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Good Goods สินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีผ่าน
การพฒันาคุณภาพและออกแบบใหผ้ลิตภณัฑ ์
แบรนดไ์ทยมีความร่วมสมยัดว้ยความปรารถนา
ท่ีจะสืบสานมรดกทางวฒันธรรมและสนบัสนุน
ชุมชนไทยใหมี้ความสุขอย่างยัง่ยืน รายไดท้ัง้หมด
นํากลบัไปพฒันาชุมชนเพ่ือรกัษาวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินใหค้งอยู่ต่อไป

The Thai local-wisdom products are designed
& developed with a contemporary twist to
become a Modern-Thai brand.  Good Goods
aspire to promote cultural heritage and
bring happiness and longevity to the Thai
artisan community. The profits from all
transactions will be donated to keep the
artisan community alive and flourishing.



แกว้ทรงสงักะสีและแกว้ทรงกน้จีบท่ีไดแ้รงบนัดาลใจ
จากแกว้ท่ีใชใ้นรา้นกาแฟสมยัก่อน แต่ปรบัวสัดุใหเ้ป็น
เซรามิก ตกแต่งดว้ยลวดลายของแบรนด ์Good Goods
สามารถนําเขา้เตาไมโครเวฟได ้เป็นผลิตภณัฑท่ี์ร่วม
พฒันากบัชุมชนในจงัหวดัลําปาง  ในเซตนีส้ามารถจบัคู่
แกว้อ่ืนไดเ้พ่ือมอบเป็นของขวญัสุดพิเศษในช่วงเทศกาล

( แกว้ทรงสงักะสี 390 ml +
แกว้ทรงกน้จีบ 270 ml )

Good Signature Glass
Gift Box 540.-

( แกว้ทรงสงักะสี 390 ml + กาแฟดริป 50 g
+ กาแฟคัว่บดแท ้250 g + มนัญ่ีปุ่น 4 สีกรอบ 40 g )

Good Favorite
Gift Box 825.-

ส่งความสุขและความรูส้กึดี  ๆผ่าน Good Favorite Gift Box
โดยเซตนีร้วมผลิตภณัฑย์อดนิยมของ Good Goods 
“กาแฟภูชีเ้ดือน” กาแฟคุณภาพท่ีมีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์
จากแบรนดท่ี์ร่วมพฒันากบัชุมชนชาวไทยเผ่ามง้ บา้น
ร่มฟ้าหลวง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  เขา้ชุดกบัแกว้ลาย
เอกลกัษณข์อง Good Goods และขนมแปรรูปมนัญ่ีปุ่น
ออรแ์กนิก 4 สีกรอบทัง้รสคลาสสิค และรสซาวครีม
จากสหกรณก์ารเกษตรยัง่ยืนแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
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( แกว้ทรงสงักะสี 390 ml + ดริปเปอร ์
เซรามิก + กาแฟคั่วบดแท ้250 g ) 

Good Coffee
Gift Box 1,030.-

ชุดของขวญัท่ีลงตวัสําหรบัคนรกักาแฟดว้ย กาแฟ
ภูชีเ้ดือน แกว้กาแฟทรงคลาสสิค และแกว้ดริปกาแฟ
จากแบรนด ์Good Goods” 

กาแฟท่ีปลูกดว้ยความตัง้ใจชาวไทยเผ่ามง้ บา้นร่มฟ้า
หลวง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภายใต้โครงการ
“เซ็นทรลั ทํา” ท่ีตัง้ใจรกัษาพืน้ท่ีป่าโดยการลดใชส้ารเคมี
และปลูกกาแฟแบบอินทรีย ์ “กาแฟภูชีเ้ดือน” จงึเต็มไป
ดว้ยความใส่ใจในทุกขัน้ตอน และดว้ยรสชาติอนัเป็น
เอกลกัษณท่ี์มีกล่ินหอมของไมน้านาพนัธุ ์ทําใหน้อกจาก
จะไดผ้ลิตภณัฑคุ์ณภาพ ยงัมีส่วนร่วมในการต่อยอดอาชีพ
ท่ียัง่ยืนใหชุ้มชนบา้นร่มฟ้าหลวง จ.เชียงรายอีกดว้ย เหมาะ
เป็นของขวญัสําหรบัคอกาแฟท่ีตอ้งการอ่ิมเอมความ
หอมของกาแฟ และด่ืมด่ํากบัความสุขของการเป็นผูม้อบ
โอกาสใหชุ้มชน

( กระเป๋าสานพลาสติก ไซส ์M+ สมุดโนต๊ A6
 + กระเป๋าซิป ไซส ์S, M )

Good Voyage
Gift Set 898.-

ตะกรา้สานพลาสติก Good Goods ท่ีไดร้บัความนิยม
สานโดยฝีมือของคนพิการจากสมาคมรวมใจคนพิการ
จ.อุดรธานี สรา้งรายได ้และไดส้รา้งความภาคภูมิใจให้
กบัพ่ีๆคนพิการ คู่กบักระเป๋าซิปผา้แคนวาส Signature
ของรา้น Good Goods มีหลากหลายสีใหเ้ลือก และเป็น
ท่ีนิยมสําหรบัการเลือกใหเ้ป็นของขวญัมาโดยตลอด
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( กระเป๋าสานพลาสติก ไซส ์L+ ฟักทองกรอบ 40 g
+ แยม 70 g + กาแฟดริป 50 g + กาแฟคั่วบดแท้
250 g + แกว้ทรงสงักะสี 390 ml + ดริปเปอร ์
เซรามิก )

Good Abundance
Gift Set 2,100.-

สรา้งความสุขและเติมเต็มความพิเศษใหก้บัวนัเวลาดีๆ
ดว้ยเซตส่งมอบความสุขท่ีเต็มเป่ียมดว้ยผลิตภณัฑ์
คุณภาพของ Good Goods ท่ีร่วมพฒันากบัชุมชนต่างๆ
อนัประกอบไปดว้ย ตะกรา้สานพลาสติกใบใหญ่สานโดย
ฝีมือของคนพิการจากสมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี
ฟักทองกรอบรสคลาสสิค และคาราเมลผสมเกลือ จาก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรียตํ์าบลบวัใหญ่  อ.นานอ้ย
จ.น่าน และ “กาแฟภูชีเ้ดือน” กาแฟคุณภาพท่ีมีรสชาติ
เป็นเอกลกัษณจ์ากแบรนด์

นอกจากนีย้งัมีแกว้กาแฟทรงคลาสสิคลายชา้ง และแกว้
ดริปกาแฟ จากแบรนด ์Good Goods โดยนอกจากจะ
เป็นเซตส่งต่อความสุขท่ีรวบรวมแต่ผลิตภณัฑคุ์ณภาพ
ไวด้ว้ยกนัแลว้ รายไดจ้ากการจําหน่ายผลิตภณัฑท์ัง้หมด
ยงัถูกนํากลบัไปพฒันาชุมชนใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนอีกดว้ย

( กระเป๋านอรม์อลช็อปป้ิงแบ็ค ขาวมา้ + กาแฟ
ดริป 50 g + แกว้ทรงสงักะสี 390 ml + แกว้ทรง
กน้จีบ 270 ml + กระเป๋าซิปผา้ขาวมา้ ไซส ์S, M, L ) 

Good Treasure
Gift Set 2,102.-

ผา้ขาวมา้จากจงัหวดัราชบุรี อีกหน่ึงลายผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
อนัโดดเด่นของประเทศไทย ลายตารางท่ีถูกทออย่างดีใช้
สีสนัสดใส และแตกต่าง แต่ดูสวย ทนัสมยัเม่ือมาออกแบบ
เป็นกระเป๋าหลากหลายขนาดใหเ้ลือก ทัง้ขนาดใหญ่ หรือ
ขนาดพอเหมาะ ท่ีใชใ้ส่ของจุกจิก และพกง่าย มาพรอ้มกบั
กาแฟภูชีเ้ดือน และแกว้กาแฟทรงคลาสสิคลายชา้ง 2 ใบ
จากแบรนด ์Good Goods ของขวญันีไ้ม่ไดเ้ป็นเพียงสินคา้
ของชุมชนเท่านัน้ แต่ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถงึผลผลิตคุณภาพดี
จากชุมชนอนัเป็นสญัลกัษณข์องความยั่งยืน และความสุข
ในชุมชนดว้ย
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( กระเป๋าซิป ไซส ์L  + สมุดโนต๊ ไซส ์A6, B6 )

Good Memory
Gift Set 819.-

บนัทกึความทรงจําท่ีดีกบัผลิตภณัฑชุ์มชนจากใจ ชาว
จ.สกลนคร ท่ีนําเอาผา้ทอมดัหม่ียอ้มครามธรรมชาติ
มาออกแบบเป็นสมุดปกผา้ลายครามขนาดกระทดัรดั
มีลวดลายเฉพาะตวั ดา้นในยงัเป็นกระดาษถนอมสายตา
ช่วยใหผู้ใ้ชอ่้านเขียนไดอ้ย่างสบายตา พรอ้มกบักระเป๋าซิป
สุดคลูลายเอกลกัษณข์องแบรนด ์Good Goods เหมาะ
แก่การมอบเป็นของขวญัแทนความทรงจําดีๆ จากผูใ้ห้
สู่ผูร้บัอย่างสมบูรณแ์บบ

( กระเป๋าสานพลาสติก ไซส ์S + กาแฟดริป 50 g
+ แกว้ทรงสงักะสี 390 g )

Top of Goods
Gift Set 685.-

ชุดของขวญัท่ีรวมสินคา้ขายดีท่ีสุดไม่ว่าจะเป็น ตะกรา้สาน
พลาสติก Good Goods ท่ีไดร้บัความนิยมสานโดยฝีมือของ
คนพิการจากสมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี แกว้
กาแฟทรงสงักะสีลายเอกลกัษณข์อง Good goods และ
กาแฟภูชีเ้ดือน ‘drip coffee’ จากความร่วมมือของชาวไทย
เผ่ามง้ บา้นร่มฟ้าหลวง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย รวมกบั
“เซ็นทรลั ทํา” ออกมาเป็นกาแฟ ดริปหอม ๆ รสชาติ
ละมุน และมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
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( กระเป๋าเส่ือกก + พดักระจูด + กระเป๋า
เหรียญ + กระเป๋าซิปผา้ขาวมา้ ไซส ์M )

Good Thai Living
Gift Set 1,848.-

เซ็ตกระเป๋าสานงานคราฟต ์ท่ีวิสาหกิจชุมชนสายรุง้นาวา
ทอง นําไหลหรือตน้กกมาแปรรูปผสมผสานกบัเสน้ไหมและ
ครามธรรมชาติ เม่ือนําทัง้ 3 ส่ิงมารวมเขา้ดว้ยกนัเป็น
นวตักรรมทางภูมิปัญญาท่ีผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั ท่ี
สําคญักระเป๋าทุกใบยงัมีความพิเศษตรงท่ีลวดลายต่างกนั
ในกระเป๋ายงัมี พดักระจูดเตยปาหนนั จงัหวดัตรงั กระเป๋า
สตางคผ์า้ขาวมา้ จ.ราชบุรี และกระเป๋าเหรียญผา้ซาโอริ
จ.พงังา

เซตของขวญันีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการส่งต่อความสุขท่ีสรา้ง
รายไดใ้หก้บัชุมชนเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลาก
หลายย่ิงขึน้

( กระเป๋าคลชัทเ์ตย + กระเป๋าเหรียญเตย
+ กล่องเอนกประสงค ์) 

Good Craft
Gift Set 1,360.-

ชุดของขวญัแทนความสุขจากใจ โดย กลุ่มจกัสานเตยปาหนนั
บา้นดุหุน จงัหวดัตรงั “เตยปาหนนั” เตยทะเลท่ีขึน้อยู่มาก
ตามชายฝ่ังอนัดามนั ใบยาวสีเขียวมีความยืดหยุ่น และทนทาน
คนเก่าแก่นิยมนํามาทําเคร่ืองจกัสานสารพดัประโยชน ์ตัง้แต่
กระเชอ กระบุง เส่ือ ไปจนท่ีใส่ยาเสน้ Good Goods ชอบ
ความเรียบง่ายของลายสานท่ีดูร่วมสมยั ทัง้กระเป๋าใส่เอกสาร
กระเป๋าเหรียญ และกล่องอเนกประสงค ์ขณะเดียวกบัท่ีใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้มพรอ้มรกัษาภูมิปัญญาดัง้เดิมอย่างลงตวั
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( นํา้มนัหอมระเหย 10 ml )

Good Aroma
450.-/pc

ประกอบไปดว้ยพิมเสนนํา้ปรุงผสมนํา้มนัหอมระเหยแท้
100% มี 3 กล่ินดงันี ้กล่ินมะลิ ช่วยใหร่้างกายสงบ รูส้กึ
ผ่อนคลาย หายใจสะดวก กล่ินพวงชมพู ช่วยกระตุน้ให้
ร่างกายรูส้กึต่ืนตวั หอมเย็นสดช่ืน ลดความเครียด ช่วย
ใหผ่้อนคลาย กล่ินปีบ ช่วยทําใหส้ดช่ืน คลายเครียด บรรเทา
อาการนอนไม่หลบั หืด หอบเหน่ือย ทําใหร้ะบบหายใจดี
ย่ิงขึน้ ผลิตภณัฑจ์ากชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน ต.บางกอบวั อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

( ผา้พนัคอทอมือยอ้มสีธรรมชาติ 35x195 cm )

Good Scarf
690.-

ผา้ทอมือยอ้มสีธรรมชาติจาก บา้นกุดจิก อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร โดดเด่นดว้ยการทอมือแบบดัง้เดิม และการ
คดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ตัง้แต่การเลือกเสน้ฝ้ายแท้
เนือ้นุ่มไม่ตกสีและใชเ้ทคนิคการยอ้มครามจากธรรมชาติ
ใหสี้สนัและลวดลายท่ีสวยงาม เป็นเอกลกัษณย่ิ์งใชย่ิ้งสวย
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( กระเป๋าผา้กระสอบเคลือบกนันํา้
10x10x12 inch )

Canvas Picnic Bag
595.-

กระเป๋าผา้กระสอบเคลือบกนันํา้ออกแบบพิเศษสําหรบั
ปีใหม่ตกแต่งผา้ขา้วมา้เพ่ือใชเ้ป็นกระเป๋าทรงกวา้งท่ี
เหมาะกบัการใส่ของขวญังานฝีมือหรือขนม และอาหาร
ต่างๆ  สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ไดต้ลอดปี

* Available Nov 2022

( กระเป๋าผา้กระสอบเคลือบกนันํา้
7x13x17 inch) 

Canvas Carry Bag
635.-

กระเป๋าผา้กระสอบเคลือบกนันํา้ออกแบบพิเศษสําหรบั
ปีใหม่ ตกแต่งผา้ขา้วมา้เพ่ือใชเ้ป็นกระเป๋าทรงสูง เหมาะ
กบัการใส่ของขวญังานฝีมือ เสือ้ผา้ หรือขนม และอาหาร
ต่างๆ สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ไดต้ลอดปี

* Available Nov 2022
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( กระเป๋าผา้ร่มพบัสะดวก 34x60 cm )

Foldable Shopping Bag
345.-

กระเป๋าผา้ร่ม ถูกออกแบบใหส้ะดวกต่อการใชง้านหอบหิว้ของต่างๆได้ไม่กลวัเลอะทําความสะอาดง่าย
และพบัเก็บเป็นสดัส่วน ไม่กินพืน้ท่ี สีสนั และลวดลายเฉพาะของ Good Goods ทําใหส้วยงาม และสะดวก
ในการหาเม่ือเก็บในกระเป๋า มี 3 collections 
1. Blue and White
2. Signature basket (Rainbow, Green shade)
3. Walking Elephant

* Available Nov 2022
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( กล่องเคร่ืองเขียนหุม้ผา้ไทย 25x17.3x6.4 cm ) 

Good Touch of Nature
1,290.-

กล่องเคร่ืองเขียนผา้ไทยเป็นหน่ึงในของขวญัท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะ โดยนอกจากจะส่งมอบความเป็นไทยผ่านส่ิงของใน
ชีวิตประจําวนัไดก้ลมกลืน และทนัสมยัแลว้ผลิตภณัฑก์ล่อง
เคร่ืองเขียนผา้ไทยยงัสามารถใส่เคร่ืองเขียนไดห้ลากหลาย
ตามช่องถูกแบ่งออกเป็นขนาดต่าง  ๆท่ีสะดวกต่อการใชง้าน
ของผูร้บั ซ่ึงกล่องเคร่ืองเขียนผา้ไทยนีมี้ทัง้รูปแบบของการ
หุม้ผา้ทอสีครามจากชนเผ่าภูไท จ.สกลนคร

( กล่องอเนกประสงคหุ์ม้ผา้ไทย 24.5x17x9 cm)

Good Box of Gift
1,500.-

กล่องของขวญัผา้ทอมือยอ้มสีธรรมชาติจากสกลนคร ผา้ยอ้ม
ครามบา้นกุดจิก จ.สกลนคร โดดเด่นดว้ยการทอมือแบบดัง้เดิม
และการคดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ตัง้แต่การเลือกเสน้ฝ้าย
แทเ้นือ้นุ่มไม่ตกสีและใชเ้ทคนิคการยอ้มครามจากธรรมชาติ
ใหสี้สนัและลวดลายท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ ์ย่ิงผ่านการใชง้าน
ย่ิงสวยขึน้ตามเวลา
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ร่วมออกแบบตัวตนที่โดดเด่น
ด้วยของขวัญเฉพาะองค์กรของคุณ

Consulting วางคอนเซปต์ถึงการผลิต
Good Gift ดีต่อใจ มอบความสุขกลับสู่สังคม
Production จัดทําสือ่ประชาสัมพันธ์ และวิดีโอ

Sajeephan Wongchit
Contact Us

WoSajeephan@central.co.th     02-100 9695

GIFT GOOD, DO GOOD
มอบของขวัญแทนใจให้ผู้รับ
มอบความสุขกลับสู่สังคม
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good goods
ท่ี ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัเวิลด ์

ช ัน้ 1 โซน Hug Thai
จ.กรุงเทพมหานคร

good goods
ท่ี จริงใจมารเ์ก็ต

จ.เชียงใหม่

รายไดท้ ัง้หมดนํากลบัไปพฒันาชุมชน
เพ่ือรกัษาวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหค้งอยู่ต่อไป

CONTACT US
: goodgoods@central.co.th
: @aboutgoodgoods


