
  
รายชื�อวสิาหกจิชุมชน/เครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน  

ที�ไดร้บัอนมุตักิารจดทะเบยีน  
 อําเภอ ถลาง จังหวดั ภเูก็ต 

 
วสิาหกจิชุมชน/เครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน สถานะ: อนุมัตแิลว้   จํานวน 109 กจิการ  

ลําดบั
ที� 

รหสัทะเบยีน ชื�อ ที�ต ั"ง ว/ด/ป 
อนมุตั ิ

1 
5-83-03-04/1-
0001  

วสิาหกจิชมุชนทําสวนป่าคลอก  
98 หมู ่2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076272444 

14/10/2548  

2 
5-83-03-01/1-
0002  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แพะนมอัครดษิฐ ์ 
43/1 หมู ่3 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
091966003 

17/10/2548  

3 
5-83-03-03/1-
0004  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สตรบีา้นบางเทานอก  
259/1 หมู ่5 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076325877 

17/10/2548  

4 
5-83-03-03/1-
0003  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สตรเีกาะคา้งคาว  
168/5 หมู ่5 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
040643968 

17/10/2548  

5 
5-83-03-03/1-
0002  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สตรทํีาขนมอบบา้นบางเทา  
243/3 หมู ่2 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076270533 

17/10/2548  

6 
5-83-03-03/1-
0001  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สตรทํีาขนมขวญัเรอืน  2/3 หมู ่5 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 17/10/2548  

7 
5-83-03-04/1-
0002  

วสิาหกจิชมุชนบา้นบางแป  
59/1 หมู ่3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
048373612 

17/10/2548  

8 
5-83-03-04/1-
0003  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แมบ่า้นมสุลมิบา้นบางโรง  
36 หมู ่3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076260052 

17/10/2548  

9 
5-83-03-05/1-
0001  

วสิาหกจิชมุชนคอเอนมนิดาพัฒนา  
78/3 หมู ่2 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076331551 

17/10/2548  

10 
5-83-03-06/1-
0001  

วสิาหกจิชมุชนสาครูวมพลัง  57/2 หมู ่3 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์076205261 17/10/2548  

11 
5-83-03-02/1-
0001  

วสิาหกจิชมุชนเครื<องประดับแสงชยัไขม่กุ  
21/24 หมู ่4 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
010888256 

31/10/2548  

12 
5-83-03-04/1-
0004  

วสิาหกจิชมุชนแมบ่า้นเกษตรกรบา้นยามู  
152/9 หมู ่7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076272247 

31/10/2548  

13 
5-83-03-03/1-
0005  

วสิาหกจิชมุชนชมรมผส้งูอาย ุหมูท่ี< 1 ตําบลเชงิทะเล  
124/5 หมู ่1 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
048520261 

17/11/2548  

14 
5-83-03-06/1-
0002  

วสิาหกจิชมุชนมะตาหะร ี 61/9 หมู ่1 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์062784557 17/11/2548  

15 
5-83-03-02/1-
0002  

วสิาหกจิชมุชนศรถีลาง  
69/5 หมู ่8 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076314111 

21/12/2548  

16 
5-83-03-01/1-
0003  

วสิาหกจิชมุชนบา้นเคยีนฟลาวเวอร ์ 
63 หมู ่1 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076311902 

21/12/2548  

17 
5-83-03-03/1-
0006  

วสิาหกจิชมุชนสตรปัีกเลื<อมอันดา  
89 หมู ่3 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
012718880 

21/12/2548  

18 
5-83-03-04/1-
0006  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เครื<องแกงตํามอืบา้นทา่หลา  
42 หมู ่2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
079956499 

21/12/2548  

19 
5-83-03-04/1-
0007  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ทอ่งเที<ยวเกษตรเชงิอนุรักษ์บา้นบางโรง  
2/2 หมู ่3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076260351 

22/12/2548  

20 
5-83-03-04/1-
0008  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกรทําสวนป่าคลอก  
105/2 หมู ่2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076272444 

23/12/2548  

21 
5-83-03-03/1-
0007  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สตรรีอ้ยลกูปัดจากครสิตัส  
109 หมู ่2 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076271036 

25/01/2549  

22 
5-83-03-05/1-
0002  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่รักษ์บาตกิ  
93/50 หมู ่5 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
015975223 

25/01/2549  

23 
5-83-03-01/1-
0004  

วสิาหกจิชมุชนแมบ่า้นเกษตรกรเทศบาลเทพกระษัตร ี 
359/24 หมู ่1 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076311696 

30/01/2549  

24 
5-83-03-04/1-
0009  

วสิาหกจิชมุชนทา่สกัพัฒนา  
19/48 หมู ่4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
059272850 

02/02/2549  

25 5-83-03-01/1- วสิาหกจิชมุชนบา้นควนสรา้งสรรค ์ 56/1 หมู ่11 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 27/04/2549  



0007  076274435 

26 
5-83-03-03/1-
0009  

วสิาหกจิชมุชนขนมไทยบา้นบางเทา  
53 หมู ่2 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
078865821 

27/04/2549  

27 
5-83-03-04/1-
0011  

วสิาหกจิชมุชนซฟีอรไ์ลท ์ 92/4 หมู ่8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 27/ 4/2549  

28 
5-83-03-02/1-
0003  

วสิาหกจิชมุชนบาตกิศรสีนุทรสรา้งสรรค ์ 
55/9 หมู ่8 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
097259150 

10/05/2 49  

29 
5-83-03-05/1-
0003  

วสิาหกจิชมุชนทมีกระชงัคอเอน  
205/4 หมู ่2 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
013966878 

10/05/2549  

30 
5-83-03-05/1-
0004  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เพาะเลีAยงสตัวนํ์Aาชายฝั<งมลูคา่สงูบา้นบางดกุ  114 หมู ่1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์095877793 30 05/2549  

31 
5-83-03-05/1-
0005  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เพาะเลีAยงสตัวนํ์Aามลูคา่สงูบา้นหมากปรก  
78/5 หมู ่1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
096491277 

06/07/2549  

32 
5-83-03-04/1-
0013  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่รักษ์ผักฉีด  
203 หมู ่1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
097230658 

3 /07/2549  

33 
5-83-03-04/1-
0015  

วสิาหกจิชมุชนซดีา้ก๊อน  
64/3 หมู ่8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
017873474 

22/08/2549  

34 
5-83-03-04/1-
0014  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่หัตถกรรมผา้ดน้มอืบา้นผักฉีด  
119 หมู ่1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
010881535 

22/08/2549  

35 
5-83-03-01/1-
0008  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่รวมญาต ิ 
147 หมู ่1 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
010839966 

22/08/2549  

36 
5-83-03-04/1-
0017  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ออมทรัพยบ์า้นผักฉีด  
203 หมู ่1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076272279 

04/09/2549  

37 
5-83-03-04/1-
0016  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ฌาปาณกจิสงเคราะหบ์า้นผักฉีด  
11/1 หมู ่1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
018922605 

04/09/2549  

38 
5-83-03-06/1-
0003  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ประมงพืAนบา้นในยาง  117/1 หมู ่1 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 04/09/2549  

39 
5-83-03-04/1-
0019  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สตรแีมบ่า้นร่วมใจบา้นชมุเพราะ  
77 หมู ่9 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
057834924 

25/09/2549  

40 
5-83-03-04/1-
0018  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เพาะเลีAยงสตัวนํ์Aาชายฝั<งคลองบางโรง  
102 หมู ่3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076260098 

25/09/2549  

41 
5-83-03-05/1-
0007  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เรอืประมงเล็กเพื<อการท่องเที<ยวเชงิอนุรักษ์  
93/37 หมู ่5 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
016777923 

01/11/2549  

42 
5-83-03-05/1-
0006  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แมบ่า้นแปรปูสตัวนํ์Aาทา่ฉัตรไชย  
52/4 หมู ่5 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0816777923 

01/11 2549  

43 
5-83-03-04/1-
0020  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่มสุลมิบา้นอา่วปอ  
116/2 หมู ่6 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
013405212 

01/11/2549  

44 
5-83-03-02/1-
0004  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่มณฑลสมุนไพร  
154 หมู ่9 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
015989168 

01/11/2549  

45 
5-83-03-04/1-
0021  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่อนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ<น  
75/2 หมู ่3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
046252235 

27/11/2549  

46 
5-83-03-04/1-
0022  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เย็บปักจักรบา้นพาราสามัคค ี 
77/3 หมู ่4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076528044 

03/01/255   

47 
5-83-03-06/1-
0004  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่บา้นบางมา่เหลา  106/4 หมู ่5 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์046260192 03/01/2550  

48 
5-83-03-06/1-
0005  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เรอืหางยาวหาดในยางบรกิารทอ่งเที<ยวและ
อนุรักษ์สตัวนํ์Aา  

82/2 หมู ่5 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์076 27295 25/04/2550  

49 
5-83-03-04/1-
0023  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ประมงพืAนบา้นอา่วปอ  
98/7 หมู ่6 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0958963 8 

09/05/2550  

50 
5-83-03-03/1-
0010  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แมบ่า้นป่าสกั  2 หมู ่4 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์076270128 26/06/255   

51 
5-83-03-05/1-
0008  

วสิาหกจิชมุชนเห็ดนางฟ้าบา้นไมข้าว  
142/1 หมู ่4 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076206154 

19/07/2550  

52 
5-83-03-05/1-
0009  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เลีAยงสตัวม์ลูคา่สงูบา้นหมากปรก  
78/5 หมู ่1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
096491277 

24/07/2550  

53 
5-83-03-05/1-
0010  

วสิาหกจิชมุชนเลีAยงสตัวช์มุชนนาสม้ป่อย  
90/2 หมู ่1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
053268884 

24/07/2550  

5  5-83-03-02/1- วสิาหกจิชมุชนไทยบาตกิ  74/4 หมู ่8 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 24/07/2550  



0005  076311401 

55 
5-83-03-03/1-
0011  

วสิาหกจิชมุชนเรนโบวค์รสิตัน  
215 หมู ่2 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076324255 

09/08/2550  

56 
5-83-03-01/1-
0009  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ขนมไทยบา้นป่าครองชพี  
127/7 หมู ่9 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076311315 

15/08/2550  

57 
5-83-03-03/1-
0012  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เฮนน่า  
93 หมู ่2 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
017283373 

04/10/2550  

58 
5-83-03-05/1-
0011  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เพาะเลีAยงชายฝั<งบางดกุพัฒนา  
110/1 หมู ่1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
066076272 

04/10/2550  

59 
5-83-03-02/1-
0006  

วสิาหกจิชมุชนโกชว่ยบาตกิ  
115/10 หมู ่1 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
097275554 

04/10/2550  

60 
5-83-03-04/1-
0024  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่บางลาครสิตัล  
211 หมู ่8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
031820541 

08/10/2550  

61 
5-83-03-05/1-
0012  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรผสมผสานบา้นบางดกุสามัคค ี 
109/7 หมู ่1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
046292518 

25/01/2551  

62 
5-83-03-06/1-
0006  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สาครูวมพลัง 2008  11/1 หมู ่3 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์066825281 11/02/2551  

63 
5-83-03-05/1-
0013  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่บา้นคอเอนบตูกิ  30 หมู ่2 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์099088241 11/02/2551  

64 
5-83-03-05/1-
0014  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เลีAยงแพะบา้นบางดกุ  
114/8 หมู ่1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
045071025 

18/02/2551  

65 
5-83-03-01/1-
0010  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ประดษิฐก์รอบรปูกุง้มังกร  
184/13 หมู ่9 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
057965676 

18/02/2551  

66 
5-83-03-06/1-
0010  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สัจจะออมทรัพยเ์พื<อการผลติบา้นดนิทราย  14/1 หมู ่1 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์076327388 04/03/2551  

67 
5-83-03-06/1-
0009  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ประกอบการนวดแผนไทยหาดในยาง  48/2 หมู ่3 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์069461536 04/03/2551  

68 
5-83-03-06/1-
0008  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่หมอนวดในทอน  11/9 หมู ่4 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์010785325 04/03/2551  

69 
5-83-03-06/1-
0007  

วสิาหกจิชมุชนศูนยส์ขุภาพชมุชนบา้นสาคู  23 หมู ่3 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์076205122 04/03/2551  

70 
5-83-03-05/1-
0015  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เลีAยงโค กระบอืบา้นหมากปรก  
68/1 หมู ่1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
045904294 

17/03/2551  

71 
5-83-03-04/1-
0025  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผูเ้ลีAยงแพะบา้นบางลา  
77 หมู ่8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076272112 

18/04/2551  

72 
5-83-03-03/1-
0013  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรสมัพันธ ์อบต.เชงิทะเล  
258/7 หมู ่5 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
015362513 

18/04/2551  

73 
5-83-03-06/1-
0011  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สัจจะออมทรัพยบ์า้นในยาง  6/1 หมู ่1 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์076327348 18/04/2551  

74 
5-83-03-01/1-
0011  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เลีAยงสตัวห์มูท่ี< 3 พรจํุาปา  
26/3 หมู ่3 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0899711507 

16/06/2551  

75 
5-83-03-05/1-
0016  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรทํานาสายใยรัก  
142/1 หมู ่4 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0805275487 

16/06/2551  

76 
5-83-03-06/1-
0012  

วสิาหกจิชมุชนเกษตรผสมผสานบา้นในยาง  10 หมู ่1 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์076328264 07/08/2551  

77 
5-83-03-04/1-
0026  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่อนุรักษ์วฒันธรรมบา้นผักฉีด  
189 หมู ่1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076272493 

27/08/2551  

78 
5-83-03-04/1-
0027  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สตรบีา้นอา่วปอ  
164 หมู ่6 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0845072186 

08/09/2551  

79 
5-83-03-04/1-
0028  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่กรอบรปูและของที<ระลกึบา้นอา่วปอ  
174/1 หมู ่6 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0987290121 

31/10/2551  

80 
5-83-03-05/1-
0017  

วสิาหกจิชมุชนรักสวนพรา้ว ประดับมกุ  86 หมู ่3 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์0833935199 31/10/2551  

81 
5-83-03-01/1-
0012  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แมบ่า้นเกษตรกรบา้นแขนน  
7 หมู ่2 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0850690096 

18/02/2552  

82 
5-83-03-02/1-
0007  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แมบ่า้นเกษตรกรศรสีนุทรพัฒนา  
107/47 หมู ่5 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0862837476 
 

07/04/2552  



83 
5-83-03-05/1-
0018  

วสิาหกจิชมุชนธนาคารชมุชนอสิลามตําบลไมข้าว  
110 หมู ่1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0872832900 

07/04/2552  

84 
5-83-03-03/1-
0014  

วสิาหกจิชมุชนโคกตาลนํAาดื<ม  
20/6 หมู ่6 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0817197348 

23/07/2552  

85 
5-83-03-01/1-
0013  

วสิาหกจิชมุชนรักสวนพรา้ว  
216/8 หมู ่3 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0810880799 

26/02/2553  

86 
5-83-03-01/1-
0014  

วสิาหกจิชมุชนศูนยเ์รยีนรูห้ัตถกรรมขยะรไีซเคลิ  
187/21 หมู ่1 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0867396244 

19/04/2553  

87 
5-83-03-04/1-
0029  

วสิาหกจิชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงเกษตรอนิทรยี ์ 
70/2 หมู ่2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0858807122 

15/06/2553  

88 
5-83-03-01/1-
0015  

วสิาหกจิชมุชนสบัปะรดภเูก็ต  
52/3 หมู ่11 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0828048677 

24/06/2553  

89 
5-83-03-03/1-
0015  

วสิาหกจิชมุชนยอดมงกฎุ  
204/14 หมู ่2 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076270198 

13/07/2553  

90 
5-83-03-06/1-
0013  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกรตําบลสาค ู 6/1 หมู ่3 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์076205042 24/08/2553  

91 
5-83-03-06/1-
0014  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สตรชีมุชนตําบลสาค ู 14/9 หมู ่1 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์0818921780 02/09/2553  

92 
5-83-03-06/1-
0017  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แท็กซี<หาดในทอน  20/1 หมู ่4 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์0833966705 21/09/2553  

93 
5-83-03-06/1-
0016  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แท็กซี<โซนนาใต ้ 
20/11 หมู ่3 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0846277391 

21/09/2553  

94 
5-83-03-06/1-
0015  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แท็กซี<บางมา่หลา  93 หมู ่5 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์0814776225 21/09/2553  

95 
5-83-03-06/1-
0021  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แอโรบคิตําบลสาคู  42/2 หมู ่1 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์076205034 24/09/2553  

96 
5-83-03-06/1-
0023  

วสิาหกจิชมุชนศูนยพั์ฒนาครอบครัวในชมุชนตําบลสาคู  24 หมู ่3 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์0848421028 27/09/2553  

97 
5-83-03-06/1-
0022  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ประมงพืAนบา้นตําบลสาคู  83/1 หมู ่5 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์0874631317 27/09/2553  

98 
5-83-03-04/1-
0030  

วสิาหกจิชมุชนพารารว่มใจ  
40/5 หมู ่4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076260027 

28/10/2553  

99 
5-83-03-04/1-
0031  

วสิาหกจิชมุชนเพ็นทผ์า้ถงุลกูปัดบางโรง  
71 หมู ่3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0815696257 

02/02/2554  

100 
5-83-03-01/1-
0016  

วสิาหกจิชมุชนเสน่หโ์พธิMฟารม์  
94/8 หมู ่8 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0817285270 

14/03/2554  

101 
5-83-03-01/1-
0017  

วสิาหกจิชมุชนเกษตรบา้นป่าครองชพี  
148 หมู ่9 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0895863002 

30/05/2554  

102 
5-83-03-04/1-
0032  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่บรกิารนักทอ่งเที<ยวบา้นบางโรง  
77 หมู ่3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0810877235 

30/05/2554  

103 
5-83-03-03/1-
0016  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่บา้นขนมไทย  
177/1 หมู ่5 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076325645 

19/07/2554  

104 
5-83-03-01/1-
0018  

วสิาหกจิชมุชนเกษตรกร หมู ่4 ต.เทพกระษัตร ี 
1/1 หมู ่4 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0854786612 

09/08/2554  

105 
5-83-03-01/1-
0019  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลติปุ๋ ยอนิทรยีเ์ทพกระษัตร ี 
27/15 หมู ่1 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0813973814 

26/12/2554  

106 
5-83-03-06/1-
0024  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แท็กซี<หาดในยาง@ดวีา่  65 หมู ่1 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์076327300 27/01/2555  

107 
5-83-03-02/1-
0018  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ไมด้อกไมป้ระดับภเูก็ต  
74/1 หมู ่8 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0819723923 

22/08/2555  

108 
5-83-03-02/1-
0019  

วสิาหกจิชมุชนกลุม่รว่มใจบางโจ  
20/14 หมู ่4 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0895947904 

18/09/2555  

109 
5-83-03-01/1-
0030  

วสิาหกจิชมุชนเทพกระษัตร ี 
175/1 หมู ่3 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0819562210 

18/10/2555  
 

 

 

   
 



   
   

รายชื�อวสิาหกจิชุมชน/เครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน  
ที�ไดร้บัอนมุตักิารจดทะเบยีน  

  
กรมสง่เสรมิการเกษตร  วนัที< 7 ธนัวาคม 2555

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชน    
แบบรายงาน สวช. 01_3         จํานวน 52 รายการ

คน้หาจาก: ประเภทยื<นจด: วสิาหกจิชุมชน/เครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน สถานะ: อนุมัตแิลว้ จังหวดั ภเูก็ต อําเภอ กะทู ้ 

ลําดบั
ที� รหสัทะเบยีน ชื�อ ที�ต ั"ง 

ว/ด/
ป 

อนมุตั ิ

1 5-83-02-03/1-0001  วสิาหกจิชมุชนกลุม่สะตอดอง  
61/25 หมู ่5 ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์
076385990 

17/10/2548  

2 5-83-02-03/1-0002  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ตกแตง่เสืAอผา้  
32/9 หมู ่5 ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์
040549017 

17/10/2548  

3 5-83-02-01/1-0002  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ไมด้อกไมป้ระดับตําบลกะทู ้ 
51/6 หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076321594 

15/11/2548  

4 5-83-02-03/1-0003  วสิาหกจิชมุชนกลุม่แมบ่า้นเกษตรกรกมลาสามัคค ี 5/1 หมู ่2 ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 16/01/2549  

5 5-83-02-01/1-0003  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผูป้ลกูไมผ้ลนํAาตกกะทู ้ 104/30 หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 14/02/2549  

6 5-83-02-01/1-0004  วสิาหกจิชมุชนกลุม่แมบ่า้นเกษตรกรขวัญใจกะทู ้ 93/3 หมู ่4 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 02/03/2549  

7 5-83-02-01/1-0005  วสิาหกจิชมุชนกลุม่เศรษฐกจิชมุชนตําบลกะทู ้ 48 หมู ่4 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์096487649 02/03/2549  

8 5-83-02-01/1-0006  วสิาหกจิชมุชนกลุม่บาตกิเทศบาลตําบลกะทู ้ 
1/150 หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์
062693646 

29/03/2549  

9 5-83-02-03/1-0004  วสิาหกจิชมุชนกลุม่นวดไทย ISO  
84/3 หมู ่3 ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์
017472171 

03/05/2549  

10 5-83-02-01/1-0007  วสิาหกจิชมุชนกาละแมกะทู ้ 
104/14 หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์
076202310 

26/05/2549  

11 5-83-02-01/1-0008  วสิาหกจิชมุชนกลุม่แมบ่า้นเกษตรกรแมศ่รเีรอืนสกีอ  6 หมู ่5 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 23/08/2549  

12 5-83-02-01/1-0009  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผา้บาตกิชมุชนบา้นเก็ตโฮ ่ 
53/29 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์
076202510 

11/09/2549  

13 5-83-02-02/1-0001  
วสิาหกจิชมุชนศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในเขตปฏริปู
ที<ดนิ  

49/21 หมู ่4 ต.ป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
098722050 

11/09/2549  

14 5-83-02-02/1-0002  
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เลีAยงโคพันธุอ์เมรกิันบราหม์ันเลอืด 
100  

8/16 หมู ่4 ต.ป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 11/09/2549  

15 5-83-02-01/1-0010  วสิาหกจิชมุชนเก็ตโฮก่ลองยาว  
54/1 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
076321535 

12/09/2549  

16 5-83-02-02/1-0003  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ประมงตําบลป่าตอง  
120 หมู ่ต.ป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
012719495 

13/09/2549  

17 5-83-02-01/1-0030  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ดอกไมป้ระดษิฐผ์า้ใยแกว้กะทู ้ 28/7 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 25/09/2549  

18 5-83-02-01/1-0029  วสิาหกจิชมุชนกลุม่เลีAยงแพะตําบลกะทู ้ 53/39 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  

19 5-83-02-01/1-0026  วสิาหกจิชมุชนกลุม่เลีAยงแพะในเขตปฏริปูที<ดนิ  104/6 หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  

20 5-83-02-01/1-0025  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ทําไมก้วาดดอกออ้กะทู ้ 29/3 หมู ่3 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 25/09/2549  

21 5-83-02-01/1-0024  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ทําขนมพืAนบา้น  28/25 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  

22 5-83-02-01/1-0023  วสิาหกจิชมุชนกลุม่นํAาพรกิกุง้เสยีบกะทู ้ 96/2 หมู ่4 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 25/09/2549  

23 5-83-02-01/1-0022  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ปลกูพชืผักไรด้นิกะทู ้ 53/30 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  

24 5-83-02-01/1-0021  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ชวีภาพกะทู ้ 53/14 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  

25 5-83-02-01/1-0020  วสิาหกจิชมุชนกลุม่เสรมิสวยตําบลกะทู ้ 54/79 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  

26 5-83-02-01/1-0019  วสิาหกจิชมุชนกลุม่สมุนไพรกะทู ้ 29/4 หมู ่3 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 25/09/2549  

27 5-83-02-01/1-0018  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ไมด้อกไมป้ระดับบา้นเก็ตโฮ ่ 28/20 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  



28 5-83-02-01/1-0017  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ขนมไทยกระหรี<ปัU บ  115/54 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  

29 5-83-02-01/1-0016  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผักสวนครัวกะทู ้ 31 หมู ่3 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 25/09/2549  

30 5-83-02-01/1-0015  วสิาหกจิชมุชนกลุม่อาหารไทยพืAนบา้น  115/55 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  
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รายชื�อวสิาหกจิชุมชน/เครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน  

ที�ไดร้บัอนมุตักิารจดทะเบยีน  
  

กรมสง่เสรมิการเกษตร  วนัที< 7 ธนัวาคม 2555

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชน    
แบบรายงาน สวช. 01_3         จํานวน 52 รายการ

คน้หาจาก: ประเภทยื<นจด: วสิาหกจิชุมชน/เครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน สถานะ: อนุมัตแิลว้ จังหวดั ภเูก็ต อําเภอ กะทู ้ 

ลําดบั
ที� รหสัทะเบยีน ชื�อ ที�ต ั"ง 

ว/ด/
ป 

อนมุตั ิ

31 5-83-02-03/1-0006  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ปลกูพชืผักไรด้นิตําบลกมลา  63/3 หมู ่5 ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  

32 5-83-02-03/1-0005  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ออมทรัพยเ์พื<อการผลติบา้นหัวควน  61/9 หมู ่5 ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  

33 5-83-02-01/1-0014  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ประดษิฐง์านจากเศษผา้  2/1 หมู ่7 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 25/09/2549  

34 5-83-02-01/1-0013  วสิาหกจิชมุชนกลุม่บาตเิบฮ้ั Aว  115/54 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  

35 5-83-02-01/1-0012  วสิาหกจิชมุชนกลุม่นวดแผนไทยตําบลกะทู ้ 53/36 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  

36 5-83-02-01/1-0011  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ปลาดกุกะทู ้ 115/55 หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 25/09/2549  

37 5-83-02-03/1-0008  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ออมทรัพยตํ์าบลกมลา  1 หมู ่2 ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 30/10/2549  

38 5-83-02-03/1-0007  วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปรรปูผลติภัณฑส์มุนไพร  84/3 หมู ่3 ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 30/10/2549  

39 5-83-02-01/1-0031  วสิาหกจิชมุชนกลุม่พชืสมุนไพรและผักสวนครัวตําบลกะทู ้ 
104/6 หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์
076321384 

06/08/2550  

40 5-83-02-01/1-0032  
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ปรับปรงุคณุภาพยางแผน่และขายยาง
ตําบลกะทู ้ 

51 หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 18/12/2550  

41 5-83-02-02/1-0004  วสิาหกจิชมุชนกลุม่พชืในเขตปฏริปูที<ดนิจังหวดัภเูก็ต  2/1 หมู ่4 ต.ป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 20/03/2551  

42 5-83-02-01/1-0033  วสิาหกจิชมุชนวรรณดนีวดเพื<อสขุภาพ  
55/1 หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0878938028 

20/03/2551  

43 5-83-02-01/1-0035  
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลติสนิคา้เกษตรในเขตปฏริปูที<ดนิ
ตําบลกะทู ้ 

104/11 หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 12/05/2551  

44 5-83-02-01/1-0034  วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลติอาหารพืAนเมอืงนํAาตกกะทู ้ 104/11 หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 12/05/2551  

45 5-83-02-01/1-0036  วสิาหกจิชมุชนผลติภัณฑทํ์าจากผา้บาตกิ  
38 หมู ่2 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0816766552 

25/11/2551  

46 5-83-02-01/1-0040  วสิาหกจิชมุชนนวดไทย แผนไทย  
43/42 หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์
076319789 

03/08/2552  

47 5-83-02-01/1-0039  วสิาหกจิชมุชนกลุม่สตรวีสิาหกจิชมุชนบา้นสี<กอ  
112/47 หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์
323821 

03/08/2552  

48 5-83-02-03/1-0009  วสิาหกจิชมุชนกลุม่แมบ่า้นเกษตรกรบางหวานพัฒนา  
33/5 หมู ่5 ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์
0874663381 

10/06/2553  

49 5-83-02-01/1-0041  วสิาหกจิชมุชนกะทูแ้ฮปปีAไวท ์ 
21/7 หมู ่5 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์
0810919209 

01/12/2553  

50 5-83-02-03/1-0010  วสิาหกจิชมุชนกลุม่แมบ่า้นเกษตรกรตน้กลา้กมลารว่มใจ  43/11 หมู ่5 ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์ 20/12/2553  

51 5-83-02-03/1-0011  วสิาหกจิชมุชนอนุรักษ์มรดกเมอืงทักษิณ  
29/4 หมู ่6 ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศพัท ์
076618149 

06/02/2555  

52 5-83-02-01/1-0042  วสิาหกจิชมุชนคนเลีAยงววักะทู ้ 21/3 หมู ่5 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต โทรศัพท ์ 05/04/2555  
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