คํานํา

เอกสารคูมือการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ประจําป ๒๕๕๓ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP ทุกระดับ โดยไดปรับปรุงมาจากเอกสารคูมือการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป
๒๕๕๒ และความเห็นของคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
และการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป ๒๕๕๓ จึงหวังวาเอกสารคูมือฉบับนี้จะ
เปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณคณะทํางานจากสวนราชการ กระทรวง กรมตาง ๆ และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน
ที่ไดรวม จัดทําเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการดําเนินงานลงทะเบียนผูผลิต
ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓ ตอไป

กรมการพัฒนาชุมชน
มิถุนายน ๒๕๕๓

สารบัญ
หนา
สวนที่ ๑ กรอบแนวคิดการลงทะเบียน ผูผ ลิต ผูป ระกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓
- กรอบแนวคิด
- บทนํา
- วัตถุประสงค
- ความหมาย หรือ นิยามศัพท
- Roadmap การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
สวนที่ ๒ การลงทะเบียน ผูผ ลิต ผุประกอบการ OTOP
- กลุมเปาหมาย
- หลักเกณฑการลงทะเบียน
- วิธีการลงทะเบียน
- ขั้นตอนการลงทะเบียน

๒
๓
๓
๓
๙
๑๑
๑๑
๑๓
๑๔

สวนที่ ๓ แบบการลงทะเบียน ผูผ ลิต ผูประกอบการ OTOP
- แบบฟอรมการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการสินคา OTOP ป พ.ศ. ๒๕๕๓ (รายเดิม) ๑๗
- แบบฟอรมการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการสินคา OTOP ป พ.ศ. ๒๕๕๓ (รายใหม) ๒๑
- แบบฟอรมบันทึกขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ป ๒๕๕๓
๒๔
- การตรวจสอบของเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
๒๖
- การพิจารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนระดับอําเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร)
๒๗
- การพิจารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๒๘
- แบบบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการลงทะเบียนตามประกาศของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ๒๙
ภาคผนวก

๓๐

สวนที่ ๑ กรอบแนวคิดการลงทะเบียน ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓
- บทนํา
- วัตถุประสงค
- ความหมาย หรือ นิยามศัพท
- Roadmap การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP

๒

กรอบแนวคิด
ศึกษาความตองการ
ของการลงทะเบียน

ดําเนินการ

ผลผลิต

- จัดทําหลักเกณฑและคูมือการลงทะเบียน


OUTPUT–ฐานขอมูลผูประกอบการ

OTOP

- จัดทําโปรแกรมการลงทะเบียน

OUTCOME–เจาหนาทีทุกระดับมีขอมูลเพื
่
อการ
่

- ประชุมชีแจงผู
้ เกี ย่ วของ
- ฝกอบรมการจัดเก็บและการใชโปรแกรม
- จัดเก็บและบันทึก

กลุมผู
 ผลิ
 ต/ผูประกอบการ

OTOPเปาหมาย
- ทบทวนปรับปรุงเกณฑการลงทะเบียนOTOP
- รับลงทะเบียนผูผลิ
 ต/ผูประกอบการ

OTOP

ตัดสินใจในการบริหารจัดการOTOP

๓

บทนํา
รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
เพื่อใหแตละชุมชนสามารถใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาสินคา โดยรัฐบาลพรอมที่จะ
สนับสนุนใหชุมชนเขาถึงองคความรูสมัยใหม แหลงเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
และการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
กรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ (กอ.นตผ.) ใหรับผิดชอบการจัดทําทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ทุก ๒ ป
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความถูกตองและจัดเก็บขอมูลผูผลิต ผูประกอบการรายใหม ซึ่งมีผูผลิต
ผูประกอบการ OTOP ไดแจงลงทะเบียนในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๓๑,๗๙๘ ราย แยกเปน กลุมผูผลิต
ชุมชน จํานวน ๒๑,๕๖๙ ราย ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว จํานวน ๙,๔๗๔ ราย และผูผลิตที่เปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน ๗๕๕ ราย
จากการดําเนินงานในระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ มีผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
ที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินกิจการ กอรปกับมีผูผลิต ผูประกอบการ OTOP บางรายที่
ยังไมไดแจงลงทะเบียนในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เพื่อใหไดฐานขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ที่เปน
ปจจุบันสามารถใชประโยชนในการสงเสริมการดําเนินงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน จึงไดจัด
ใหมีการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดทําฐานขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ใหเปนปจจุบัน
๒. เพื่อใชประโยชนในการกําหนดแผนการสงเสริมและพัฒนาไดอยางเหมาะสม
ความหมายหรือนิยามศัพท
๑. การลงทะเบียน
หมายถึง การรับลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการในป ๒๕๕๓ สําหรับผูที่เคยลงทะเบียน และ
ยังไมเคยลงทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP

๔

๒. ผูผลิต ผูป ระกอบการ OTOP
จําแนกเปน ๓ ลักษณะ ดังนี้
๒.๑ กลุมผูผลิตชุมชน หมายถึง กลุมคนที่รวมตัวกันเปนกลุมในชุมชน ผลิตสินคาที่แสดง
ความเปนไทย หรือภูมิปญญาไทย และสมาชิกในกลุมรวมกันผลิต รวมกันบริหารจัดการ และรวมรับ
ผลประโยชน เชน กลุมผูผลิตชุมชนที่จดทะเบียนอยางเปนทางการ ไดแก สมาคม สหกรณ มูลนิธิ
วิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตชุมชนที่ไมจดทะเบียนอยางเปนทางการ ไดแก กลุม ชมรม
๒.๒ ผูผลิตชุมชนทีเ่ ปนเจาของรายเดียว หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชนที่ผลิตสินคา
ที่แสดงความเปนไทย หรือ ภูมิปญญาไทย และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก การที่ชุมชน
มีสวนรวมในการผลิต หรือมีการจางแรงงานในชุมชน หรือมีการใชวัตถุดิบในชุมชน หรือมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ หรือมีสวนรวมรับผลประโยชน
๒.๓ ผูผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคล ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนสามัญ ซึ่งผลิตสินคาที่แสดงความเปนไทย หรือภูมิปญญาไทย
และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก การที่ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต/จางแรงงานใน
ชุมชน/ใชวัตถุดิบในชุมชน หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการหรือมีสวนรวมไดรับผลประโยชน โดยมี
สินทรัพยลงทุนไมเกิน ๑๐ ลานบาท
๓. ภูมิปญญาไทย
หมายถึง องคความรู ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ
ที่ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนาและถายทอดสืบตอกันมาเพื่อใชแกปญหา และพัฒนา
วิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเปนองครวม
และมีคุณคาทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปญญาทองถิ่นอาจเปนที่มาขององคความรูท งี่ อกงาม
ขึ้นใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหาการจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนไทย
ลักษณะองครวมของภูมิปญญามีความเดนชัดในหลายดาน ดังนี้
๓.๑ ดานเกษตรกรรม ไดแก ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะและเทคนิค
ดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาดั้งเดิมซึ่งคนสามารถพึ่งตนเองในสภาวการณ
ตางๆ ได เชน การทําการเกษตรผสมผสาน การแกไขปญหาการเกษตรดานการตลาด การแกไขปญหา
ดานการผลิต และการรูจักปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เปนตน

๕

๓.๒ ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ไดแก การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม ในการ
แปรรูปการผลิตเพื่อบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัด และเปนธรรม อันเปนขบวนการใหชุมชนทองถิ่น
สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดตลอดทั้งการผลิตและการจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุม
ของกลุมโรงงานยางพารา กลุมโรงสี กลุมหัตถกรรม เปนตน
๓.๓ ดานการแพทยแผนไทย ไดแก ความสามารถในการจัดการปองกัน และรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชนโดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได เชน ยาจากสมุนไพร
ซึ่งมีอยูหลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน เปนตน
๓.๔ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ความสามารถเกี่ยวกับการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง การอนุ รั ก ษ พั ฒ นาและการใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เชน การบวชปา การสืบชะตาแมน้ํา การทําแนว
ปะการังเทียม การอนุรักษปาชายเลน การจัดการปาตนน้ําและปาชุมชน เปนตน
๓.๕ ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน ไดแก ความสามารถในดานการสะสมและบริหารกองทุน
สวัสดิการชุมชน และความมั่นคงใหแกชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในกลุม เชน การจัดการกองทุนของชุมชน
ในรูปของสหกรณออมทรัพย รวมถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคน
ใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ การรักษาพยาบาล
ของชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน
๓.๖ ดานศิลปกรรม ไดแก ความสามารถในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะสาขาตางๆ
เชน จิตรกรรม ปติมากรรม นาฏศิลป ดนตรี ทัศนศิลป คีตศิลป การละเลนพื้นบานและนันทนาการ
๓.๗ ดานภาษาและวรรณกรรม ไดแกความสามารถในการอนุรักษ และสรางสรรคผลงานดานภาษา
คือภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคตางๆ รวมถึงดานวรรณกรรมทองถิ่นและการจัดทําสารานุกรม ภาษาถิ่น
การปริวรรตหนังสือโบราณการฟนฟูการเรียนรู การสอนภาษาถิ่นของทองถิ่นตางๆ
๓.๘ ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี ไดแก ความสามารถประยุกตและปรับใหวัฒนธรรม
คําสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อ และประเพณีที่มีคุณคาใหเหมาะสมตอบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
เชน การถายทอดวรรณกรรม คําสอน การบวชปา การประยุกตประเพณีบุญประทายขาว
๓.๙ ดานโภชนาการ ไดแก ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐและปรุงแตงอาหารและยา
ไดเหมาะสมกับความตองการของรางกายในสภาวการณตางๆ ตลอดจนผลิตเปนสินคาและบริการสงออก
ที่ไดรับความนิยมแพรหลายมาก รวมถึงการขยายคุณคาเพิ่มของทรัพยากรดวย

๖

๔. ประเภทผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑทจี่ ะนํามาลงทะเบียนตองผานกระบวนการผลิตโดยใชภูมปิ ญญา จําแนก ๕ ประเภท
ดังนี้
๔.๑ ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งไดรับมาตรฐาน
อย., GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ เพื่อ
การจําหนายทั่วไป แบงเปน ๓ กลุม ดังนี้
๑) ผลิตผลทางการเกษตรทีใ่ ชบริโภคสด เชน พืชผัก ผลไม เชน มะมวง สับปะรด
สมเขียวหวาน มังคุด สมโอ กลวย เปนตน กรณีพันธุไม เชน กิ่งพันธุมะมวง กิ่งพันธุมะปราง ไมประดับ
ฯลฯ ไมถือวาเปนผลิตภัณฑที่ลงทะเบียนได
๒) ผลิตผลทางการเกษตรที่เปนวัตถุดิบและผานกระบวนการแปรรูปเบื้องตน เชน น้ําผึ้ง
ขาวสาร ขาวกลอง ขา วฮาง เปน ตน เนื้อสัตวแ ปรรูป เชน เนื้อโคขุน เนื้อนกกระจอกเทศแชแ ข็ง
หมูแดดเดียว หมูยอ แหนม ไสอั่ว ไสกรอก ปลาอบรมควัน หอยจอ เปนตน อาหารประมงแปรรูป เชน
ไสกรอกปลา ปลาชอนแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว สมปลาตัว น้ําบูดู กะป กุงแหง น้ําปลา ปลารา เปนตน
กรณีสัตวที่มีชีวิต เชน ไกชน ปลากัด ไมถือวาเปนผลิตภัณฑที่ลงทะเบียนได เพราะไมผานกระบวนการ
แปรรูปเบื้องตน
๓) อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/สําเร็จรูป เชน ขนมเค็ก เฉากวย ขนมโมจิ เตาสอ กระยา
สารท กลวยฉาบ กลวยอบ มะขามปรุงรส ทุเรียนทอด กาละแม กะหรี่ปบ ขนมทองมวน ขาวเกรียบ ขาวแตน
น้ําพริกเผาและน้ําพริกตางๆ แจวบอง น้ําจิ้มสุกี้ น้ําปลาหวาน ผักกาดดอง พริกไทย แคบหมู ไขเค็ม
กุนเชียง หมูทุบ หมูแผน เปนตน
๔.๒ ประเภทเครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ไดแก สุราแช
สุรากลั่น สาโท อุ ไวน เหลาขาว ๓๕-๔๐ ดีกรี เปนตน และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ไดแก ผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มประเภทพรอมดื่ม ผลิตภัณฑประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑประเภทชง เชน น้ําผลไม น้ําสมุนไพร
เครื่องดื่มรังนก กาแฟคั่ว กาแฟปรุงสําเร็จ ขิงผงสําเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหมอน ชาจีน ชาสมุนไพร ชาชัก
น้ําเฉากวย น้ําเตาหูนมสด นมขาวกลอง เปนตน
๔.๓ ประเภทผา เครื่องแตงกาย หมายถึง ผาทอและผาถักจากเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะห
รวมทั้งเสื้อผา/เครื่องนุงหม และเครื่องแตงกายที่ใชประดับตกแตงประกอบการแตงกาย ทั้งเพื่อประโยชน
ในการใชสอยและเพื่อความสวยงาม

๗

๑) ผา หมายถึง ผลิตภัณฑผาผืนที่ทําจากเสนใย เสนดาย นํามาทอถักเปนผืนมีลวดลาย
เกิดจากโครงสรางการทอหรือตกแตงสําเร็จบนผืนผา ทําดวยมือ หรือเครื่องจักร รวมถึงผลิตภัณฑเสื้อผา
และเครื่องนุงหมซึ่งเปนเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห สิ่งทอ และผลิตภัณฑที่ทําจากผาเปนหลัก
และมีวัสดุอนื่ ๆ เปนองคประกอบผสม เชน ผาไหม ผาฝาย ผาโสรง ผาขาวมา ผาคลุมไหล ผาบาติก ผาถุง
ผาปกชาวเขา ผาคลุมผม หมวกกะปเยาะ ผาพันคอ เสื้อผาสําเร็จรูปบุรุษ – สตรี เปนตน
๒) เครื่องแตงกาย หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชประดับตกแตงประกอบการแตงกายที่ทําจาก
วัสดุทุกประเภทเพื่อประโยชนในการใชสอย เชน รองเทา เข็มขัด กระเปาถือ เปนตน และเพื่อความ
สวยงาม เชน สรอย แหวน ตางหู เข็มกลัด กําไล นาฬิกาขอมือ เนคไท หมวกแฟชัน่ เปนตน
๔.๔ ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑทมี่ ีไวใชหรือตกแตงประดับ
ในบาน สถานที่ตางๆ เชน เครื่องใชในบาน เครื่องครัว เครื่องเรือน ที่มีวตั ถุประสงคเพื่อการใชสอย หรือ
ประดับตกแตง หรือใหเปนของขวัญ เพื่อใหผูรับนําไปใชสอยในบาน ตกแตงบาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐที่
สะทอนถึงวิถีชีวิต ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น และสินคานั้นตองไมผลิตโดยใชเครื่องจักรเปนหลัก
และใชแรงคนเปนสวนเสริมหรือไมใชแรงงานคน
ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก แบงออกเปน ๗ กลุม
๑) ไม หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ ะลึก ที่มีวัสดุที่ทําจากไมเปนหลัก เชน
ไมแกะสลัก เฟอรนิเจอร กลองไม นาฬิกาไมตั้งโตะ โคมไฟกะลามะพราว ของเลนเด็ก เครื่องดนตรี
ตูพระธรรม เรือจําลอง แจกันไม กรงนก ไมแขวนเสื้อ เปนตน
๒) จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่เปนเสนใยธรรมชาติ
หรือวัสดุสังเคราะหใดๆ เชน พลาสติก นํามาจักสาน หรือถักสาน ถักทอ เปนรูปราง เชน ตะกรา กระจูดสาน
เสื่อกก ที่รองจานทําจากเสื่อกก ที่ใสของทําจากพลาสติกสาน กระจาด กระบุง กระดง กระติบขาว เชือกมัด
เปลยวน โคมไฟผักตบชวา ไมกวาด กระเชาเถาวัลย พรมเชดเทา ฝาชี หมวกสานไมไผ เปนตน
๓) ดอกไมประดิษฐ/วัสดุจากเสนใยธรรมชาติ หมายถึง ดอกไม ตนไม กลวยไม ผลไม
ที่ไมใชสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ แตทําจากวัสดุตางๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือ/และผลิตภัณฑประเภท
ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่ทําจากกระดาษสาเปนหลัก เชน ถุงกระดาษ กลองกระดาษสา
ตนไมประดิษฐ ผลไมประดิษฐ เปนตน

๘

๔) โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึกที่ทําจากโลหะ
ตางๆ เชน เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เปนตน เปนสวนประกอบหลัก เชน ชอนสอม มีด
ผลิตภัณฑภาชนะที่ใชโลหะ ภาชนะที่ทําจากสเตนเลสทุบ ทองเหลืองทุบ พิวเตอร บรอนซ แกะสลักที่ใช
ตกแตงสถานที่ตางๆ เปนตน
๕) เซรามิค/เครื่องปนดินเผา หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีการนําวัสดุประเภทดิน สินแร
ไปขึ้นรูปและนําไปเผาดวยความรอนสูง เพื่อเปนภาชนะ ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก เชน เบญจรงค
ถวยชาม ภาชนะกระเบื้อง เซรามิค โอง อาง กระถางตางๆ เปนตน
๖) เคหะสิ่งทอ หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุทําจากผา มีการตัดเย็บ
เชน ชุดเครื่องนอน พรมเช็ดเทา ผาปูโตะ ถุงมือถักสําหรับทําการเกษตร เปนตน
๗) อื่นๆ ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑอนื่ ๆ ทีใ่ ชวัสดุอนื่ ใด นอกเหนือ
จาก ขอ ๑-๖ เชน ทําจากพลาสติก เรซิน แกว เทียน รูปวาด เปเปอรมาเช กระจก ซีเมนต ตนไมมงคล
ตกตาจากดินไทย ผลไมเผาดูดกลิ่น พระพุทธรูป เปนตน
๔.๕ ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑจากสมุนไพร หรือมีสมุนไพรเปน
สวนประกอบอาจใชประโยชน และอาจสงผลตอสุขภาพ ไดแก ยาจากสมุนไพร เครื่องสําอางสมุนไพร
วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน เชน น้ํายาลางจานสมุนไพร สมุนไพรไลยุงหรือกําจัดแมลง และรวมถึง
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่ใชทางการเกษตร เชน น้ําหมักชีวภาพ น้ําสมควันไม เปนตน แบงเปน ๓ กลุม
๑) ยาจากสมุนไพร
๒) เครื่องสําอางสมุนไพร
๓) วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน
ในกรณีที่มีปญหาการจัดประเภทผลิตภัณฑ ใหพิจารณาจัดโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคหรือ
ประโยชนในการใชสอย และใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ นตผ. จังหวัด
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การลงทะเบียน

เต รียมความพรอม

๑. รับลงทะเบียน
กรุงเทพมหานคร – ณ สํานักงานเขต
จัง หวัด
– ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนอํา เภอ
๒. ใหความเห็นชอบ
ระดับเขตในกรุงเทพมหานคร – คณะกรรมการที่เขตแต งตั้ ง
ระดับอํา เภอ
– คณะกรรมการที่อําเภอแตงตั้ง
(อํา เภอ/เขต)
(๑๔ - ๒๐ มิ.ย. ๕๓)
๓. ใหการรับรอง
กรุงเทพมหานคร - คณะกรรมการที่กรุงเทพมหานครแต งตั้ ง
จัง หวัด
- คณะกรรมการที่จังหวัด แต งตั้ ง

๑. จัด work shop หนวยงานที่เ กี่ยวขอ ง
พิจารณาหลั กเกณฑ
๒. จัด ทําคูม ือและหลัก เกณฑการลงทะเบียน
๓. จัดทําโปรแกรมการลงทะเบียน

สรางความเข าใจ
๑. ประชุมชีแจง
้
๒. ประชาสัม พันธ
 วิทยุ TV แผ นพับ
 สือต
่ า งๆ
(กรมฯ)
( พ.ค. -๑๓ มิ.ย. ๕๓)

(จังหวัด /กรุงเทพมหานคร)
(๒๑ - ๒๒ มิ.ย. ๕๓)

ใชประโยชน
 กรม/กระทรวงที่เกี่ ยวขอ ง
โครงการ OTOP ป ๒๕๕๓

ตรวจสอบผลการรับรอง
และจัด ทําฐานข อมูล

(กรมฯ)
(๑๒ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย ๕๓ )
๙

(กรมฯ)
(๒๓ มิ.ย. ๕๓)

ติดตามประเมินผล

๑๐

สวนที่ ๒ การลงทะเบียน ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓
- กลุมเปาหมาย
- หลักเกณฑการลงทะเบียน
- วิธีการลงทะเบียน
- ขั้นตอนการลงทะเบียน

๑๑

การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓
๑. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายในการลงทะเบียน ไดแก กลุมผูผลิต ผูประกอบการ ทีผ่ ลิตสินคา OTOP ที่เคยลงทะเบียน
และยังไมเคยลงทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
๒. หลักเกณฑการลงทะเบียน
๒.๑ ลักษณะและคุณสมบัติของผูผลิต ผูประกอบการสินคาที่มีสิทธิลงทะเบียน
๒.๑.๑ เปนผูผลิตดังตอไปนี้
๑) เปนกลุมผูผลิตชุมชน
๒) เปนผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว
๓) เปนผูผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ผูผลิต ผูประกอบการที่จะลงทะเบียน ใหใชที่ตั้งของสถานที่ผลิตเปนหลัก
ในการยื่นขอลงทะเบียน โดยผานการรับรองจากประธานเครือขาย OTOP อําเภอ/ผูแทน หรือประธาน
ชุมชนของเขต (กรุงเทพมหานคร) /ผูแทน วาไดดําเนินการผลิตในพื้นทีน่ ั้นจริง
๒.๑.๒ กลุมเปาหมายตามขอ ๒.๑.๑ ตองมีความเชื่อมโยงกับชุมชน โดยเขาเกณฑขอใดขอหนึ่ง
ตอไปนี้
๑) ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต เชน ใชแรงงานในชุมชน (ภายในจังหวัดที่ขอ
ลงทะเบียน) มีการใชวัตถุดบิ การผลิตในชุมชน เปนตน
๒) ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
๓) ชุมชนไดรับประโยชน
๒.๑.๓ สถานที่ผลิตของกลุมเปาหมายตามขอ ๒.๑.๑ ตองตั้งอยูภายในอําเภอ /เขต (กรุงเทพมหานคร)
ที่ขอลงทะเบียน
๒.๑.๔ ผูผลิต ผูประกอบการและสมาชิกกลุม ตองมีสัญชาติไทย
๒.๑.๕ กรณีสงตัวแทนมาแจงการลงทะเบียนจะตองเปนผูไ ดรับมอบอํานาจ (มีเอกสารมอบ
อํานาจ)

๑๒

๒.๒ ลักษณะผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่สามารถลงทะเบียนไดตองแสดงถึงภูมิปญญาไทย
และมีลักษณะดังนี้
๒.๒.๑ วัตถุดบิ ที่นํามาผลิต ตองไมผิดกฎหมาย
๒.๒.๒ ไมเปนสินคาที่เลียนแบบ ดัดแปลง นําเขา หรือนําเขาเพื่อดัดแปลงหรือละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา
๒.๒.๓ ไมเปนสินคาที่กออันตรายอยางรายแรงตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม รวมทั้งไมขัดตอ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย
๒.๒.๔ กรณีเปนผลิตภัณฑที่มีกฎหมายบังคับตองไดรับอนุญาตใหผลิต
๒.๓ ประเภทผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑที่จะนํามาดําเนินการลงทะเบียน ตองผานกระบวนการผลิตโดยใชภูมปิ ญญา
จําแนก ๕ ประเภท ดังนี้
๒.๓.๑ ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งไดรับมาตรฐาน อย.,
GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ เพือ่ การ
จําหนายทั่วไป แบงเปน ๓ กลุม ดังนี้
๑) ผลิตผลทางการเกษตรทีใ่ ชบริโภคสด
๒) ผลิตผลทางการเกษตรที่เปนวัตถุดิบและผานกระบวนการแปรรูปเบื้องตน
๓) อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/สําเร็จรูป
๒.๓.๒ ประเภทเครื่องดื่ม แบงเปน ๒ กลุม
๑) เครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล
๒) เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
๒.๓.๓ ประเภทผา เครื่องแตงกาย แบงเปน ๒ กลุม
๑) ผา
๒) เครื่องแตงกาย
๒.๓.๔ ประเภทของใช/ของตกแตง/ของทีร่ ะลึก แบงเปน ๗ กลุม
๑) ไม
๒) จักสาน
๓) ดอกไมประดิษฐ/วัสดุจากเสนใยธรรมชาติ
๔) โลหะ

๑๓

๕) เซรามิค/เครื่องปนดินเผา
๖) เคหะสิ่งทอ
๗) อื่นๆ
๒.๓.๕ ประเภทสมุนไพรทีไ่ มใชอาหาร แบงเปน ๓ กลุม
๑) ยาจากสมุนไพร
๒) เครื่องสําอางสมุนไพร
๓) วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน
๒.๔ มาตรฐานผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
ใหผูมาลงทะเบียน นําใบรับรองมาตรฐานจากทางราชการมาดวย เพื่อกรอกขอมูลและแสดงตอ
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน (ถามี)
๓. วิธีการลงทะเบียน
๓.๑ ลงทะเบียนเปนรายผูผลิต ผูประกอบการ โดยใหหวั หนากลุมผูผลิต ผูประกอบการ หรือ ผูแทน
ที่ไดรับมอบอํานาจ เปนผูย นื่ แบบลงทะเบียน
๓.๒ การรับลงทะเบียน จะดําเนินการภายในระยะเวลาที่ประกาศหรือกําหนดเทานั้น
๓.๓ เอกสารประกอบการลงทะเบียน ใหนําทั้งเอกสารจริงและถายสําเนา สําหรับเจาหนาทีต่ รวจสอบ
หมายเลขเอกสาร/หลักฐาน ใหตรงกับขอมูลที่กรอก ไดแก
๓.๓.๑ สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของผูยื่นลงทะเบียน
๓.๓.๒ หนังสือมอบอํานาจจากกลุมผูผลิต ผูประกอบการ
๓.๓.๓ ภาพถายผลิตภัณฑทกุ ประเภท ที่จะลงทะเบียน ขนาด ๔” x ๖”
๓.๓.๔ เอกสารอนุญาตใหทําการผลิต กรณีมีกฎหมายกําหนด
๓.๓.๕ หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑที่จะแจงในแบบลงทะเบียน (ถามี) เพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบ ชื่อกลุม ชื่อผลิตภัณฑ และเลขที่กํากับใบรับรองมาตรฐาน
๓.๓.๖ เอกสารตามขอ ๓.๓.๑ – ๓.๓.๔ ใหอําเภอเก็บไวเปนหลักฐาน
๓.๓.๗ ใหประธานเครือขาย OTOP ระดับอําเภอ/ผูแทน หรือประธานชุมชนของเขต
(กรุงเทพมหานคร) /ผูแทน รับรองวาเปนผลิตภัณฑ OTOP ที่ผลิตในพื้นที่ที่รับลงทะเบียนจริง

๑๔

๔. ขั้นตอนการลงทะเบียน
๔.๑ กลุมผูผลิต ผูประกอบการ
ขอรับแบบฟอรม กรอกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน และยื่นขอลงทะเบียนได ณ ที่วาการอําเภอ /เขต
(กรุงเทพมหานคร) ที่เปนทีต่ ั้งของกลุมผูผลิต ผูประกอบการ
๔.๒ อําเภอ / เขต (กรุงเทพมหานคร)
๔.๒.๑ เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน รับคํารอง ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูล และ
เอกสารประกอบ
๔.๒.๒ บันทึกขอมูลของกลุมเปาหมายทีม่ ายื่นขอลงทะเบียนในโปรแกรม (บันทึกเฉพาะขอมูล
ที่ถูกตอง)
๔.๒.๓ พิมพหลักฐานการรับลงทะเบียนมอบใหผูลงทะเบียนเก็บไวเปนหลักฐาน
๔.๒.๔ จัดการประชุมคณะกรรมการ ที่อําเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร) แตงตั้ง เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
๔.๒.๕ แจงขอมูลการลงทะเบียนและผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๔.๓ จังหวัด / กรุงเทพมหานคร
๔.๓.๑ จัดการประชุมคณะกรรมการ ที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แตงตั้ง เพื่อพิจารณารับรอง
ใหขึ้นทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
๔.๓.๒ ประกาศผลผูผลิต ผูป ระกอบการทีไ่ ดรับขึน้ ทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
๔.๓.๓ ทําหนังสือแจงผูผลิต ผูประกอบการ ที่ไมผานการขึ้นทะเบียนพรอมเหตุผลประกอบ
ในกรณีนี้ผูผลิต ผูประกอบการ สามารถอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ภายใน ๕ วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับการแจงผล
๔.๓.๔ รายงานผลการพิจารณารับรองการขึ้นทะเบียนใหกรมการพัฒนาชุมชน
๔.๔ กรมการพัฒนาชุมชน
๔.๔.๑ ตรวจสอบขอมูลผูไดรับการรับรองใหขึ้นทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
ของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ในกรณีทตี่ รวจสอบแลวเห็นวามีบางรายไมใชผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
กรมการพัฒนาชุมชน จะแจงใหจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดําเนินการเพิกถอนการเปนผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP ตอไป
๔.๔.๒ ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓ เพื่อใชประโยชน
ในการดําเนินงานโครงการ OTOP

๑๕

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓

ขัน้ ตอนการลงทะเบียนผูผลิต
 ผูป ระกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓
๑. ขอรับแบบฟอรม

ผูผ ลิต/ผูป ระกอบการ OTOP

๒.กรอกรายละเอียดขอมูลสําคัญ
๓. ยืน่ แบบการลงทะเบยี น
๑. รับคํารอง

ระดับอําเภอ/เขต

๒. ตรวจสอบความครบถวน/ถูกตองของเอกสารโดยผานการ
ตรวจสอบและใหการรับรองของเครือขายOTOP อําเภอ

เจาหนาที่รบั ลงทะเบียน

๓.บันทึกขอมูลในโปรแกรม

คณะกรรมการทีอ่ าํ เภอ/เขตแตงตัง้

๑. พิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. แจงจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๑. พิจารณาใหการรับรอง

ระดับจังหวัด/กทม.

คณะกรรมการที่จงั หวัด/กทม. แตงตัง้

๒.ประกาศผลผูไดรบั การลงทะเบยี น
๓. แจงใหผูไมผานการลงทะเบยี นทราบ สามารถอุทธรณ
ตอ ผวจ. ไดภายใน ๕ วัน นับแตวนั แจงผล
๔. รายงานผลใหกรมการพัฒนาชุมชน

ระดับกรมฯ

ตรวจสอบ
จัดทําฐานขอมูล

ไมใช

แจงให จว./กทม. เพิกถอน

๑๖

สวนที่ ๓ แบบการลงทะเบียน ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓
- แบบฟอรมการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการสินคา OTOP ป ๒๕๕๓ (รายเดิม)
- แบบฟอรมการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการสินคา OTOP ป ๒๕๕๓ (รายใหม)
- แบบฟอรมบันทึกขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ป ๒๕๕๓
- การตรวจสอบของเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
- การพิจารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนระดับอําเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร)
- การพิจารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
- แบบบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการลงทะเบียนตามประกาศของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

๑๗

□ ผูประกอบการรายเดิม

รหัสประจําตัวผูประกอบการของป ๒๕๕๒

□□□□□□□□

แบบฟอรมการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการสินคา OTOP ป พ.ศ. ๒๕๕๓
การลงทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ป พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อใหมีขอมูล
สําหรับการสงเสริมและพัฒนากลุมผูผลิต / ผูประกอบการ / ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
คําอธิบาย กรุณากรอกขอมูลใหถูกตองครบถวนลงในชองวางหรือทําเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับขอมูลของทาน
๑. ขอมูลกลุม / องคกร / เจาของกิจการ

□

ยืนยันตามขอมูลเดิม

ชื่อ......................................................- ขอมูลเดิม-.....................................................................................................................
ที่อยู..................................................- ขอมูลเดิม-.......................................................................................................................
เปลี่ยนแปลงขอมมูลใหม
ชื่อ ................................................................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ .................... ซอย ...................................... ถนน ..................................................................... หมูที่.........................
ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด................................................
โทรศัพท............................................... โทรสาร................................................... อีเมล..............................................................
๒. ลักษณะของผูผลิต / ผูประกอบการ

□ยืนยันตามขอมูลเดิม
...................................... ..- ขอมูลเดิม-..............................................................................
๒.๑ กลุมผูผลิตชุมชน

จัดตั้งเมื่อ............................................... จํานวนสมาชิก.....................คน
รายไดเฉลี่ยของกลุม..........................................บาท/เดือน

๒.๒ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

เริ่มดําเนินกิจการเมื่อ............................... จํานวนสมาชิก.....................คน
รายไดเฉลี่ย........................................................บาท/เดือน

๒.๓ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดตั้งเมื่อ.............................................. จํานวนสมาชิก.....................คน
รายไดเฉลี่ยของกลุม..........................................บาท/เดือน

๑๘
๓. ขอมูลประธานกลุม / เจาของกิจการ / ผูที่ไดรับมอบอํานาจ

□

ยืนยันตามขอมูลเดิม (กรุณากรอกหมายเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก)

ชื่อ......................................................- ขอมูลเดิม-.....................................................................................................................
ที่อยู..................................................- ขอมูลเดิม-.......................................................................................................................
เปลี่ยนแปลงขอมมูลใหม
นาย / นาง / นางสาว.............................................................................................. วัน / เดือน / ป เกิด .........................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน....................................................... ที่อยูเลขที่................... ซอย....................................................
ถนน ................................................................ หมูที่......................... ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย ......................................
โทรศัพท............................................... โทรสาร................................................... โทรศัพทมือถือ .........................................
๔. แรงงานที่ใชในการผลิต

□

ยืนยันตามขอมูลเดิม (กรุณากรอกหมายเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก)

ชื่อ......................................................- ขอมูลเดิม-.....................................................................................................................
ที่อยู..................................................- ขอมูลเดิม-.......................................................................................................................
เปลี่ยนแปลงขอมมูลใหม
จํานวน................................................................คน
สวนใหญเปนแรงงานจาก ตําบล......................................อําเภอ............................................จังหวัด.......................................
สวนใหญเปนแรงงานจาก ตําบล......................................อําเภอ............................................จังหวัด.......................................
๕. เงินทุนที่ใชในการผลิต
กูจากแหลงทุนนอกชุมชน
ระบุ...............................................................................................................................
กูจากแหลงทุนในชุมชน
ระบุ………………………………………………………………...
เงินทุนของกลุม (กรณีกลุม)
เงินทุนของเจาของกิจการ (กรณีเปนเจาของรายเดียว/SME)
เงินทุนของอื่นๆ
ระบุ................................................................................................................................

๑๙
๖. ลักษณะความเชื่อมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา ๑ ขอ)
ใชแรงงานในทองถิ่น
ชุมชนรวมบริหารจัดหาร
อื่นๆ (ระบุ)

ใชวัตถุดิบในทองถิ่น
ชุมชนรวมรับผลประโยชน

๗. ผลิตภัณฑของผูผลิต ผูประกอบการ ที่เปนสินคา OTOP มีจํานวน..........................ผลิตภัณฑ ดังนี้
(กรุณาใหขอมูลผลิตภัณฑเพิ่มเติม ในแบบรายละเอียดผลิตภัณฑๆละ ๑ ชุด และกรณีที่มีผลิตภัณฑมากกวา ๑๐ ผลิตภัณฑ
ใหแนบรายชื่อผลิตภัณฑเพิ่มเติม)
๑. อาหาร

๒.เครื่องดื่ม ๓.ผา เครื่องแตงกาย ๔.ของใชฯ

รายชื่อผลิตภัณฑเดิม ..- ขอมูลเดิมรายชื่อผลิตภัณฑเดิม...- ขอมูลเดิมรายชื่อผลิตภัณฑเดิม. .- ขอมูลเดิม-

๕.สมุนไพรที่ไมใชอาหาร
ผลิตอยู
ผลิตอยู
ผลิตอยู

เลิกผลิต
เลิกผลิต
เลิกผลิต

เพิ่มเติมผลิตภัณฑใหม

□ ..................................................................
๗.๒ ชื่อผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □ ..................................................................
๗.๓ ชื่อผลิตภัณฑ................................................................. ประเภท □ ..................................................................
๗.๔ ชื่อผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □ ..................................................................
๗.๕ ชื่อผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □ ..................................................................
๗.๖ ชื่อผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □ ..................................................................
๗.๗ ชื่อผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □ ..................................................................
๗.๘ ชื่อผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □ ..................................................................
๗.๙ ชื่อผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □ ..................................................................
๗.๑๐ ชื่อผลิตภัณฑ.............................................................. ประเภท □ ..................................................................
๗.๑ ชื่อผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท

๒๐
๘. ประวัติการสงผลิตภัณฑเขาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (เฉพาะผูประกอบการรายเดิม)
ไมเคย
เคย ป ๒๕๔๗ ระบุชื่อผลิตภัณฑ.................................................................ประเภท..............................ไดรับระดับ.......ดาว
เคย ป ๒๕๔๙ ระบุชื่อผลิตภัณฑ.................................................................ประเภท...............................ไดรับระดับ.......ดาว
เคย ป ๒๕๕๑ ระบุชื่อผลิตภัณฑ................... .- ขอมูลเดิม-........................ประเภท..............................ไดรับระดับ.......ดาว
๙. การสมัครเขารับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP ป ๒๕๕๓
สนใจสมัครเขารับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP
ไมสมัครเขารับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP
๑๐ ผูผลิต ผูประกอบการ มีการจัดทําแผนธุรกิจหรือไม
มี
ไมมี
๑๑. ผูผลิต ผูประกอบการตองการไดรับการสนับสนุนองคความรูดานการผลิตเรื่องใดบาง (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ)
วิธีการปลูกทดแทนหรือจัดหาวัสดุทดแทน
การนําวัสดุอื่นมาผสมผสานในการผลิต
การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีเพื่อการผลิต ตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
การผลิตที่ไมกอใหเกิดอันตราย ตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน ขาพเจาเปนผูกรอกขอมูลดวยตนเองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................... ผูยื่นลงทะเบียน
(..................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................
การเปนผูผลิต ผูประกอบการในชุมชน
................................................ ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.
.
....

ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
ตําแหนง.ประธาน เครือขาย OTOP อําเภอ/ผูแทน
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................
ลงชื่อ............................................... ผูรับเอกสารลงทะเบียน
(...............................................)
ตําแหนง....................................................
วันที่.........ดือน.........................พ.ศ...........

๒๑

□ ผูประกอบการรายใหม

รหัสประจําตัวผูประกอบการของป ๒๕๕๓

□□□□□□□□

(ยังไมตองกรอก จะออกใหเมื่อไดรับการลงทะเบียนแลว)

แบบฟอรมการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการสินคา OTOP ป พ.ศ. ๒๕๕๓
การลงทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ป พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อใหมีขอมูล
สําหรับการสงเสริมและพัฒนากลุมผูผลิต / ผูประกอบการ / ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
คําอธิบาย กรุณากรอกขอมูลใหถูกตองครบถวนลงในชองวางหรือทําเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับขอมูลของทาน
๑. ขอมูลกลุม / องคกร / เจาของกิจการ
ชื่อ ................................................................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ .................... ซอย ...................................... ถนน ..................................................................... หมูที่.........................
ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด................................................
โทรศัพท............................................... โทรสาร................................................... อีเมล..............................................................
๒. ลักษณะของผูผลิต / ผูประกอบการ
๒.๑ กลุมผูผลิตชุมชน
เปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ
๒.๒ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

จัดตั้งเมื่อ............................................... จํานวนสมาชิก.....................คน
รายไดเฉลี่ยของกลุม..........................................บาท/เดือน
เริ่มดําเนินกิจการเมื่อ............................... จํานวนสมาชิก.....................คน
รายไดเฉลี่ย........................................................บาท/เดือน

๒.๓ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดตั้งเมื่อ.............................................. จํานวนสมาชิก.....................คน
รายไดเฉลี่ยของกลุม..........................................บาท/เดือน
๓. ขอมูลประธานกลุม / เจาของกิจการ / ผูที่ไดรับมอบอํานาจ
นาย / นาง / นางสาว.............................................................................................. วัน / เดือน / ป เกิด .........................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน....................................................... ที่อยูเลขที่................... ซอย....................................................
ถนน ................................................................ หมูที่......................... ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย .....................................

๒๒
๔. แรงงานที่ใชในการผลิต
จํานวน................คน
สวนใหญเปนแรงงานจาก ตําบล......................................อําเภอ............................................จังหวัด.......................................
๕. เงินทุนที่ใชในการผลิต
กูจากแหลงทุนนอกชุมชน
ระบุ...............................................................................................................................
กูจากแหลงทุนในชุมชน
ระบุ………………………………………………………………...
เงินทุนของกลุม (กรณีกลุม)
เงินทุนของเจาของกิจการ (กรณีเปนเจาของรายเดียว/SME)
เงินทุนของอื่นๆ
ระบุ................................................................................................................................
๖. ลักษณะความเชื่อมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา ๑ ขอ)
ใชแรงงานในทองถิ่น
ใชวัตถุดิบในทองถิ่น
ชุมชนรวมบริหารจัดหาร
ชุมชนรวมรับผลประโยชน
อื่นๆ (ระบุ)
๗. ผลิตภัณฑของผูผลิต ผูประกอบการ ที่เปนสินคา OTOP มีจํานวน..........................ผลิตภัณฑ ดังนี้
(กรุณาใหขอมูลผลิตภัณฑเพิ่มเติม ในแบบรายละเอียดผลิตภัณฑๆละ ๑ ชุด และกรณีที่มีผลิตภัณฑมากกวา ๑๐ ผลิตภัณฑ
ใหแนบรายชื่อผลิตภัณฑเพิ่มเติม)
๑. ประเภทอาหาร
๒. ประเภทเครื่องดื่ม
๓. ประเภทผา เครื่องแตงกาย
๔. ประเภทของใช
๕. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
๗.๑ ชื่อผลิตภัณฑ..........................................................................

ประเภท

........................................................

๗.๒ ชื่อผลิตภัณฑ.......................................................................... ประเภท

........................................................

๗.๓ ชื่อผลิตภัณฑ.........................................................................

ประเภท

........................................................

๗.๔ ชื่อผลิตภัณฑ.........................................................................

ประเภท

........................................................

๗.๕ ชื่อผลิตภัณฑ.........................................................................

ประเภท

........................................................

๗.๖ ชื่อผลิตภัณฑ.........................................................................

ประเภท

........................................................

๗.๗ ชื่อผลิตภัณฑ........................................................................

ประเภท

........................................................

๗.๘ ชื่อผลิตภัณฑ........................................................................

ประเภท

........................................................

๗.๙ ชื่อผลิตภัณฑ........................................................................

ประเภท

........................................................

๗.๑๐ ชื่อผลิตภัณฑ.....................................................................

ประเภท

........................................................

๒๓
๘. การสมัครเขารับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP ป ๒๕๕๓
สนใจสมัครเขารับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP

ไมสมัครเขารับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP

๙. ผูผลิต / ผูประกอบการ มีการจัดแผนธุรกิจหรือไม
มี
ไมมี
๑๐. ถามีการจัดอบรมเรื่องการจัดทําบัญชีวิเคราะหตนทุนและแผนธุรกิจสนใจจะเขารวมการอบรมหรือไม
สนใจเขารวมอบรม
ไมสนใจเขารวมอบรม
๑๑. ผูผลิต / ผูประกอบการ มีความตองการไดรับการสนับสนุนองคความรูดานการผลิตเรื่องใดบาง (ตอบไดมากกวา ๑ เรื่อง)
วิธีการปลูกทดแทน หรือจัดหาวัสดุทดแทน
การนําวัสดุอื่นมาผสมผสานในการผลิต
การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีเพื่อการผลิต ตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
การผลิตที่ไมกอใหเกิดอันตราย ตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน ขาพเจาเปนผูกรอกขอมูลดวยตนเองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................................. ผูยื่นลงทะเบียน
(..................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................
การเปนผูผลิต ผูประกอบการชุมชน
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(..................................................)
ตําแหนง ประธาน เครือขาย OTOP อําเภอ / ผูแทน
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................
ลงชื่อ........................................................... ผูรับเอกสารลงทะเบียน
(..................................................)
ตําแหนง........................................................
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................

๒๔

เลขที่ใบสมัคร

□□□□□□□□
(สําหรับเจาหนาที่)

แบบฟอรมบันทึกขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ป ๒๕๕๓
๑. ขอมูลผลิตภัณฑ
ชื่อผลิตภัณฑ ................................................................................................................... ลําดับที่ในแบบลงทะเบียน
ประเภทผลิตภัณฑ ๑.อาหาร ๒. เครื่องดื่ม
ราคาจําหนายตอหนวย.................................. บาท

๓. ผาและเครื่องแตงกาย

๔. ของใช ฯ

□□

๕. สมุนไพรที่ไมใชอาหาร

๒. ขอมูลกลุม / องคกร / เจาของกิจการ
ชื่อ ................................................................................................................................................................................
ชื่อประธานกลุม / เจาของกิจการ / ผูที่ไดรับมอบอํานาจ...............................................................................................................
๓. ภาพผลิตภัณฑ

ภาพผลิตภัณฑขนาด

๔” x ๖” จํานวน ๑ ภาพ

๒๕
๔. ประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
๕. มาตรฐานผลิตภัณฑที่ไดรับ
อย.
เลขที่ ....................... ลงวันที่................................... สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี)
มผช.
เลขที่ ....................... ลงวันที่................................... สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี)
มอก.
เลขที่ ....................... ลงวันที่................................... สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี)
ฮาลาล
เลขที่ ....................... ลงวันที่................................... สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี)
Q
เลขที่ ....................... ลงวันที่................................... สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี)
GMP
เลขที่ ....................... ลงวันที่................................... สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี)
GAP
เลขที่ ....................... ลงวันที่................................... สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี)
HACCP
เลขที่ ....................... ลงวันที่................................... สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี)
เกษตรอินทรีย
เลขที่ ....................... ลงวันที่................................... สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี)
อื่น ๆ ระบุ....................... เลขที่ ....................... ลงวันที่................................... สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี)
อยูระหวางยื่นขอระบุ....................................... เลขที่คําขอ ................................. ลงวันที่............................................
๖. ลักษณะของผลิตภัณฑที่แสดงถึงความเปนไทย หรือภูมิปญญาไทย / เรื่องราวของผลิตภัณฑ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
๗. สถานที่ผลิต
เลขที่ .......... ซอย ............................. ถนน .......................................... หมูที่....................ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต.................................................... จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย ..............................
๘. สถานที่จําหนาย
เลขที่ .......... ซอย ............................. ถนน .......................................... หมูที่....................ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต.................................................... จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย ..............................
๙. ความสามารถในการผลิต จํานวน ................................... ตอเดือน
๑๐. แหลงจําหนายหลักสินคา
ตลาดภายในจังหวัด
ตลาดภายในประเทศ
ตลาดตางประเทศ

๒๖

เลขที่ใบสมัคร

□□□□□□□□

การตรวจสอบของเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
๑. ผูผลิต ผูประกอบการ จัดอยูในประเภท
กลุมผูผลิตชุมชน
ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว
ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เปนผูประกอบการ

รายใหม

รายเดิม รหัสผูประกอบการป ๒๕๕๒

๒. ผลการตรวจสอบขอมูลผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑที่แจงลงทะเบียน
ไดพิจารณาแลวปรากฏวาเปนผลิตภัณฑ OTOP
จัดอยูในประเภท
อาหาร
เครื่องดื่ม
ผาและเครื่องแตงกาย
ของใชฯ
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร

□□□□□□□□
จํานวน..................ผลิตภัณฑ
จํานวน..................ผลิตภัณฑ

จํานวน................. ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑเดิม...............ผลิตภัณฑ
จํานวน................. ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑเดิม...............ผลิตภัณฑ
จํานวน................. ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑเดิม...............ผลิตภัณฑ
จํานวน................. ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑเดิม...............ผลิตภัณฑ
จํานวน................. ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑเดิม...............ผลิตภัณฑ

๓. ผลการตรวจเอกสาร
ครบถวน
ไมครบถวน เอกสารที่ขาด / เอกสารที่ตองสงเพิ่มเติม ไดแก .................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ขาพเจาไดตรวจสอบแบบการลงทะเบียนแลว มีขอมูลและเอกสารจริง
ลงชื่อ................................................... ผูรับเอกสารลงทะเบียน
(..................................................)
ตําแหนง..............................................
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................

๒๗

เลขที่ใบสมัคร

□□□□□□□□

การพิจารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนผูประกอบการ OTOP
๑. ผูผลิต ผูประกอบการจัดอยูในประเภท
กลุมผูผลิตชุมชน
ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว
ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เปนผูประกอบการ
รายใหม
รายเดิม รหัสผูประกอบการป ๒๕๕๒ □□□□□□□□
๒. เกณฑการพิจารณา
ที่
๑

๒

๓

เกณฑการพิจารณา
ตองเขาเงือ่ นไขและไมมีคุณลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
๑.๑ สินคาที่ผลิต ตองมีความเปนไทยหรือภูมิปญญาไทย
๑.๒ วัตถุดิบที่นํามาผลิตตองไมเปนของผิดกฎหมาย หรือเลี่ยงภาษี
๑.๓ ไมเปนสินคาที่เลียนแบบ หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา
๑.๔ เปนสินคาที่ไมกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
รวมทั้งไมขัดตอขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของไทย
๑.๕ กรณีเปนผลิตภัณฑที่มีกฎหมายบังคับตองไดรับอนุญาตใหผลิต
ความเชื่อมโยงกับชุมชน ตองเขาเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
๒.๑ ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต (จางแรงงาน/ใชวัตถุดิบฯ)
๒.๒ ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
๒.๓ ชุมชนไดรับผลประโยชน
ผูผลิต ประกอบการ ตองเปนผูผลิตเอง และมีสถานที่ตั้งของการผลิตสินคาสุดทายอยูใน
อําเภอ/เขต (กทม.) ที่ขอลงทะเบียน

ผาน

ไมผาน

๓. ผลการพิจารณา
คุณสมบัติครบถวน เห็นควรรับรองเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
ขาดคุณสมบัติ ระบุเหตุผล ................................................. .................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ขาพเจาไดตรวจสอบแบบการลงทะเบียนแลว มีขอมูลและเอกสารจริง
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการระดับอําเภอ / ผอ.เขต (กรุงเทพมหานคร)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................

๒๘

เลขที่ใบสมัคร

□□□□□□□□

การพิจารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนผูประกอบการ OTOP
๑. ผูผลิต / ผูประกอบการ
ชื่อ ................................................................................................................................................................................
ชื่อประธานกลุม / เจาของกิจการ / ผูที่ไดรับมอบอํานาจ...............................................................................................................
๒. มติของคณะกรรมการระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการระดับจังหวัด/กทม.พิจารณาแลวมีมติให
ขึ้นทะเบียนเปนผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP
ไมขึ้นทะเบียนเปนผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP เนื่องจาก.....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด / กรุงเทพมหานคร
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................

๒๙

แบบบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการลงทะเบียน ตามประกาศของ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร..........................................................
ที่

ชื่อกลุม/องคกร/เจาของ
กิจการ

สถานที่ตงั้
เลขที่ หมูที่

ตําบล

อําเภอ

โทร.

ภาคผนวก
คําอธิบายแบบการลงทะบียน
แผนปฏิบัติการโครงการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ๒๕๕๓

๓๑

คําอธิบายการกรอกแบบลงทะเบียน
เจาหนาทีต่ องศึกษาคําอธิบายการกรอกแบบลงทะเบียนใหเขาใจ เพื่อแนะนําใหผูมาลงทะเบียน
สามารถกรอกขอมูลไดถูกตองครบถวน รวมทั้งตองวิเคราะหขอมูลและใหความเห็นตอคณะกรรมการ
ระดับอําเภอ ไดอยางถูกตอง
ผูประกอบการรายเดิม หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการ ที่เคยลงทะเบียน ในป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ และมีรหัส
ประจําตัวผูประกอบการเดิมอยูแลว โดยใหใชรหัสประจําตัวของป ๒๕๕๒ เปนหลัก ทั้งนี้ กรมการพัฒนา
ชุมชนไดจดั เตรียมแบบฟอรมพรอมขอมูลของผูประกอบการรายเดิม ตามทะเบียนป ๒๕๕๒ สงใหกับ
ทุกจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รหัสประจําตัวผูประกอบการ มี  จํานวน ๘ ชอง
ใชรหัสเดิมของป ๒๕๕๒ โดยกรมการพัฒนาชุมชนไดระบุไวในแบบฟอรมแลว
ขอ ๑. ชื่อ/องคกร/เจาของกิจการ
กรณีที่กลุมเคยไดรับการรับรองมาตรฐาน ใหใช ชื่อกลุมและที่ตั้งกลุม เชนเดียวกับทีไ่ ดแจงไวใน
เอกสารการไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานราชการ กรณีผูผลิต ผูประกอบการ ที่เปน
บุคคลรายเดียว ใหกรอกชื่อของผูผลิต ผูประกอบการ และที่ตั้งของแหลงผลิตสินคาหลัก โดยหาก
ขอมูลเดิมที่แสดงไวตามแบบถูกตองใหทาํ เครื่องหมาย / ใน  ยืนยันตามขอมูลเดิม หรือระบุ
ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงใหม (ตามแบบฟอรมที่กําหนดให)
ขอ ๒. ลักษณะของผูผลิต ผูประกอบการ
ใหผูขอลงทะเบียนทําเครื่องหมาย / ใน  เพียงขอเดียว หากเปนประเภทกลุมผูผลิตชุมชน กรุณา
ระบุดวยวาเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือไม
ขอ ๓. ขอมูลประธานกลุม/ผูประกอบการหรือผูทีไดรับมอบอํานาจ ใหกรอกชื่อ-นามสกุลใหชัดเจน
โดยเฉพาะหมายเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
*** กรณีที่เปนผูไดรับมอบอํานาจใหทําการแทน จะตองมีหนังสือมอบอํานาจจากกลุม ผูผลิต
ผูประกอบการ มามอบใหเจาหนาที่เก็บไวเปนหลักฐาน โดยหากขอมูลเดิมทีแ่ สดงไวตามแบบถูกตอง
ใหทําเครื่องหมาย / ใน  ยืนยันตามขอมูลเดิม หรือระบุขอมูลที่เปลี่ยนแปลงใหม (ตาม
แบบฟอรมที่กาํ หนดให)

๓๒

ขอ ๔. แรงงานที่ใชในการผลิต ใหกรอกจํานวนรวมและที่มาของแรงงานที่ใชในการผลิต “ผลิตภัณฑ
OTOP” ทุกชนิดของกลุม โดยหากขอมูลเดิมที่แสดงไวตามแบบถูกตองใหทําเครื่องหมาย / ใน 
ยืนยันตามขอมูลเดิม หรือระบุขอมูลที่เปลี่ยนแปลงใหม (ตามแบบฟอรมที่กําหนดให)
ขอ ๕. เงินทุนที่ใชในการผลิต ใหระบุแหลงที่มาของเงินทุนหลักที่ใชในการผลิต เพียงขอเดียว
ขอ ๖. ลักษณะความเชื่อมโยงกับชุมชน ใหระบุวา ผูผลิต ผูประกอบการ มีความเชื่อมโยงกับชุมชนใน
เรื่องใดบาง ขอนี้สามารถตอบไดมากกวา ๑ ขอ ตามความเปนจริง
ขอ ๗. ขอมูลผลิตภัณฑ แบบฟอรมแสดงรายการผลิตภัณฑเดิมที่เคยลงทะเบียน เพื่อให ผูผลิต
ผูประกอบการ ทําเครื่องหมาย / ใน  ในชอง “ผลิตอยู” หรือ “เลิกผลิต” ในกรณีทมี่ ีผลิตภัณฑ
ใหมใหระบุไว ในขอ ๗.๑ – ๗.๑๐ ในกรณีที่เปนผลิตภัณฑที่ตองการสมัครเขารับการคัดสรรสุดยอด
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion : OPC) ในระบุชื่อผลิตภัณฑใหตรงกับ
ใบรับรองมาตรฐานที่ไดรับดวย โดยขอมูลผลิตภัณฑใหมตามขอ ๗.๑ – ๗.๑๐ ใหกรอกรายละเอียด
พรอมภาพถายแนบตามแบบฟอรมบันทึกขอมูลผลิตภัณฑหนึ่งผลิตตอหนึ่งชุดดวย
ขอ ๘. แสดงประวัติการไดรับการคัดสรรผลิตภัณฑ OTOP ที่ผานมา หากระดับดาว หรือขอมูลไมถูกตอง
ใหแจงกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อตรวจสอบทะเบียนและแกไขทะเบียนตอไป ไมตองกรอกขอมูล
ในขอนี้
ขอ ๙. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเครื่องหมาย / ใน  วาสนใจสมัครเขารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย หรือไม
ขอ ๑๐. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเครื่องหมาย / ใน  วามีการทําแผนธุรกิจหรือไม
ขอ ๑๑. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเครื่องหมาย / ใน  ระบุความตองการวาสนใจเขารับการอบรม เรื่อง
การจัดทําบัญชีวิเคราะหตนทุนและแผนธุรกิจหรือไม
ขอ ๑๒. ผูผลิต ผูประกอบการมีความตองการไดรบั การสนับสนุนองคความรู ดานการผลิตในเรื่องใดใหทาํ
เครื่องหมาย / ใน  ตามความตอการไดมากกวา ๑ ขอ

๓๓

ผูประกอบการรายใหม หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการ ทีไ่ มเคยลงทะเบียน มากอน
รหัสประจําตัวผูประกอบการ มี  จํานวน ๘ ชอง เชนเดียวกับเลขที่ใบสมัคร
สําหรับ ผูผลิต ผูประกอบการ ที่ไมเคยลงทะเบียนมากอนไมตองบันทึกรหัสประจําตัวโดย
โปรแกรมจะออกใหหลังจากลงทะเบียน และสามารถใชอางอิงไดเมื่อผานการรับรองจากกรมการ
พัฒนาชุมชนแลวเทานั้น
ขอ ๑. ชื่อ/องคกร/เจาของกิจการ
กรณีที่ผูผลิต ผูประกอบการ เคยไดรับการรับรองมาตรฐาน ใหใช ชื่อกลุมและที่ตั้งกลุม
เชนเดียวกับทีไ่ ดแจงไวในเอกสารการไดรบั การรับรองมาตรฐานจากหนวยงานราชการ กรณีผูผลิต
ที่เปนบุคคลรายเดียว ใหกรอกชื่อของผูผลิต และที่ตั้งของแหลงผลิตสินคาหลัก
ขอ ๒. ลักษณะของผูผลิต ผูประกอบการ
ใหผูขอลงทะเบียนทําเครื่องหมาย / ใน  เพียงขอเดียว หากเปนประเภทกลุมผูผลิตชุมชน กรุณา
ระบุดวยวาเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือไม
ขอ ๓. ขอมูลประธานกลุม/ผูประกอบการ หรือผูทีไดรับมอบอํานาจ ใหกรอกชื่อ-นามสกุลใหชัดเจน
โดยเฉพาะหมายเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
*** กรณีที่เปนผูไดรับมอบอํานาจใหทําการแทน จะตองมีหนังสือมอบอํานาจจากกลุม ผูผลิต
ผูประกอบการ มามอบใหเจาหนาที่เก็บไวเปนหลักฐาน
ขอ ๔. แรงงานที่ใชในการผลิต ใหกรอกจํานวนรวมและที่มาของแรงงานที่ใชในการผลิต “ผลิตภัณฑ
OTOP” ทุกชนิดของกลุม
ขอ ๕. เงินทุนที่ใชในการผลิต ใหระบุแหลงที่มาของเงินทุนหลักที่ใชในการผลิต เพียงขอเดียว
ขอ ๖. ลักษณะความเชื่อมโยงกับชุมชน ใหระบุวา กลุมมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในเรื่องใดบาง ขอนี้
สามารถตอบไดมากกวา ๑ ขอ ตามความเปนจริง
ขอ ๗. ขอมูลผลิตภัณฑ กรุณากรอกขอมูลผลิตภํณฑตามขอ ๗.๑ – ๗.๑๐ ในกรณีที่เปนผลิตภัณฑที่ตอ งการ
สมัครเขารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion : OPC)
ในระบุชื่อผลิตภัณฑใหตรงกับใบรับรองมาตรฐานที่ไดรับดวย โดยขอมูลผลิตภัณฑใหม ตามขอ
๗.๑ – ๗.๑๐ ใหกรอกรายละเอียดพรอมภาพถายแนบตามแบบฟอรมบันทึกขอมูลผลิตภัณฑ
หนึ่งผลิตภัณฑตอหนึ่งชุดดวย
ขอ ๘. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเครื่องหมาย / ใน  วาสนใจสมัครเขารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทยหรือไม

๓๔

ขอ ๙. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเครื่องหมาย / ใน  วามีการทําแผนธุรกิจหรือไม
ขอ ๑๐. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเครื่องหมาย / ใน  ระบุความตองการวาสนใจเขารับการอบรม เรื่อง
การจัดทําบัญชีวิเคราะหตนทุนและแผนธุรกิจหรือไม
ขอ ๑๑. ผูผลิต ผูประกอบการมีความตองการไดรบั การสนับสนุนองคความรู ดานการผลิตในเรื่องใดใหทาํ
เครื่องหมาย / ใน  ตามความตอการไดมากกวา ๑ ขอ
การตรวจสอบของเจาหนาที่
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ แบบลงทะเบียนที่ผูผลิต ผูประกอบการ ยื่นขอลงทะเบียนวาไดกรอกขอมูล
ครบถวนหรือไม และถูกตองตามความเปนจริง ตามเอกสารที่นํามามอบ/แสดงแลวพิจารณา
๑. ประเภทของผูผลิต ผูประกอบการที่ขอลงทะเบียน
๒. ตรวจสอบชื่อกลุม ชื่อผลิตภัณฑ ใหตรงกับชื่อที่ไดรบั การรับรองมาตรฐาน (ถามี)
๓. ผลิตภัณฑที่แจง เปนผลิตภัณฑ OTOP หรือไม ถาไมใชใหตัดออกไมตองบันทึกในโปรแกรม
และกรณีเปนผลิตภัณฑที่มกี ฎหมายบังคับใช ตองไดรบั อนุญาตใหผลิต ตองมีเอกสารยืนยันการไดรับ
อนุญาต
๓.๑ เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิต ผูประกอบการ ดําเนินการผลิตอยูแลวในปจจุบัน มีภาพหรือ
ผลิตภัณฑ มาแสดงตอเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
๓.๒ วิเคราะหผลิตภัณฑวา จําแนกอยูใ นประภทใดและระบุไวในแบบขอมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ
๓.๓ ตรวจสอบเอกสารที่ตองนํามาแสดง/มอบให ใหถูกตองครบถวน และบันทึกรายละเอียด
กรณีที่เอกสารไมครบ หลังจากนั้น ลงชื่อรับแบบการลงทะเบียน ระบุตําแหนง และวันที่รับลงทะเบียน
การพิจารณาของคณะกรรมการระดับอําเภอ
๑. ตรวจสอบประเภทผูผลิต ผูประกอบการ ตามการพิจารณาของเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
๒. ผูผลิต ผูประกอบการ จะตองผานเกณฑการพิจารณาทุกขอในขอ ๑ และ ๓
สวนขอ ๒ ผานเพียงขอใดขอหนึ่งก็ได จึงเขาเปนคุณสมบัติที่จะเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
๓. หากขาดสมบัติใหระบุเหตุผลดวยวาขาดคุณสมบัติขอใด อยางไรใหชัดเจน ประธานกรรมการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ระดับอําเภอ ลงชื่อรับรองผลการพิจารณาพรอมลงวันที่พจิ ารณา
มติของคณะกรรมการระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๑. จากการประชุมพิจารณา เพื่อขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบ OTOP กรณีไมรับลงทะเบียน

๓๕

ใหระบุเหตุผลที่ชัดเจนดวย
๒. ใหประธานกรรมการลงวันที่พจิ ารณาอนุมัติ
๓. ใหจังหวัดแจงผูผลิต ผูประกอบการ ทีไ่ มผานการขึ้นทะเบียนใหทราบทุกรายโดยดวน

๓๖

แผนปฏิบัติการการลงทะเบียนผูผลิ ต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

กิจกรรม
ประชาสัมพันธการลงทะเบียน
จัดพิมพคูมือ/หลักเกณฑ
จัดทําโปรแกรมการลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงผูใชโปรแกรม
ประชุมมอบนโยบายให จว./กทม.
สรางความเขาใจใหแ ก อ./เขต
ดํา เนินการรับลงทะเบียน
รั บรอง/ประกาศ/รายงานข อมูล

๙. ติ ดตามประเมินผล
๑๐. จัดทําระบบฐานขอมูล
๑๑. สรุปผลการลงทะเบียนฯ ป 53

มิถุนายน
๑-๒๒
๑-๖
๑-๖
๗-๘
๗-๘
๙-๑๓

กรกฎาคม ผูด ําเนินการ
กรมฯ
กรมฯ
กรมฯ
กรมฯ
กรมฯ
จว./กทม.

๑๔-๒๐

อ./จ./เขต/กทม.

จว./กทม.

๒๑-๒๒

กรมฯ
กรมฯ

๑๐-๒๕
๒๓
๒๔ มิ.ย.-๑๖ก.ค.

กรมฯ

ปดเลม
ชื่อเอกสาร

คูมือ/หลักเกณฑการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓

ที่ปรึกษา
นายวิเชียร ชวลิต
นางกอบแกว จันทรดี
นายพิสันต ประทานชวโน
นายนิสิต จันทรสมวงศ
นายสุทธา สายวาณิชย
นายธานี วรรณพัฒน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
หัวหนากลุมงานสงเสริมผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

เรียบเรียง/รูปเลม
นางศศินันท หิรัญศศิธนนท
นายอนุสรณ ออนศรี
นางสาววันดี ศรีขวัญ
นางสาวภิญญภัค สินรา
นายจิรวัฒน เพิ่มทอง
นางสาวจุฬาลักษณ ศรีคงอยู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

ออกแบบปก

นางสาววันดี ศรีขวัญ

จํานวนพิมพ ๓,๐๐๐ เลม
ผูจัดทํา
สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร ๐๒-๑๔๑๖๐๖๖, ๐๒-๑๔๓๘๙๑๑

