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คูมือการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
ประจําป ๒๕๕๕
จัดพ�มพและเผยแพรโดย

สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โทร ๐๒-๑๔๑๖๐๖๒ โทรสาร ๐๒-๑๔๓๘๙๑๑

คณะที่ปร�กษา
นายประภาศ บุญยินดี
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายพิสันติ์ ประทานชวโน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายวีระศักดิ์ ประภาวัฒนเวช ผูอ าํ นวยการสํานักสงเสริมภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และวิสาหกิจชุมชน
คณะทํางาน
นายธานี วรรณพัฒน
นางสาวดวงนภา สงฆประสิทธิ์
นายจิรวัฒน เพิ่มทอง
นายดํารง สมหอม
นางสาวภิญญภัค สินรา
นางสาวฟารีดา มาเหร็ม
นางพัชรินทร สมหอม

ผูอ าํ นวยการกลุม งานสงเสริมผูป ระกอบการและวิสาหกิจชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

เร�ยบเร�ยง
นางพัชรินทร สมหอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

ออกแบบปก/รูปเลม/ถายภาพ
นางพัชรินทร สมหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายอัดนัน สะอุ
เจาพนักงานปฏิบัติงาน
พิมพที่ บริษัท ดิเอสท จํากัด
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ จํานวนพิมพ ๔,๐๐๐ เลม
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คํานํา
เอกสารคูมือการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ประจําป ๒๕๕๕ นี้ จัดทําขึ้น
เพื ่ อใช เ ป น แนวทางในการปฏิบัต ิง านของเจาหนาที่ผ ูรับผิดชอบในการลงทะเบียนผูผ ลิต
ผูประกอบการ OTOP ทุกระดับ โดยไดปรับปรุงมาจากเอกสารคูมือการลงทะเบียนผูผลิต
ผูป ระกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓ และความเห็นของคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑการลงทะเบียน
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP และการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป ๒๕๕๕
จึงหวังวาเอกสารคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ (กอ.นตผ)
คณะทํางานจากสวนราชการ กระทรวง กรมตาง ๆ และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดรวม
จัดทําเอกสารฉบับนี้ ซึง่ จะเปนประโยชนอยางยิง่ ในการดําเนินงานลงทะเบียนผูผ ลิต ผูป ระกอบการ
OTOP ป ๒๕๕๕ ตอไป
กรมการพัฒนาชุมชน
สิงหาคม ๒๕๕๕

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

สารบัญ
สวนที่ ๑ ความเปนมา
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
โครงการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
สวนที่ ๒ กรอบแนวคิดการลงทะเบียน ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕
กรอบแนวคิด
บทนํา
วัตถุประสงค
ความหมาย
Roadmap การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕
ปฏิทินการดําเนินงานการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕
สวนที่ ๓ การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
กลุมเปาหมาย
หลักเกณฑการลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียน

หนา
๑
๓
๑๔
๒๕
๒๖-๒๗
๒๙
๓๐
๓๐
๓๙
๔๐
๔๑
๔๓
๔๓
๔๖
๔๗

สวนที่ ๔ แบบการลงทะเบียน ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
๕๑
แบบฟอรมการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการสินคา OTOP ป พ.ศ.๒๕๕๕
๕๓-๖๒
แบบฟอรมบันทึกขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ป ๒๕๕๕
๖๓-๗๒
การตรวจสอบของเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
๗๓
การพิจารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนระดับอําเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร) ๗๔
การพิจารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๗๕
แบบบัญชีรายชือ่ ผูท ไ่ี ดรบั การลงทะเบียนตามประกาศของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ๗๖
ภาคผนวก
๗๗
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๑

สวนที่ ๑
ความเปนมา

โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
โครงการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP

๒

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๓

ความเปนมา

โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
รัฐบาลไดดาํ เนินโครงการหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ (OTOP) ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๔
และดําเนินการอยางเปนรูปธรรมทัว่ ทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ โดยมีการแตงตัง้ คณะกรรมการระดับ
ประเทศในสวนกลางและคณะกรรมการในสวนภูมภิ าค โดยมีวตั ถุประสงค (๑) สรางงานและเพิม่
รายไดใหแกชุมชน (๒) เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน (๓) สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น
(๔) สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (๕) สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของชุมชน เปนการ
สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งโดยรัฐบาลสนับสนุนชวยเหลือดานความรู เทคโนโลยี ทุน
การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินคาจากชุมชนไปสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ

กลไกการบร�หาร กระบวนการ และโครงสรางการดําเนินงาน
การดําเนินงาน OTOP ไดมีคณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
แหงชาติ (กอ.นตผ) เปนผูข บั เคลือ่ นนโยบายOTOP ทีเ่ ปนรูปธรรม มีกลไกการบริหารทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
ลงไปถึงในระดับพืน้ ที่ เพือ่ ชวยเหลือปฎิบตั งิ านของ กอ.นตผ ซึง่ ตัง้ ขึน้ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยคณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบดวยกลไกการบริหารงาน ดังนี้
๑. สวนกลาง
๑.๑ คณะกรรมการ กอ.นตผ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวา การกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดี
กรมประชาสัมพันธ ผูอ าํ นวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก อธิบดีกรมพัฒนา
แพทย แ ผนไทยและการแพทย ท างเลื อ ก เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา อธิ บ ดี
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กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกิน
๑๐ คน เปนกรรมการ โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ และอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑.๒ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ ไดแก
๑.๒.๑ คณะอนุกรรมการบริหาร
๑.๒.๒ คณะอนุกรรมการสงเสริมการผลิต
๑.๒.๓ คณะอนุกรรมการสงเสริมการตลาด
๑.๒.๔ คณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
๑.๒.๕ คณะอนุกรรมการหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑจงั หวัดและอําเภอ/กิง่ อําเภอ
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๕

๒. สวนภูมิภาค
๒.๑ คณะอนุกรรมการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ภูมิภาค ประกอบดวย
๒.๑.๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานอนุกรรมการ
๒.๑.๒ หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ อนุกรรมการ
๒.๑.๓ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
อนุกรรมการและเลขานุการ
๒.๒ คณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัด ประกอบดวย
๒.๒.๑ ผูวาราชการจังหวัด
ประธานอนุกรรมการ
๒.๒.๒ หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ อนุกรรมการ
๒.๒.๓ ภาคเอกชน/ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
๒.๒.๔ พัฒนาการจังหวัด
อนุกรรมการและเลขานุการ
๒.๓ คณะอนุกรรมการ นตผ. อําเภอ/กิ่งอําเภอ ประกอบดวย
๒.๓.๑ นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา ประธานอนุกรรมการ
ประจํากิ่งอําเภอ
๒.๓.๒ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ อนุกรรมการ
๒.๓.๓ ภาคเอกชน/ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
๒.๓.๔ พัฒนาการอําเภอ/กิ่งอําเภอ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ภารกิจหลักของกลไกสวนภูมภิ าคเกีย่ วของกับการคัดเลือกผลิตภัณฑดเี ดนของตําบลตางๆ
เพื่อเสนอตอ กอ.นตผ การบูรณาการแผนงานและงบประมาณของสวนราชการที่เกี่ยวของใน
ภูมิภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาดในระดับพื้นที่
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บทบาทหนาที่ ในการดําเนินงาน
ระดับตําบล
องคกรรับผิดชอบ อบต./ทองถิ่น มีหนาที่หลักในกระบวนการจัดเวทีประชาคม
เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑดีเดนของตําบลใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น วัตถุดิบในทองถิ่นและ
แผนชุมชน
ระดับอําเภอ/กิ�งอําเภอ
องคกรรับผิดชอบ นตผ. อําเภอ/กิง่ อําเภอ มีหนาทีห่ ลักในการจัดลําดับผลิตภัณฑ
เดนตําบลตาง ๆ ของอําเภอ/กิ่งอําเภอ การบูรณาการแผน และงบประมาณเพื่อใหการสนับสนุน
ระดับจังหวัด
องคกรรับผิดชอบ นตผ.จังหวัด มีหนาทีห่ ลักในการจัดลําดับผลิตภัณฑดเี ดนอําเภอ
ตาง ๆ ของจังหวัด การบูรณาการแผนและงบประมาณเพื่อใหการสนับสนุน
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๗

ระดับสวนกลาง
องคกรรับผิดชอบ กอ.นตผ. มีหนาที่หลักในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนแมบทการดําเนินงาน “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการ
คัดเลือก ขึ้นบัญชีผลิตภัณฑดีเดนของตําบล และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนใหการดําเนิน
งานเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบท
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ใหมคี วามมัน่ คง โดยสงเสริมกระบวนการเรียนรู การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑทเี่ กิดจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น และการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางงานสรางรายไดใหแกชุมชน
เชื่อมโยงไปสูการดําเนินงานโครงการ OTOP
ซึ่งในฐานะที่กรมการพัฒนาชุมชน ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินการ
สงเสริมการดําเนินงาน OTOP ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปจจุบนั โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ ในคณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
แหงชาติ (กอ.นตผ) รวมทั้งเปนอนุกรรมการบริหาร อนุกรรมการสงเสริมการผลิต อนุกรรมการ
สงเสริมการตลาด อนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ อนุกรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการ นตผ. ระดับภูมิภาค และพัฒนาการจังหวัดเปนอนุกรรมการ/เลขานุการ นตผ.
จังหวัด และพัฒนาการอําเภอ เปนอนุกรรมการ/เลขานุการ นตผ.อําเภอ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ (กอ.นตผ)
พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๕

๘
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กลไกการบริหาร “หนึ่ง

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขานุการ กอ.นตผ
- ผวจ. ประธาน
- พจ. เลขานุการ
- ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

นตผ. จังหวัด

- นายอําเภอ / ป.หัวหน้ากิ่งอําเภอ ประธาน
- พอ. พอ.กิ่งอําเภอ
เลขานุการ
- ภาคเอกชน / ผู้ทรงคุณวุฒิ

นตผ.อําเภอ/
กิ่งอําเภอ

คูมือการลงทะเบียน
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นึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”

1. คณะอนุกรรมการบริหาร
2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิต

3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการตลาด

4. คณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์
5. คณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดและอําเภอ/กิ่งอําเภอ

๙

๑๐
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ยุทธศาสตรการพัฒนา OTOP
การดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรในการเชื่อมโยงจากทองถิ่นสูสากลในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ไปสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย
จึงไดกําหนดให “การสงเสริมอาชีพผลิตสินคา OTOP” เปนนโยบายเรงดวนที่สําคัญ เพื่อสราง
อาชีพและรายไดใหกบั ประชาชนในชุมชนทองถิน่ โดยมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชน สงเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืนเปนรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเริ่มจาก
การรวมกลุม ของประชาชนระดับฐานรากในการจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูใ นทองถิน่ ใหเปนผลิตภัณฑ
และบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน มีเอกลักษณเฉพาะทองถิ่นซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการสราง
พลังการพึ่งตนเองและชวยเหลือกันของชุมชน เพื่อแกไขปญหาการประกอบอาชีพทั้งในระดับ
บุคคล ระดับครัวเรือน ระดับกลุม ชุมชน หมูบาน ตําบล ตลอดจนเครือขายกลุมอาชีพตางๆ
ใหมีความสามารถในการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนา
ตอยอดไปถึงระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตอไป

การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ
ป พ.ศ. ๒๕๔๔ การจัดกลไกบร�หารและบูรณาการการทํางาน
รวมกับสวนราชการ (Ministerial Integration) กําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/การสงเสริม
เครือขายผูผ ลิต OTOP สงเสริมกระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ สงเสริมการตลาด
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ การคนหาผลิตภัณฑหลัก (In Search of OTOP)
คัดเลือกผลิตภัณฑขนึ้ ทะเบียนเปน OTOP ดวยกระบวนการจัดประชาคมตําบลทัว่ ประเทศ
จํานวน ๘๐,๐๐๐ ผลิตภัณฑ

คูมือการลงทะเบียน ๑๑
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ป พ.ศ. ๒๕๔๖ การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ (OTOP Product Champion :
OPC)
เพื่อสงเสริมใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ไดพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑให
มีมาตรฐานสูงขึน้ ตามเกณฑการคัดสรร ตางๆ เปนการสรางระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
OTOP ใหเปนทีย่ อมรับของสังคมและผูบ ริโภคทัง้ ในประเทศและตางประเทศ และคัดสรรสุดยอด
OTOP ในระดับ ๑ - ๕ ดาว จํานวน ๓๑,๐๗๙ ผลิตภัณฑ ประกอบดวย ระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ
จํานวน ๑๕,๕๐๗ ผลิตภัณฑ ระดับจังหวัด จํานวน ๘,๖๔๐ ผลิตภัณฑ และระดับภาค จํานวน
๖,๙๓๒ ผลิตภัณฑ สงผลใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP มีการพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มความ
สามารถในการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและมีการจัดงาน OTOP CITY เปนครั้งแรก
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ (Quality&
Standard)
สงเสริมและสนับสนุนใหสินคา OTOP ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) มอก. อย.
ฮาลาล ฯลฯ ดําเนินโครงการ Smart OTOP เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของผูประกอบการ
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ จํานวน ๓๕,๑๗๙ ราย ดําเนินการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP จํานวน ๓๕,๑๗๙ ราย และดําเนินการคัดสรรสุดยอด OTOP ไทย ระดับ ๑ - ๕ ดาว
จํานวน ๒๖,๔๙๗ ผลิตภัณฑ
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ การสงเสร�มดานการตลาด ( Marketing )
การพัฒนาสินคาจากทองถิ่นสูสากล เปนไปตามยุทธศาสตร “ Local Links Global
Reaches” เนนการพัฒนาผลิตภัณฑควบคูก บั ชองทางการกระจายสินคามาตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๖
ที่ไดจัดงาน OTOP CITY เปนครั้งแรกจัดจําหนายสินคาระดับ ๓ - ๕ ดาว สําหรับตลาด
ตางประเทศมีการคัดสินคา OTOP ระดับ Premium ไปจัดแสดงและจําหนาย สงผลให
ชาวตางประเทศนิยมสินคา OTOP และมีหลายประเทศที่เขามาศึกษาดูงาน OTOP ของ
ประเทศไทย

๑๒
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ป พ.ศ. ๒๕๔๙ การคัดสรร OTOP โดดเดน (In Search of Excellent
OTOP)
เพื่อเปนเอกลักษณของจังหวัด สรางจุดขาย จุดแตกตางที่ชัดเจนเพื่อเปาหมายในการ
พัฒนาและสนับสนุนดานตาง ๆ ตามโครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑเดนจังหวัด (Provincial
Star OTOP : PSO) จํานวน ๑๘๗ ผลิตภัณฑ การจัดประกวดหมูบ า น OTOP Village Champion :
OVC จํานวน ๘๐ หมูบ า น ซึง่ การดําเนินงานหมูบ า น OTOP เพือ่ การทองเทีย่ วควบคูก บั การพัฒนา
ผลิตภัณฑOTOP ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เปนการสรางรายไดใหแกชุมชน ตลอดจนการ
ลงทะเบียน OTOP จํานวน ๓๗,๘๔๐ ราย และคัดสรรสุดยอด OTOP ไทย ระดับ ๑ - ๕ ดาว
จํานวน ๑๔,๕๗๐ ผลิตภัณฑ
ป พ.ศ. ๒๕๕๐ คนหาผลิตภัณฑที่มีศักยภาพทางการตลาด
รวมถึงการพัฒนาเครือขายองคความรูใ นชุมชน Knowledge Base OTOP: KBO จํานวน
๗๕ เครือขาย ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑใหสามารถจําหนายไดทงั้ ในประเทศและ
ตางประเทศ
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ เนนการสงเสร�มการตลาด
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและสรางความเขมแข็งของเครือขายองคความรู KBO และกลุม
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP จํานวน ๒,๕๐๐ กลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การจัดทําแผนธุรกิจสูก ารเปนผูป ระกอบการมืออาชีพ การลงทะเบียนผูผ ลิต ผูป ระกอบการ OTOP
จํานวน ๓๑,๗๘๙ ราย และคัดสรรสุดยอด OTOP ไทย ระดับ ๑ - ๕ ดาว จํานวน ๑๑,๕๓๔
ผลิตภัณฑ
ป พ.ศ. ๒๕๕๒ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
มีการบูรณาการสงเสริม OTOP เดิมเนน product เปลีย่ นเปนดําเนินการในเชิงบูรณาการ
และทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งแกชุมชนมากขึ้น เชนการโครงการ
สงเสริมเยาวชนในทองถิ่นสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น (Young OTOP Camp : YOC)
ดําเนินการดวยยุทธศาสตร PSO, OVC, KBO และYOC เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา OTOP

คูมือการลงทะเบียน ๑๓
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ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปจจุบนั
การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ และสงเสริมการตลาด
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ความเปนมา

โครงการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
หลักการและเหตุผล

รัฐบาลไดกําหนดนโยบายฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อใหแตละชุมชนสามารถใชทรัพยากรและ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาสินคา โดยรัฐพรอมที่จะสนับสนุนใหชุมชนเขาถึงองคความรู
สมัยใหม แหลงเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพือ่ เชือ่ มโยง
สินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
กรมการพัฒนาชุมชนไดรบั มอบหมายในการจัดทําฐานขอมูลผูผ ลิต ผูป ระกอบการ OTOP
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเพิ่มเติมขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ทั้งรายเดิมที่เคยผาน
การลงทะเบียนแลวและผูผลิต ผูประกอบการรายใหม เพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันสามารถ
ใชประโยชนในการสงเสริมการดําเนินงานได จึงไดดําเนินการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP ทุกๆ ๒ ป โดยดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๓

วัตถุประสงค

๑. เพื่อจัดทําฐานขอมูลผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ใหเปนปจจุบัน
๒. เพื่อใชประโยชนในการกําหนดแผนการสงเสริมและพัฒนาไดอยางเหมาะสม

เปาหมาย

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP จากจังหวัด ๗๖ จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร

คูมือการลงทะเบียน ๑๕

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

ขั้นตอนการดําเนินโครงการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP
๑. ประชาสัมพันธการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารผูแ ทนหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ รางหลักเกณฑการลงทะเบียน
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
๓. ผลิตคูมือการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
๔. ผลิตโปรแกรมลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
๕. ฝกอบรมการใชโปรแกรมการลงทะเบียนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
๖. สรางความเขาใจในการดําเนินงานแกอําเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๗. ดําเนินการลงทะเบียน/บันทึกขอมูล/ใหความเห็นชอบ/สงขอมูลใหจังหวัด
๗.๑ อําเภอ/สํานักงานเขต (กทม.)
๗.๒ นตผ.อําเภอใหความเห็นชอบ
๘. ใหการรับรอง/จัดทําประกาศ/จัดสงขอมูลใหกรมการพัฒนาชุมชน ( จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร)
๙. ติดตามประเมินผล
๑๐. กรมการพัฒนาชุมชนตรวจสอบ/จัดทําฐานขอมูล

๑๖

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน

๑. ชวงระยะเวลาการดําเนินงาน ป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓
๒. งบประมาณ
๒.๑ ดําเนินการในป ๒๕๔๗ ใชเงินงบประมาณจากโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ
๒.๒ ดําเนินการในป ๒๕๔๙ ใชเงินงบประมาณจากโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ
๒.๓ ดําเนินการในป ๒๕๕๑ ใชเงินงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ วงเงิน ๑๔,๗๕๖,๒๐๐ บาท (สิบสีล่ า นเจ็ดแสนหาหมืน่ หกพันสองรอยบาทถวน)
๒.๔ ดําเนินการในป ๒๕๕๓ ใชเงินงบประมาณจากสํานักนายกรัฐมนตรี
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ วงเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกลานบาทถวน)

กลุมผูผลิตชุมชน
ผูผลิตชุมชนที่เปน
เจาของรายเดียว
SMEs
รวมทั้งสิ้น

ประเภทผูประกอบการ
๖,๓๘๙

๒,๑๔๔
๖๒๓
๙,๑๕๖

๑๐,๓๒๖

๓,๓๕๐
๑,๒๑๗
๑๔,๘๙๓

รายเดิมผลิตภัณฑเดิม รายเดิม ผลิตภัณฑใหม

๔๐๓
๑๓,๗๙๑

๔,๖๙๙

๘,๖๘๙

รายใหม

รวม

๒,๒๔๓
๓๗,๘๔๐

๑๐,๑๙๓

๒๕,๔๐๔

จํานวนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๔๙ (ราย)

จํานวนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๔๙

๓.๑ ผลการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๔๙

๓. ผลการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ที่ผานมา

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

คูมือการลงทะเบียน ๑๗

อาหาร

กลุมผูผลิตชุมชน
๑๒,๕๓๖
ผูผลิตชุมชนที่เปน
๖,๐๕๘
เจาของรายเดียว
SMEs
๑,๑๕๗
รวมทั้งสิ้น ๑๙,๗๕๐

ประเภทผูประกอบการ

๗๕๒
๑,๗๙๑
๑๘,๙๔๕ ๒๗,๗๕๑

๗๖๔
๓,๗๔๓

๘,๒๙๒

๓,๕๐๖

๑,๐๘๘

ของใชฯ

๑๔,๖๘๗ ๑๗,๖๖๘

แตงกาย

ผา เครื่อง

๑,๘๙๑

เครื่องดื่ม

๔๗๓
๖,๖๘๖

๒,๑๒๐

๔,๐๙๓

สมุนไพรฯ

๔,๙๓๗
๗๖,๘๗๖

๒๑,๐๖๔

๕๐,๘๗๕

รวม

จํานวนผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๔๙ (ผลิตภัณฑ)

จํานวนผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๔๙

๑๘

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

กลุมผูผลิตชุมชน
ผูผลิตชุมชนที่เปน
เจาของรายเดียว
SMEs
รวมทั้งสิ้น

ประเภทผูประกอบการ
๔,๘๕๘
๑๙๗
๑๒,๗๘๖

๕๕๘
๑๙,๐๑๒

๗,๗๓๑

๔,๖๑๖

๑๓,๘๓๘

รายเดิม ผลิตภัณฑใหม

รายเดิมผลิตภัณฑเดิม

๗๕๕
๓๑,๗๙๘

๙,๔๗๔

๒๑,๕๖๙

รวม

จํานวนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๑ (ราย)

จํานวนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๑

๓.๒ ผลการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๑

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

คูมือการลงทะเบียน ๑๙

อาหาร

กลุมผูผลิตชุมชน
๑๑,๔๔๕
ผูผลิตชุมชนที่เปน
๖,๒๓๘
เจาของรายเดียว
SMEs
๘๕๐
รวมทั้งสิ้น ๑๘,๕๓๓

ประเภทผูประกอบการ

๑๖๘
๕๓๐
๑๖,๒๓๑ ๒๕,๐๔๕

๓๓๘
๒,๔๔๔

๗,๔๒๘

๓,๒๒๑

๗๙๑

ของใชฯ

๑๒,๘๑๒ ๑๗,๐๘๗

แตงกาย

ผา เครื่อง

๑,๓๑๕

เครื่องดื่ม

๓๗๔
๖,๙๖๔

๒,๖๙๑

๓,๘๙๙

สมุนไพรฯ

๒,๒๖๐
๖๙,๒๑๗

๒๐,๓๖๙

๔๖,๕๘๘

รวม

จํานวนผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป พ.ศ. ๒๕๕๑
(ผลิตภัณฑ)

จํานวนผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๑

๒๐

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

กลุมผูผลิตชุมชน
ผูผลิตชุมชนที่เปน
เจาของรายเดียว
SMEs
รวมทั้งสิ้น

ประเภทผูประกอบการ
๕,๘๓๗
๔,๑๕๒
๑๕๒
๑๐,๑๔๑

๖,๑๕๑
๕๗๔
๒๓,๐๘๗

รายใหม

๑๖,๓๖๒

รายเดิม

๗๒๖
๓๓,๒๒๘

๑๐,๓๐๓

๒๒,๑๙๙

รวม

จํานวนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓ (ราย)

จํานวนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓

๓.๓ ผลการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

คูมือการลงทะเบียน ๒๑

กลุมผูผลิตชุมชน
ผูผลิตชุมชนที่เปน
เจาของรายเดียว
SMEs
รวมทั้งสิ้น

ประเภทผูประกอบการ
1,595
1,076
402
3,073

7,067
1,202
20,330

เครื่องดื่ม

12,061

อาหาร

243
21,384

4,818

16,323

แตงกาย

ผา เครื่อง

645
31,336

9,436

21,255

ของใชฯ

467
9,050

3,445

5,138

สมุนไพรฯ

จํานวนผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป พ.ศ. 2553
(ผลิตภัณฑ)

จํานวนผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป 2553

2,959
85,173

25,842

56,372

รวม

๒๒

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

คูมือการลงทะเบียน ๒๓

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๒๔

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

คูมือการลงทะเบียน ๒๕

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

สวนที่ ๒

กรอบแนวคิดการลงทะเบียน
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕
กรอบแนวคิด
บทนํา
วัตถุประสงค
ความหมาย หร�อ นิยามศัพท
Roadmap การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕
แผนปฏิบัติงานการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๒๖

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

กรอบแนวคิด
การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕
(วางหนากระดาษคู)

คูมือการลงทะเบียน ๒๗

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๒๘

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

คูมือการลงทะเบียน ๒๙

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

บทนํา
รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ หนึ่งตําบล
หนึง่ ผลิตภัณฑ เพือ่ ใหแตละชุมชนสามารถใชทรัพยากรและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในการพัฒนาสินคา
โดยรัฐบาลพรอมที่จะสนับสนุนใหชุมชนเขาถึงองคความรูสมัยใหม แหลงเงินทุนและพัฒนา
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
กรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ (กอ.นตผ) ใหรับผิดชอบดําเนินการลงทะเบียนผูผลิต
ผูประกอบการ OTOP ทุกๆ ๒ ป ในการลงทะเบียนดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและจัดเก็บขอมูลผูผ ลิต ผูป ระกอบการทัง้ รายเดิมและรายใหม ซึง่ มีผผู ลิต ผูป ระกอบ
การ OTOP ไดมาแสดงตน และทําการลงทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ในป พ.ศ.
๒๕๕๓ จํานวน ๓๓,๒๒๘ ราย แยกเปน กลุมผูผลิตชุมชน จํานวน ๒๒,๑๙๙ ราย ผูผลิตชุมชน
ที่เปนเจาของรายเดียว จํานวน ๑๐,๓๐๓ ราย และผูผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) จํานวน ๗๒๖ ราย ผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียน OTOP ในป ๒๕๕๓ จํานวน
ทั้งสิ้น ๘๕,๑๗๓ ผลิตภัณฑ จําแนก ดังนี้
๑) ผลิตภัณฑประเภทอาหาร จํานวน ๒๐,๓๒๙ ผลิตภัณฑ
๒) ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม จํานวน ๓,๐๗๓ ผลิตภัณฑ
๓) ผลิตภัณฑประเภทผา เครื่องแตงกาย จํานวน ๒๑,๓๘๔ ผลิตภัณฑ
๔) ผลิตภัณฑประเภทของใช ของตกแตงและของที่ระลึก จํานวน ๓๑,๓๓๗
ผลิตภัณฑ
๕) ผลิตภัณฑประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน ๙,๐๕๐ ผลิตภัณฑ
จากการดําเนินงานในระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ มีผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP ที่ไดลงทะเบียนขึ้นเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ไวแลว ไดมีการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินกิจการ ในขณะเดียวกัน ยังคงมีผูผลิต ผูประกอบการ OTOP บางรายที่ยังไมไดแสดงตน
มาแจงลงทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ในป พ.ศ. ๒๕๕๓
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ดังนั้น เพื่อใหไดฐานขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ที่เปนปจจุบันสามารถ
ใชประโยชนในการสงเสริมการดําเนินงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน จึงไดจัดใหมี
การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น

วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดทําฐานขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ใหเปนปจจุบัน
๒. เพื่อใชประโยชนในการกําหนดแผนการสงเสริมและพัฒนาไดอยางเหมาะสม

ความหมายหร�อคํานิยามศัพท
๑. การลงทะเบียน
หมายถึง การรับลงทะเบียนผูผ ลิต ผูป ระกอบการในป ๒๕๕๕ สําหรับผูผ ลิต ผูป ระกอบการ
OTOP รายเดิม ที่ไดเคยแสดงตนลงทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ในป ๒๕๕๓ หรือ
ลงทะเบียนในปกอนหนานั้นมาแลว และผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รายใหม ซึ่งเปนบุคคล
หรือกลุมบุคคลที่ยังไมไดมาลงทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP มากอนหนานี้
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๒. ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
ในการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ไดกําหนดใหมีการรับลงทะเบียน ออก
เปน ๓ ประเภท ดังนี้
๒.๑ กลุมผูผลิตชุมชน
หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการ ที่มีลักษณะเปนกลุมคนที่ไดรวมตัวกัน
เปน กลุมภายในชุมชน ผลิตสินคาที่แสดงความเปนไทย หรือภูมิปญญาไทย และสมาชิกในกลุม
รวมกันผลิต รวมทั้งรวมกันบริหารจัดการ และรวมรับผลประโยชน เชน กลุมผูผลิตชุมชนที่จด
ทะเบียนอยางเปนทางการ ไดแก สมาคม สหกรณ มูลนิธิ วิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตชุมชนที่
เปนกลุมภายในชุมชน ผลิตสินคาที่แสดงความเปนไทย หรือภูมิปญญาไทย และสมาชิกในกลุม
รวมกันผลิต รวมทั้งรวมกันบริหารจัดการ และรวมรับผลประโยชน เชน กลุมผูผลิตชุมชนที่
จดทะเบียนอยางเปนทางการ ไดแก สมาคม สหกรณ มูลนิธิ วิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตชุมชน
ที่ไมจดทะเบียนอยางเปนทางการ ไดแก กลุม ชมรม เปนตน
๒.๒ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว
หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการที่เปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชนที่ผลิต
สินคา ที่แสดงความเปนไทย หรือ ภูมิปญญาไทย และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง
ไดแก การที่ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต หรือมีการจางแรงงานในชุมชน หรือมีการใชวัตถุดิบ
ในชุมชน หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการ หรือมีสวนรวมรับผลประโยชน
๒.๓ ผูผลิตที่เปนว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หมายถึง ผูผ ลิต ผูป ระกอบการทีจ่ ดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คล ไดแก บริษทั จํากัด
หางหุน สวนสามัญ ซึง่ ผลิตสินคาทีแ่ สดงความเปนไทย หรือภูมปิ ญ
 ญาไทยและมีความเชือ่ มโยงกับ
ชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก การที่ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต/จางแรงงานในชุมชน/ใชวัตถุดิบ
ในชุมชน หรือ มีสวนรวมในการบริหารจัดการหรือมีสวนรวมไดรับผลประโยชน โดยมีสินทรัพย
ลงทุนไมเกิน ๑๐ ลานบาท
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๓. ภูมิปญญาไทย
หมายถึง องคความรู ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนาและถายทอดสืบตอกันมาเพื่อ
ใชแกปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย
ภู มิ ป ญ ญาไทยมี ลั ก ษณะเป น องค ร วม และมี คุ ณ ค า ทางวั ฒ นธรรม เกิ ด ขึ้ น ในวิ ถี ชี วิ ต ไทย
ซึ่ ง ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น อาจเป น ที่ ม าขององค ค วามรู ที่ ง อกงามขึ้ น ใหม ที่ จ ะช ว ยในการเรี ย นรู
การแกปญหาการจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนไทย ลักษณะองครวมของ
ภูมิปญญามีความเดนชัดในหลายดาน ดังนี้
๓.๑ ดานเกษตรกรรม
ไดแก ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะและเทคนิคดาน
การเกษตรกั บ เทคโนโลยี โดยการพั ฒ นาบนพื้ น ฐานคุ ณ ค า ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง คนสามารถพึ่ ง ตนเอง
ในสภาวการณตางๆ ได เชน การทําการเกษตรผสมผสาน การแกไขปญหาการเกษตรดาน
การตลาด การแกไขปญหาดานการผลิต และการรูจักปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร
เปนตน
๓.๒ ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ไดแก การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม ในการแปรรูปการผลิตเพื่อ
บริโภคอยางปลอดภัย ประหยัด และเปนธรรม อันเปนขบวนการใหชุมชนทองถิ่นสามารถ
พึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจไดตลอดทัง้ การผลิตและการจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุม
ของกลุมโรงงานยางพารา กลุมโรงสี กลุมหัตถกรรม เปนตน
๓.๓ ดานการแพทยแผนไทย
ไดแก ความสามารถในการจัดการปองกัน และรักษาสุขภาพของคนในชุมชน
โดยเนนใหชมุ ชนสามารถพึง่ พาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได เชน ยาจากสมุนไพรซึง่ มีอยู
หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน เปนตน
๓.๔ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดแก ความสามารถเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
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ทั้งการอนุรักษ พัฒนาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน เชน การบวชปา การสืบชะตาแมนํา การทําแนวปะการังเทียม การอนุรักษปาชายเลน
การจัดการปาตนนําและปาชุมชน เปนตน
๓.๕ ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน
ไดแก ความสามารถในดานการสะสมและบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน
และความมั่นคงใหแกชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในกลุม เชน การจัดการกองทุนของชุมชน
ในรูปของสหกรณออมทรัพย รวมถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวติ
ของคนใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลของชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน
๓.๖ ดานศิลปกรรม
ไดแก ความสามารถในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะสาขาตางๆ เชน
จิตรกรรม ปติมากรรม นาฏศิลป ดนตรี ทัศนศิลป คีตศิลป การละเลนพื้นบานและนันทนาการ
๓.๗ ดานภาษาและวรรณกรรม
ไดแก ความสามารถในการอนุรักษ และสรางสรรคผลงานดานภาษา คือ
ภาษาถิ่น 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
ไดเหมาะสมกับความตองการของรางกายในสภาวการณตา งๆ ตลอดจนผลิตเปนสินคาและบริการ
สงออกที่ไดรับความนิยมแพรหลายมาก รวมถึงการขยายคุณคาเพิ่มของทรัพยากรดวย
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๔. ประเภทผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑที่จะนํามาลงทะเบียนตองผานกระบวนการผลิตโดยใชภูมิปญญา จําแนก
๕ ประเภท ดังนี้
๔.๑ ประเภทอาหาร
หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซึง่ ไดรบั มาตรฐาน 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 นําผึง้ ขาวสาร ขาวกลอง ขาวฮาง เปนตน เนือ้ สัตวแปรรูป เชน เนือ้ โคขุน เนือ้ นกกระจอกเทศ
แชแข็ง หมูแดดเดียว หมูยอ แหนม ไสอั่ว ไสกรอก ปลาอบรมควัน หอยจอ เปนตน อาหารประมง
แปรรูป เชน ไสกรอกปลา ปลาชอนแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว สมปลาตัว นําบูดู กะป กุงแหง
นาํ ปลา ปลารา เปนตน กรณีสตั วทม่ี ชี วี ติ เชน ไกชน ปลากัด ไมถอื วาเปนผลิตภัณฑทล่ี งทะเบียนได
เพราะไมผานกระบวนการแปรรูปเบื้องตน
๓) อาหารแปรรูปกึง่ สําเร็จรูป/สําเร็จรูป เชน ขนมเคก เฉากวย ขนมโมจิ เตาสอ
กระยาสารท กลวยฉาบ กลวยอบ มะขามปรุงรส ทุเรียนทอด กาละแม กะหรี่ปบ ขนมทองมวน
ขาวเกรียบ ขาวแตน นําพริกเผาและนําพริกตางๆ แจวบอง นําจิ้มสุกี้ นําปลาหวาน ผักกาดดอง
พริกไทย แคบหมู ไขเค็ม กุนเชียง หมูทุบ หมูแผน เปนตน
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อาหารสําเร็จรูป หมายถึง อาหารที่ผานขั้นตอนการหุงตม หรือ
กระบวนการแปรรูปผลิตผลการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีเพื่อใหอาหารนั้น
สามารถเก็ บ ได้ เ ป็ น เวลานานพอสมควร โดยไม่ เ น่ า เสี ย และสามารถ
รับประทานไดทันทีเมื่อตองการ เชน หมูแผน หมูหยอง น้ําพริกเผา
น้าํ จิม้ ไก ซอสพริก น้าํ จิม้ ปลาซาบะ ปลาหมึก ปลาอบกรอบ ขนมอบกรอบ
น้ํากะทิ ขาวสุกบรรจุกระปอง ปลากระปอง

อาหารกึง่ สําเร็จรูป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
๒๑๐ พ.ศ.๒๕๔๓ กําหนดใหอาหารกึ่งสําเร็จรูป หมายถึง อาหาร
ที่ผานกรรมวิธีและปรุงแตงมาบางแลว เพียงแคผานกรรมวิธี
อยางงายๆ ใชระยะเวลาสั้นๆ เชน โดยการเติมน้ํารอน หรือการตม
เพียงไมกี่นาที ก็สามารถนํามารับประทานไดแลว
๑.
๒.
๓.
๔.

อาหารกึ่งสําเร็จรูปสามารถแบงออกได ๔ ชนิด ดังนี้
กวยเตี๋ยว กวยจั๊บ บะหมี่ เสนหมี่ และวุนเสนที่ปรุงแตง
ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง
แกงจืดและซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง หรือ ชนิดแหง
แกง และ นําพริกแกงตางๆ
“ตองผานการแปรรูปมาแลวเทานั้น ไม ใชอาหารปรุงสด”
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๔.๒ ประเภทเครื่องดื่ม
หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ไดแก สุราแช สุรากลั่น
สาโท อุ ไวน เหลาขาว ๓๕-๔๐ ดีกรี เปนตน และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ไดแก ผลิตภัณฑ
เครือ่ งดืม่ ประเภทพรอมดืม่ ผลิตภัณฑประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑประเภทชง เชน นาํ ผลไม
นาํ สมุนไพร เครื่องดื่มรังนก กาแฟคั่ว กาแฟปรุงสําเร็จ ขิงผงสําเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหมอน
ชาจีน ชาสมุนไพร ชาชัก นาํ เฉากวย นาํ เตาหูนมสด นมขาวกลอง เปนตน
๔.๓ ประเภทผา เครื่องแตงกาย
หมายถึง ผาทอและผาถักจากเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะห รวมทั้ง
เสือ้ ผา/เครือ่ งนุง หม และเครือ่ งแตงกายทีใ่ ชประดับตกแตงประกอบการแตงกาย ทัง้ เพือ่ ประโยชน
ในการใชสอยและเพื่อความสวยงาม โดยจําแนกเปน ๒ ลักษณะ คือ
๑) ผา หมายถึง ผลิตภัณฑผาผืนที่ทําจากเสนใย เสนดาย นํามาทอถักเปนผืนมี
ลวดลายเกิดจากโครงสรางการทอหรือตกแตงสําเร็จบนผืนผา ทําดวยมือ หรือเครือ่ งจักร รวมถึง
ผลิตภัณฑเสื้อผาและเครื่องนุงหมซึ่งเปนเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห สิ่งทอ และ
ผลิตภัณฑทท่ี าํ จากผาเปนหลักและมีวสั ดุอน่ื ๆ เปนองคประกอบผสม เชน ผาไหม ผาฝาย ผาโสรง
ผาขาวมา ผาคลุมไหล ผาบาติก ผาถุง ผาปกชาวเขา ผาคลุมผม หมวกกะปเยาะ ผาพันคอ เสื้อผา
สําเร็จรูปบุรุษ – สตรี เปนตน
๒) เครือ่ งแตงกาย หมายถึง ผลิตภัณฑทใ่ี ชประดับตกแตงประกอบการแตงกาย
ที่ทําจากวัสดุทุกประเภทเพื่อประโยชนในการใชสอย เชน รองเทา เข็มขัด กระเปาถือ เปนตน
และเพื่อความสวยงาม เชน สรอย แหวน ตางหู เข็มกลัด กําไล นาิกาขอมือ เนกไท หมวกแฟชั่น
เปนตน
๔.๔ ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก
หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีไวใชหรือตกแตงประดับในบาน สถานที่ตางๆ เชน
เครื่องใชในบาน เครื่องครัว เครื่องเรือน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการใชสอย หรือประดับตกแตง หรือ
ใหเปนของขวัญ เพื่อใหผูรับนําไปใชสอยในบาน ตกแตงบาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐที่สะทอนถึง
วิถีชีวิต ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น และสินคานั้นตองไมผลิตโดยใชเครื่องจักรเปนหลัก
หรือใชแรงคนเปนสวนเสริมหรือไมใชแรงงานคน
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ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก แบงออกเปน ๗ กลุม
๑) ไม หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ ะลึก ทีม่ วี สั ดุทท่ี าํ จากไมเปนหลัก เชน
ไมแกะสลัก เฟอรนิเจอร กลองไม นาิกาไมตั้งโตะ โคมไฟกะลามะพราว ของเลนเด็ก เครื่อง
ดนตรี ตูพระธรรม เรือจําลอง แจกันไม กรงนก ไมแขวนเสื้อ เปนตน
๒) จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่เปน
เสนใยธรรมชาติ หรือวัสดุสงั เคราะหใดๆ เชน พลาสติก นํามาจักสาน หรือถักสาน ถักทอ เปนรูปราง
เชน ตะกรา กระจูดสาน เสื่อกก ที่รองจานทําจากเสื่อกก ที่ใสของทําจากพลาสติกสาน กระจาด
กระบุง กระดง กระติบขาว เชือกมัด เปลยวน โคมไฟผักตบชวา ไมกวาด กระเชาเถาวัลย พรม
เช็ดเทา ฝาชี หมวกสานไมไผ เปนตน
๓) ดอกไมประดิษฐ/วัสดุจากเสนใยธรรมชาติ หมายถึง ดอกไม ตนไม กลวยไม
ผลไม ที่ไมใชสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ แตทําจากวัสดุตางๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือ/และ
ผลิตภัณฑประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่ทําจากกระดาษสาเปนหลัก เชน
ถุงกระดาษ กลองกระดาษสา ตนไมประดิษฐ ผลไมประดิษฐ เปนตน
๔) โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึกที่ทําจาก
โลหะตางๆ เชน เงิน ทองเหลือง ดีบุก แสตนเลศ ทอง สังกะสี เปนตน เปนสวนประกอบหลัก
เชน ชอนสอม มีด ผลิตภัณฑภาชนะที่ใชโลหะ ภาชนะที่ทําจากแสตนเลสทุบ ทองเหลืองทุบ
พิวเตอร บรอนซ แกะสลักที่ใชตกแตงสถานที่ตางๆ 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 หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ใชวัสดุอื่นใด
นอกเหนือจาก ขอ ๑-๖ เชน ทําจากพลาสติก เรซิน แกว เทียน รูปวาด เปเปอรมาเช กระจก
ซีเมนต ตนไมมงคล ตุกตาจากดินไทย ผลไมเผาดูดกลิ่น พระพุทธรูป เปนตน
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๔.๕ ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
หมายถึง ผลิตภัณฑจากสมุนไพร หรือมีสมุนไพรเปนสวนประกอบอาจใชประโยชน
และอาจสงผลตอสุขภาพ ไดแก ยาจากสมุนไพร เครือ่ งสําอางสมุนไพร วัตถุอนั ตรายทีใ่ ชในบานเรือน
เชน นํายาลางจานสมุนไพร สมุนไพรไลยุงหรือกําจัดแมลง และรวมถึงผลิตภัณฑจากสมุนไพร
ที่ใชทางการเกษตร เชน นําหมักชีวภาพ นําสมควันไม เปนตน แบงเปน ๓ กลุม
๑) ยาจากสมุนไพร
๒) เครื่องสําอางสมุนไพร
๓) วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน

ใ น ก ร ณี ที ่ มี ปั ญ ห า ก า ร จั ด ป ร ะ เ ภ ท ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ใหพิจารณาการจัดประเภทโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค
หรือ ประโยชน ในการใชสอย และ ใหอยู ในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัด
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หนา ขยายขาง 2 หนา 39 - 40
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สวนที่ ๓
การลงทะเบียน
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕
กลุมเปาหมาย
หลักเกณฑการลงทะเบียน
ว�ธีการลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียน
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คูมือการลงทะเบียน ๔๓

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

การลงทะเบียน
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕
๑. กลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมายในการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ไดแก กลุมผูผลิต
ผูประกอบการ ที่ผลิตสินคา OTOP รายเดิมที่เคยลงทะเบียน และผูผลิต ผูประกอบการ ที่ผลิต
สินคา OTOP รายใหม ยังไมเคยลงทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP

๒. หลักเกณฑการลงทะเบียน

๒.๑ ลักษณะและคุณสมบัติของผูผลิต ผูประกอบการ ที่มีสิทธิลงทะเบียน
๒.๑.๑ เปนผูผลิตดังตอไปนี้
๑) เปนกลุมผูผลิตชุมชน
๒) เปนผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว
๓) เปนผูผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ผูผลิต ผูประกอบการที่จะลงทะเบียน ให ใชที่ตั้งของสถาน
ที่ผลิตเปนหลักในการยื่นขอลงทะเบียน โดยผานการรับรองจาก
ประธานเครือขาย OTOP อําเภอ/ผูแทน หรือประธานชุมชนของ
เขต (กรุงเทพมหานคร) /ผูแทน วาไดดําเนินการผลิตในพื้นที่
นั้นจริง
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๒.๑.๒ กลุม เปาหมายตามขอ ๒.๑.๑ ตองมีความเชือ่ มโยงกับชุมชน โดยเขาเกณฑ
ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
๑) ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต เชน ใชแรงงานในชุมชน (ภายในจังหวัดที่
ขอลงทะเบียน) มีการใชวัตถุดิบการผลิตในชุมชน 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 กรณีสงตัวแทนมาแจงการลงทะเบียนจะตองเปนผูไดรับมอบอํานาจ
(มีเอกสารมอบอํานาจ)
๒.๒ ลักษณะผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่สามารถลงทะเบียนไดตอง
แสดงถึงภูมิปญญาไทยและมีลักษณะดังนี้
๒.๒.๑ วัตถุดิบที่นํามาผลิต ตองไมผิดกฎหมาย
๒.๒.๒ ไมเปนสินคาที่เลียนแบบ ดัดแปลง นําเขา หรือนําเขาเพื่อดัดแปลงหรือ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา
๒.๒.๓ ไมเปนสินคาที ่กออันตรายอยางรายแรงตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
รวมทั้งไมขดั ตอขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย
๒.๒.๔ กรณีเปนผลิตภัณฑที่มีกฎหมายบังคับตองไดรับอนุญาตใหผลิต
๒.๓ ประเภทผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑที่จะนํามาดําเนินการลงทะเบียน ตองผานกระบวนการผลิตโดยใช
ภูมิปญญา จําแนก ๕ ประเภท ดังนี้
๒.๓.๑ ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป
ซึ่งไดรับมาตรฐาน อย., GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย,
ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ เพื่อการจําหนายทั่วไป แบงเปน ๓ กลุม ดังนี้

คูมือการลงทะเบียน ๔๕

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๒.๓.๓ ประเภทผา เครื่องแตงกาย แบงเปน ๒ กลุม
๑) ผา
๒) เครื่องแตงกาย
๒.๓.๔ ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก แบงเปน ๗ กลุม
๑) ไม
๒) จักสาน
๓) ดอกไมประดิษฐ/วัสดุจากเสนใยธรรมชาติ
๔) โลหะ
๕) เซรามิค/เครื่องปนดินเผา
๖) เคหะสิ่งทอ
๗) อื่นๆ
๒.๓.๕ ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร แบงเปน ๓ กลุม
๑) ยาจากสมุนไพร
๒) เครื่องสําอางสมุนไพร
๓) วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน
๒.๔ มาตรฐานผลิตภัณฑที่ ไดรับการรับรองจากทางราชการ
ในการลงทะเบียน หากผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานจากทางราชการ ใหผูมา
ลงทะเบียน ไดนําใบรับรองมาตรฐานจากทางราชการมาดวย เพื่อกรอกขอมูลและแสดงตอ
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน ในกรณีที่อยูระหวางการดําเนินการยื่นขอการรับรองใหนําเอกสารที่
แสดงรายละเอียดการยื่นขอดังกลาวมาประกอบดวย

๔๖

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๓. ว�ธีการลงทะเบียน

๓.๑ ลงทะเบียนเปนรายผูผลิต ผูประกอบการ โดยใหหัวหนากลุมผูผลิต ผูประกอบการ
หรือ ผูแทน ที่ไดรับมอบอํานาจ เปนผูยื่นแบบลงทะเบียน
๓.๒ การรับลงทะเบียน จะดําเนินการภายในระยะเวลาที่ประกาศหรือกําหนดเทานั้น
๓.๓ เอกสารประกอบการลงทะเบียน ใหนาํ ทัง้ เอกสารจริงและถายสําเนา สําหรับเจาหนาที่
ตรวจสอบหมายเลขเอกสาร/หลักฐาน ใหตรงกับขอมูลที่กรอก ไดแก
๓.๓.๑ สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของผูยื่นลงทะเบียน
๓.๓.๒ หนังสือมอบอํานาจจากกลุมผูผลิต ผูประกอบการ
๓.๓.๓ ภาพถายผลิตภัณฑทุกประเภท ที่จะลงทะเบียน ขนาด ๔” x ๖” หรือ
ไฟลภาพดิจิตอล
๓.๓.๔ เอกสารอนุญาตใหทําการผลิต กรณีมีกฎหมายกําหนด
๓.๓.๕ หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑทจี่ ะแจงในแบบลงทะเบียน (ถามี) เพือ่
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ ชื่อกลุม ชื่อผลิตภัณฑ และเลขที่กํากับใบรับรองมาตรฐาน
๓.๓.๖ เอกสารตามขอ ๓.๓.๑ – ๓.๓.๔ ใหอําเภอเก็บไวเปนหลักฐาน
๓.๓.๗ ใหประธานเครือขาย OTOP ระดับอําเภอ/ผูแ ทน หรือประธานชุมชนของ
เขต (กรุงเทพมหานคร)/ผูแ ทน รับรองวาเปนผลิตภัณฑ OTOP ทีผ่ ลิตในพืน้ ทีท่ รี่ บั ลงทะเบียนจริง

คูมือการลงทะเบียน ๔๗

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๔. ขั้นตอนการลงทะเบียน
๔.๑ กลุมผูผลิต ผูประกอบการ
ขอรับแบบฟอรม กรอกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน และยื่นขอลงทะเบียนได ณ
ที่วาการอําเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร) ที่เปนที่ตั้งของกลุมผูผลิต ผูประกอบการ
๔.๒ อําเภอ/สํานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร)
๔.๒.๑ เจาหนาทีผ่ รู บั ลงทะเบียน รับคํารอง ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของ
ขอมูล และเอกสารประกอบ
๔.๒.๒ บันทึกขอมูลของกลุม เปาหมายทีม่ ายืน่ ขอลงทะเบียนในโปรแกรม (บันทึก
เฉพาะขอมูลที่ถูกตอง)
๔.๒.๓ พิมพหลักฐานการรับลงทะเบียนมอบใหผูลงทะเบียนเก็บไวเปนหลักฐาน
๔.๒.๔ จัดการประชุมคณะกรรมการ ที่อําเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร) แตงตั้ง
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
๔.๒.๕ แจงขอมูลการลงทะเบียนและผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหจงั หวัด/
กรุงเทพมหานคร

๔๘

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๔.๓ จังหวัด / กรุงเทพมหานคร
๔.๓.๑ จัดการประชุมคณะกรรมการ ที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แตงตั้ง เพื่อ
พิจารณารับรอง ใหขึ้นทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
๔.๓.๒ ประกาศผลผูผ ลิต ผูป ระกอบการทีไ่ ดรบั ขึน้ ทะเบียนเปนผูผ ลิต ผูป ระกอบการ
OTOP
๔.๓.๓ ทําหนังสือแจงผูผ ลิต ผูป ระกอบการ ทีไ่ มผา นการขึน้ ทะเบียนพรอมเหตุผล
ประกอบ ในกรณีนผี้ ผู ลิต ผูป ระกอบการ สามารถอุทธรณตอ ผูว า ราชการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับการแจงผล
๔.๓.๔ รายงานผลการพิจารณารับรองการขึ้นทะเบียนใหกรมการพัฒนาชุมชน
๔.๔ กรมการพัฒนาชุมชน
๔.๔.๑ ตรวจสอบขอมูลผูไ ดรบั การรับรองใหขน้ึ ทะเบียนเปนผูผ ลิต ผูป ระกอบการ
OTOP ของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ตรวจสอบแลวเห็นวามีบางรายไมใชผูผลิต
ผูป ระกอบการ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน จะแจงใหจงั หวัด/กรุงเทพมหานคร ดําเนินการเพิกถอน
การเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ตอไป
๔.๔.๒ ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕ เพื่อ
ใชประโยชนในการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
๔.๔.๓ เผยแพรขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕ ผานทางเวปไซต
การดําเนินงานโครงการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP

คูมือการลงทะเบียน ๔๙

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

หนา ขยายขาง 2 หนา 49 - 50

๕๐

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

หนา ขยายขาง 2 หนา 49 - 50

คูมือการลงทะเบียน ๕๑

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

สวนที่ ๔
แบบการลงทะเบียน
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
ป ๒๕๕๕
แบบฟอรมการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕
แบบฟอรมบันทึกขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ป ๒๕๕๕
การตรวจสอบของเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
การพ�จารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนระดับอําเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร)
การพ�จารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
แบบบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการลงทะเบียนตามประกาศของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

๕๒

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

คูมือการลงทะเบียน ๕๓

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

รหัสประจําตัวผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๕

□□□□□□□□□ (เฉพาะเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกเมื่อรับลงทะเบียนแล้ว)
แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ปี ๒๕๕๕
การลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผูป้ ระกอบการสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี ๒๕๕๕
เพื่อให้มีข้อมูลสําหรับการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผูป้ ระกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP

คําอธิบาย

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนลงในช่องว่างหรือทําเครื่องหมาย / ลงใน □ ที่ตรงกับ
ข้อมูลของท่าน

๑. ข้อมูลกลุม่ / องค์กร / เจ้าของกิจการ
๑.๑ ตั้งอยู่ในเขต

□ เขตอบต. □ เขตเทศบาล □ เขตกทม.

1.2 □ เป็นผู้ประกอบการรายเดิม ที่ได้ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
เมื่อ ปี พ.ศ.
□ พ.ศ.2547 □ พ.ศ.2549 □ พ.ศ.2551 □ พ.ศ.2553
1.3

□ เป็นผู้ประกอบการรายใหม่

๑.4 ข้อมูลกลุม่ / องค์กร / เจ้าของกิจการ
ชื่อ/ชื่อกิจการ.......................................................................................................................
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ..................... ซอย .......................... ถนน ............................ หมู่ที่..............
ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต................................... จังหวัด.......................
โทรศัพท์............................................ โทรสาร............................ อีเมล์................................
ประเภทอาคารที่ทําการกลุ่ม/ องค์กร / เจ้าของกิจการ คือ

□ อาคารทีพ่ ักส่วนบุคคล □ ศาลากลางบ้าน □ ศาลาวัด □ อาคารเอนกประสงค์
□ ศูนย์ข้อมูลระดับหมู่บา้ น/ตําบล □ อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................

๕๔

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๑.5 กลุม่ / องค์กร / เจ้าของกิจการ ดําเนินกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน / OTOP (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากฐานข้อมูลกิจกรรมพัฒนาชุมชนระดับอําเภอ)

□ ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และ

การจัดการทุน เมื่อ...
□ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

□

□ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ □ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ □ ปี พ.ศ. ๒๕๕5

ได้ใช้บริการ/ร่วมกิจกรรมศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ
กรมการพัฒนาชุมชน
□ ไม่ได้ใช้/ไม่ได้ร่วมกิจกรรมศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ
กรมการพัฒนาชุมชน

□ ไม่อยู่ในพื้นที่หมู่บา้ น เศรษฐกิจพอเพียง ตามทะเบียนของกรมการพัฒนาชุมชน
□ อยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามทะเบียนของกรมการพัฒนาชุมชน
เมื่อ □ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ □ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
□ อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OVC)
□ เคยเข้าร่วมแสดงหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับประเทศหรือไม่
□ ไม่เคย
□ ได้เคยเข้าร่วม (ให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ OTOP CITY □ OTOP Midyear □ OTOP ภูมิภาค
□ อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................
□ เคยเข้าร่วมแสดงหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในต่างประเทศหรือไม่
□ ไม่เคย
□ ได้เคยเข้าร่วม (โปรดระบุ)............................................................................

คูมือการลงทะเบียน ๕๕

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๒. ลักษณะของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
๒.๑ □ กลุม่ ผู้ผลิตชุมชน

□ เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน.
จัดตั้งเมื่อ วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .........

จํานวนสมาชิก.............คน

ยอดจําหน่ายโดยเฉลี่ยต่อปีของกลุ่ม....................................บาท/ปี(ไม่หักค่าใช้จ่าย)
กลุ่มผูผ้ ลิตชุมชน ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดย
□ กรมการพัฒนาชุมชน □ เกษตร □ กศน.

□ อุตสาหกรรม

□ พาณิชย์ □ สาธารณสุข □ สถาบันการศึกษา(ระบุ)..............................
□ กลุ่มจัดตั้งเอง
□ อื่นๆ(โปรดระบุ).........................................................................................

๒.๑.1 กลุ่มของท่านมีสมาชิกจํานวน (โปรดระบุ)...............................คน
๒.๑.2 กลุ่มของท่านมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มจํานวนเท่าใด (โปรดระบุ)............คน
๒.๑.3 กลุ่มของท่านมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มหรือไม่
□ ไม่มี

□ มี (กรณีมีเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
□ ๑-๒ ครั้ง ต่อเดือน □ มากกว่า ๓ ครั้ง ต่อเดือน
□ ๑-๓ ครัง้ ต่อปี □ มากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี

๒.๑.4 กลุ่มของท่านมีการจัดทําระเบียบข้อบังคับของกลุ่มหรือไม่
□ มี
□ ไม่มี
๒.๑.๕ กลุ่มของท่านมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกกลุม่ หรือไม่
□ มี
□ ไม่มี
๒.๑.๖ กลุ่มของท่านมีการจัดทํางบการเงิน – งบดุล หรือไม่
□ มี
□ ไม่มี

๕๖

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๒.๒ □ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว เลขทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี).........................
เริ่มดําเนินกิจการเมื่อ วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ........... จํานวนแรงงาน...........คน
รายได้เฉลี่ย.........................................บาท/ปี(ไม่หักค่าใช้จ่าย)
๒.๓ □ ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เลขทะเบียนนิติบุคคล(ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)...........................................
จัดตั้งเมื่อ วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ............. จํานวนแรงงาน.................คน
รายได้เฉลี่ยของกลุม่ ..........................................บาท/ปี(ไม่หักค่าใช้จ่าย)
๒.๔ ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุ่ม/เริ่มทําธุรกิจ

□ 1-3 ปี □ 3-5 ปี □ 5 ปี ขึ้นไป
๓. ข้อมูลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน/ประธานกลุม่ / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่ได้รับ
มอบอํานาจ
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว).......................................นามสกุล.........................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ...........................หมายเลขประจําตัวประชาชน.............................................
ที่อยู่เลขที่................... ซอย................................................ถนน ................................................
หมู่ที่....... ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์............................................ โทรสาร...............................
อีเมล์..............................................................
กรณีที่มกี ารมอบอํานาจ
ชื่อ(นาย / นาง / นางสาว)............................................นามสกุล..............................
วัน / เดือน / ปี เกิด .....................................................อายุ......................ปี
หมายเลขประจําตัวประชาชน..........................................................................................
ที่อยู่เลขที่............... ซอย.....................................ถนน ................................... หมู่ที่.............
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์.....................................................................................
โทรสาร..................................... อีเมล์..................................................................................

คูมือการลงทะเบียน ๕๗

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๔. แรงงานที่ใช้ในการผลิต ของกลุ่ม/กิจการ
รวมจํานวนทั้งหมด...................คน ได้แก่

□ ใช้แรงงานที่มีฝีมือและทักษะ
□ ใช้แรงงานทั่วไป แยกเป็น
□ แรงงานประจํา

□

แรงงานไม่ประจํา

๕. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในกลุ่ม/กิจการ

□ กู้จากแหล่งทุนนอกชุมชน
□ ธนาคารออมสิน □ ธนาคารกรุงไทย □ ธนาคารไทยพาณิชย์
□ ธนาคารกรุงเทพ □ SMEs Bank □ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................

□ กูจ้ ากแหล่งทุนในชุมชน

□ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต □ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
□ กองทุนหมู่บ้าน □ อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................

□ กู้จากบุคคลในชุมชน
□ ญาติ □ นายทุน □ อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................
□ กู้จากบุคคลนอกชุมชน
□ ญาติ □ นายทุน □ อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................
□ เงินทุนของกลุ่ม (กรณีกลุ่ม โปรดระบุ) จํานวน....................................บาท

□ เงินทุนของเจ้าของกิจการ (กรณีเป็นเจ้าของรายเดียว/SME)จํานวน........................บาท

□ อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น (โปรดระบุ)..........................................................................

๕๘

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๖. ลักษณะความเชื่อมโยงกับชุมชน

๖.๑ กลุ่ม/กิจการของท่าน เชื่อมโยงกับชุมชนในลักษณะ (เลือกตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
□ ใช้แรงงานในท้องถิ่น □ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น� □ ชุมชนร่วมบริหาร
จัดการ
□ อื่นๆ (ระบุ)……………………………
๖.๒ กลุ่ม/กิจการของท่าน มีการจัดสรรผลกําไรบางส่วนให้กับชุมชน หรือไม่
□ ไม่มี □ มี (ระบุ)…………………………………………………..…………

๗. ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่เป็นสินค้า OTOP มีจํานวน................
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(กรุณาให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิม่ เติม ในแบบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ๆละ ๑ ชุด และกรณีทมี่ ี
ผลิตภัณฑ์มากกว่า ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ให้แนบรายชื่อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม)
๑. ประเภทอาหาร
๒. ประเภทเครื่องดื่ม ๓. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
๔. ประเภทของใช้
๕. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
๗.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์................................................. ประเภท □..........................................

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

ประเภท

คูมือการลงทะเบียน ๕๙

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๘. การส่งผลิตภัณฑ์สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
๘.๑ ประวัติการส่งผลิตภัณฑ์สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
□ ยังไม่เคยสมัครเข้ารับการคัดสรรหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

□ ได้เคยสมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
□ พ.ศ. ๒๕๔7 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์............................................

ประเภท............................................................................ระดับ.........ดาว
□ พ.ศ. ๒๕๔9 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์............................................
ประเภท............................................................................ระดับ.........ดาว
□ พ.ศ. ๒๕51 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์............................................
ประเภท............................................................................ระดับ.........ดาว
□ พ.ศ. ๒๕53 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์............................................
ประเภท............................................................................ระดับ.........ดาว

๘.๒ ท่านมีความประสงค์ในการส่งผลิตภัณฑ์สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่
□ ประสงค์ โดยจัดส่งผลิตภัณฑ์(ระบุ)...................................................................
เข้าคัดสรรฯในประเภท.......................................................................................

□ ไม่ประสงค์ (ระบุเหตุผล).....................................................................................

๙. การจัดทําแผนธุรกิจ
๙.๑ กลุม่ /ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีการจัดทําแผนธุรกิจหรือไม่ (ถ้าตอบว่าไม่มีให้ข้ามไป
ทําข้อ ๑๐)
□ มี
□ ไม่มี
๙.๒ แผนธุรกิจของท่าน ได้กําหนดแผนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
□ แผนการตลาด □ แผนการผลิต □ แผนการจัดการ □ แผนการเงิน
๙.๓ แผนธุรกิจของท่านได้เคยรับอนุมัติจากธนาคารหรือสินเชื่อใดหรือไม่
□ ได้รับ จาก (โปรดระบุ).....................................................

□ ไม่ได้รับ

๖๐

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๙.๔ กลุม่ ของท่านได้เคยส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดแผนธุรกิจหรือ

□ ไม่เคยเข้าร่วมประกวด
□ เคย โดยเข้าประกวดในระดับ (เลือกได้หลายข้อ)
□ อําเภอ □ จังหวัด □ ภาค □ ประเทศ

๑๐. การบริหารจัดการ
10.1 การจัดทําระบบบัญชี
□ ไม่มี □ จัดทําแบบง่ายๆไม่เป็นระบบ
10.2 ระบบการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตสู่ตลาด
□ ไม่มี/ผู้ซื้อเป็นผู้จัดการระบบขนส่งสินค้า
เป็นต้น

□ จัดทําตามระบบบัญชี

□ มีแต่ไม่เป็นระบบ (ส่งตามความต้องการของลูกค้า) เช่น รถทัวร์ รถไฟ
□ มีระบบขนส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ

10.3 การจัดทําสต๊อกวัตถุดิบ
□ มี □ ไม่มี
10.4 การตรวจสอบคุณภาพสภาพสินค้า
□ มี □ ไม่มี

11. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีการจดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือไม่

□ ไม่มี
□ มี ทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
□สิทธิบัตร □ อนุสิทธิบัตร □เครื่องหมายการค้า □ ลิขสิทธิ์
□ความลับทางการค้า □ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ □ แผนผังภูมขิ องวงจรรวม
□การคุ้มครองพันธุ์พืช □ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย □ อื่นๆ (ระบุ)..................

คูมือการลงทะเบียน ๖๑

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

12. ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ มีความต้องการได้รบั การสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน
การผลิตเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ เรื่อง)

□ วิธีการปลูกทดแทน หรือ จัดหาวัสดุทดแทน
□ การนําวัสดุอื่นมาผสมผสานในการผลิต
□ การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีเพื่อการผลิต ต่อผู้ผลิต ผูบ้ ริโภคและสิ่งแวดล้อม
□ การผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
□ อื่น ๆ โปรดระบุ.........................................................................................................

13. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เคยนําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่าย หรือ ส่งไปจําหน่ายที่
ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

□ ภายในจังหวัด □ ภายในประเทศ □ ต่างประเทศ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเองและเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ............................................................. ผู้ยื่นลงทะเบียน
(..................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................

๖๒

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

การเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในชุมชน

□
□

รับรอง

ไม่รับรอง เนื่องจาก................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................................
(.............................................................)
ตําแหน่ง ประธาน เครือข่าย OTOP อําเภอ/เขต หรือ ผูแ้ ทน
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................
ลงชื่อ........................................................... ผู้รับเอกสารลงทะเบียน
(..................................................)
ตําแหน่ง........................................................
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................

คูมือการลงทะเบียน ๖๓

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

□□

๑ ผลิตภัณฑตอ ๑ ใบ

ลําดับทีข่ องผลิตภัณฑ์
รหัสประจําตัวผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๕

□□□□□□□□□ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ปี ๒๕๕๕
๑. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
๑.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ............................................................................................
๑.๒ ประเภทผลิตภัณฑ์ � (เลือกได้ประเภทเดียว)

□ ๑.อาหาร (เลือกได้ประเภทเดียว)
□ผลิตผลเกษตรบริโภคสด □ผลิตผลเกษตรแปรรูป
□อาหารแปรรูปสําเร็จรูป/กึ่งสําเร็จรูป □อื่นๆ(ระบุ)..............................
□ ๒. เครื่องดื่ม (เลือกได้ประเภทเดียว)
□เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ □เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
□อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................
□ ๓. ผ้าและเครื่องแต่งกาย(เลือกได้ประเภทเดียว)
□เสื้อผ้า □เครื่องประดับ □ หมวก □อื่นๆ ระบุ)..............................
□ ๔. ของใช้ ฯ (เลือกได้ประเภทเดียว)
□ ไม้ □หนัง □ โลหะ □ พลาสติก □ ผ้า
□กระดาษ □ อื่นๆ(ระบุ).............................................................

๖๔

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๑ ผลิตภัณฑตอ ๑ ใบ

□ ๕. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (เลือกได้ประเภทเดียว)
□ เครื่องสําอาง □ ยาสมุนไพร □ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
□ อื่นๆ เช่นน้ํามันหอมระเหย ปุ๋ย(ระบุ)............................................
๒. ข้อมูลกลุม่ / องค์กร / เจ้าของกิจการ

ชื่อกลุ่ม/องค์กร/เจ้าของกิจการ................................................................................
ชื่อประธานกลุ่ม / เจ้าของกิจการ / ผูท้ ี่ได้รับมอบอํานาจ
....................................................................... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้...................................

๓. ภาพผลิตภัณฑ์

ภาพผลิตภัณฑ์ขนาด ๔” x ๖” จํานวน ๑ ภาพ

ภาพผลิตภัณฑ์ขนาด ๔” x ๖”

๑.๓ ราคาจําหน่ายปลีกต่อหน่วย(ของผลิตภัณฑ์ตามภาพ)....................................... บาท/
(โปรดระบุลักษณะปริมาณ/ขนาดของผลิตภัณฑ์)..................................................
๑.4 ราคาจําหน่ายส่งต่อหน่วย(ของผลิตภัณฑ์ตามภาพ)....................................... บาท/
(โปรดระบุลักษณะปริมาณ/ขนาดของผลิตภัณฑ์)..................................................
๑.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้สูงสุด/ยอดขายสูงสุด หรือไม่

□ ใช่ □ ไม่ใช่

คูมือการลงทะเบียน ๖๕

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๑ ผลิตภัณฑตอ ๑ ใบ

๑.6 ท่านคิดว่า ผลิตภัณฑ์ของท่าน (ตามภาพ) จัดอยู่ในกลุ่มใดต่อไปนี้ (เลือกได้เพียง 1
กลุ่ม เท่านั้น)
□ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และผลิตได้จํานวนมากอย่างต่อเนื่อง มีตลาดจําหน่าย
ทั้งภายในและต่างประเทศ มีกําลังการผลิตที่รองรับการสั่งซื้อได้ในปริมาณมากและมี
ศักยภาพในการส่งออกตลาดต่างประเทศได้ในระยะยาว

□

กลุ่มอนุรกั ษ์ สร้างคุณค่า

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ผลิตได้จํานวนน้อย เพราะมีขั้นตอนและกระบวนการ
ผลิตยากและซับซ้อน เป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์ มีเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละชิ้น
ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต โดยไม่สามารถผลิตสินค้าที่เหมือนกันในปริมาณมากได้ และ
ผลิตเพื่อจําหน่ายให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

□

กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด หรือมาตรฐานอื่นที่
รองรับ กระบวนการผลิตไม่มคี วามซับซ้อน ผลิตได้จํานวนมาก สามารถรองรับปริมาณการ
สั่งซื้อจํานวนมากได้ และมีกําลังการผลิตเพียงพอ หรือมีกําลังการผลิตในลักษณะเป็น
เครือข่าย มีตลาดจําหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันใน
ตลาดได้

□

กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์มีการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน ผลิตได้จํานวนน้อย ยังไม่ได้มีการรับรอง
มาตรฐาน และมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และ
การบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
๔. ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

๖๖

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๑ ผลิตภัณฑตอ ๑ ใบ

๕. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

□ อย.

เลขที่ .................... ลงวันที่........................ สิ้นสุดวันที่ .............................

□ มผช.

เลขที่ ................... ลงวันที่...................... สิ้นสุดวันที่ ...............................

□ มอก.

เลขที่ ................... ลงวันที่..................... สิน้ สุดวันที่ .................................

□ ฮาลาล

เลขที่ ................... ลงวันที่.................... สิ้นสุดวันที่ ...............................

□Q

เลขที่ .................. ลงวันที่...................... สิน้ สุดวันที่ .................................

□ GMP

เลขที่ ................. ลงวันที่...................... สิ้นสุดวันที่ .................................

□ GAP

เลขที่ ................ ลงวันที่...................... สิ้นสุดวันที่ ..................................

□ HACCP

เลขที่ ..................... ลงวันที่...................... สิ้นสุดวันที่ ..............................

(ถ้ามี)
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)

□เกษตรอินทรีย์

เลขที่ .................... ลงวันที่................. สิ้นสุดวันที่ ..............................

(ถ้ามี)

□ อื่น ๆ ระบุ......................เลขที่ ....................... ลงวันที่....................... สิ้นสุดวันที่
.................................... (ถ้ามี)

□ อยู่ระหว่างการยื่นขอ(โปรดระบุ)...............................................................................
เลขที่คําขอ ................................................... ลงวันที่............................................
หมายเหตุ ให้สแกนภาพใบรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั

คูมือการลงทะเบียน ๖๗

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๑ ผลิตภัณฑตอ ๑ ใบ

6. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

□ ผลิตภัณฑ์ไม่เคยยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
□ ผลิตภัณฑ์ของท่านยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
□ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ...........เดือน………………..ปี…………….
□ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ ...........เดือน………………..ปี…………
เมื่อวันที่ ...........เดือน………………..ปี…………….
□ อนุสิทธิบัตร
□ เครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ ...........เดือน………………..ปี…………….
เมื่อวันที่ ...........เดือน………………..ปี…………….
□ ลิขสิทธิ์
□ ความลับทางการค้า เมื่อวันที่ ...........เดือน………………..ปี…………….
□ แบบผังภูมิของวงจรรวม เมื่อวันที่ ...........เดือน………………..ปี…………….
□ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ ...........เดือน………………..ปี…………….
□ การคุ้มครองพันธุ์พืช เมื่อวันที่ ...........เดือน………………..ปี…………….
□ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ...........เดือน………………..ปี…………….
□ อื่นๆ (ระบุ)………… เมื่อวันที่ ...........เดือน………………..ปี…………….
□ สถานะปัจจุบันในการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
□ มีอายุการคุ้มครองสิทธิ
□ หมดอายุการคุ้มครองสิทธิ

๖๘

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๑ ผลิตภัณฑตอ ๑ ใบ

7. การผลิตและการเก็บรักษา
7.1 ผลิตภัณฑ์มีการผลิตได้ในลักษณะ(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

□ ผลิตได้จํานวน(ระบุจํานวนขนาด/ปริมาณ) ............................ต่อวัน
□ ผลิตได้จํานวน (ระบุจํานวนขนาด/ปริมาณ)..........................ต่อเดือน
□ ผลิตได้จํานวน (ระบุจํานวนขนาด/ปริมาณ)................................ต่อปี

7.2 ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาในช่วงระยะเวลา

□ 1-3 วัน □ ไม่เกิน 7 วัน □ 1 เดือน □ 2 เดือน □ 3 เดือน
□ นานกว่า 3 เดือน ถึงหนึ่งปี □ มากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป

8. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ทแี่ สดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปญ
ั ญาไทย /
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

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

คูมือการลงทะเบียน ๖๙

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๑ ผลิตภัณฑตอ ๑ ใบ

9. สถานที่ผลิต
เลขที่ .......................... ซอย ........................................... ถนน ..............................................
หมู่ที่...............บ้าน................................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์.............................................โทรสาร............................อีเมล์...................................

10. สถานทีจ่ ําหน่าย

□ ในประเทศ
□ จําหน่ายเอง □ ผ่านตัวแทน □ อื่นๆ (ระบุ).....................................

เลขที่ .......................... ซอย .................................. ถนน .................................. หมู่ที่............
บ้าน...........................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์ ......................

□ ห้างสรรพสินค้า (ระบุชื่อ)..........................................จังหวัด............................
□ ตลาด(ระบุชื่อ) ..........................................................จังหวัด............................
□ อื่น ๆ (ระบุ)...........................

ยอดปริมาณการจําหน่ายจํานวน............ชิ้น /เดือน
ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน......................................บาท
□ ต่างประเทศ

□ จําหน่ายเอง

�

□ ผ่านตัวแทน □ อื่นๆ (ระบุ)............................

□ ความต้องการตัวแทนจําหน่าย

□ ดําเนินการผลิตและจําหน่ายเอง □ ต้องการตัวแทนจําหน่ายในประเทศ
□ ต้องการตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศ

๗๐

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๑ ผลิตภัณฑตอ ๑ ใบ

๑1. แหล่งจําหน่ายหลักของสินค้า

□ ตลาดในจังหวัด □ ตลาดภายในประเทศ □ ตลาดต่างประเทศ

12. สถานภาพการขายในปัจจุบัน(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

□ จําหน่ายสินค้าด้วยตนเอง
□ มีตัวแทนในประเทศ (โปรดระบุ).........................................
□ มีตัวแทนในต่างประเทศ (โปรดระบุชื่อประเทศ).........................................
□ ดําเนินการส่งออกด้วยตนเอง (โปรดระบุชื่อประเทศ)........................................
□ อืน่ ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................

13. หากท่านเคยส่งสินค้าออกด้วยตนเอง ท่านหาผู้ซื้อจากต่างประเทศด้วย
วิธีการใด

□ ติดต่อผ่านนายหน้า หรือใช้ช่องทางการค้าผ่านทาง E-commerce
□ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า □ อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................
□ อืน่ ๆ (โปรดระบุ).................................................
๑4. ลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์
14.1 รูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์
□ ไม่มีบรรจุภัณฑ์

□ มีบรรจุภณั ฑ์เบื้องต้น แต่ไม่มีรายละเอียดที่ระบุมาตรฐานบนบรรจุภัณฑ์
□ มีบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกเอกลักษณ์และตามมาตรฐานสากลเชิงการค้า

14.2 การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
□ มีรูปแบบดั้งเดิม ไม่มีการพัฒนา

□

มีการพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับสินค้า

คูมือการลงทะเบียน ๗๑

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๑ ผลิตภัณฑตอ ๑ ใบ

14.3 บรรจุภณ
ั ฑ์ของท่านทําจากวัสดุประเภทใด

□
□

กระดาษ

□ ผ้า □ พลาสติก� □ ไม้

อื่นๆ(โปรดระบุ)..............................................................
14.4 ราคาของบรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามเหมาะสมกับต้นทุนในการผลิตของผลิตภัณฑ์

□

เหมาะสม

□ ไม่เหมาะสม (มีราคาสูง)

14.5 ผลิตภัณฑ์ของท่านมีบาร์โค๊ด (Barcode) บนบรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสมกับ
ราคาของสินค้า

□

มี

□ ไม่มี

๑5. รางวัลที่ได้รับ

□ Prime Minister’s Export Awards ปี....................
ปี.....................
□ DE mark
□ อื่นๆ (โปรดระบุ).................
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................
□ อื่นๆ (โปรดระบุ).............................
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)...............
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................
๑6. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

□
□

มี (โปรดระบุ)..........................................................
ไม่มี

ปี......................
ปี......................
ปี......................
ปี......................
ปี......................
ปี......................

๗๒

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๑ ผลิตภัณฑตอ ๑ ใบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเองและเป็น
ความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................... ผู้ยื่นลงทะเบียน
(...............................................)
วันที่........เดือน.....................พ.ศ...............

การรับรองเป็นผู้ผลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ในชุมชน

□
□

รับรอง

ไม่รับรอง เนื่องจาก
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง ประธาน เครือข่าย OTOP อําเภอ / เขต หรือผูแ้ ทน
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ....................

ส่วนของเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
ลงชื่อ.......................................... ผู้รับเอกสารลงทะเบียน
(.........................................)
ตําแหน่ง................................................
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ....................

คูมือการลงทะเบียน ๗๓

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

รหัสผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

□□□□□□□□□

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
๑. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จัดอยูใ่ นประเภท

□ กลุม่ ผู้ผลิตชุมชน
□ ผูผ้ ลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว
□ ผูผ้ ลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นผูป้ ระกอบการ

□ รายใหม่

□ รายเดิม

๒. ผลการตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งลงทะเบียน
ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่าเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP

จํานวน..................ผลิตภัณฑ์
จํานวน..................ผลิตภัณฑ์

จัดอยู่ในประเภท

□
□
□
□
□

อาหาร

จํานวน................. ผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่ม

จํานวน................. ผลิตภัณฑ์

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

จํานวน................. ผลิตภัณฑ์

ของใช้ฯ

จํานวน................. ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

จํานวน................. ผลิตภัณฑ์

๓. ผลการตรวจเอกสาร

□ ครบถ้วน
□ ไม่ครบถ้วน เอกสารที่ขาด / เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม ได้แก่ ........................................................
..........................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแบบการลงทะเบียนแล้ว มีข้อมูลและเอกสารจริง

ลงชื่อ................................................... ผู้รับเอกสารลงทะเบียน
(..................................................)
ตําแหน่ง..............................................
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................

๗๔

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

รหัสผู้ผลิต ผู้ประกอบการ □□□□□□□□□
การพิจารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2555
๑. ผู้ผลิต ผูป้ ระกอบการจัดอยู่ในประเภท

□ กลุ่มผูผ้ ลิตชุมชน
□ ผู้ผลิตชุมชนทีเ่ ป็นเจ้าของรายเดียว
□ ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นผูป้ ระกอบการ □ รายใหม่
□ รายเดิม
๒. เกณฑ์การพิจารณา
ที่
เกณฑ์การพิจารณา
๑ ต้องเข้าเงื่อนไขและไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑.๑ สินค้าที่ผลิต ต้องมีความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาไทย
๑.๒ วัตถุดิบที่นํามาผลิตต้องไม่เป็นของผิดกฎหมาย หรือเลี่ยงภาษี
๑.๓ ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
๑.๔ เป็นสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของไทย
๑.๕ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มกี ฎหมายบังคับต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต
๒ ความเชื่อมโยงกับชุมชน ต้องเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๒.๑ ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต (จ้างแรงงาน/ใช้วัตถุดิบฯ)
๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
๒.๓ ชุมชนได้รับผลประโยชน์
๓ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ต้องเป็นผู้ผลิตเอง และมีสถานที่ตั้งของการผลิตสินค้า
สุดท้ายอยู่ในอําเภอ/เขต (กทม.) ที่ขอลงทะเบียน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๓. ผลการพิจารณา

□ คุณสมบัติครบถ้วน เห็นควรรับรองเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
□ ขาดคุณสมบัติ ระบุเหตุผล ...............................................................................................................
............................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแบบการลงทะเบียนแล้ว มีข้อมูลและเอกสารจริง

ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการระดับอําเภอ / ผอ.เขต (กรุงเทพมหานคร)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ...................

คูมือการลงทะเบียน ๗๕

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

รหัสผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

□□□□□□□□□

การพิจารณาของคณะกรรมการรับ
ลงทะเบียนผู้ผลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ปี 2555

๑. ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ

ชื่อกลุ่ม/ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ........................................................................................................................
ชื่อประธานกลุ่ม / เจ้าของกิจการ / ผูท้ ี่ได้รับมอบอํานาจ
......................................................................................................................................................................................

๒. มติของคณะกรรมการระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการระดับจังหวัด/กทม.พิจารณาแล้ว มีมติให้

□ รับลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
□ ไม่รับลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP เนื่องจาก...........................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

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

๗๖

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

แบบบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการทีไ่ ด้รับ

การลงทะเบียนเป็นผูผ้ ลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2555
ตามประกาศของจังหวัด ................................................
ที่

ชื่อกลุ่ม/องค์กร/
เจ้าของกิจการ

เลข หมู่
ที่ ที่

สถานที่ตั้ง
ตําบล

อําเภอ

โทร.

คูมือการลงทะเบียน ๗๗

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

ภาคผนวก
คําอธิบายเพ��มเติม
ถาม – ตอบ

เกี่ยวกับการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP

๗๘

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

คูมือการลงทะเบียน ๗๙

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

คําอธิบายเพ��มเติม
เจาหนาที่ตองศึกษาคําอธิบายการกรอกแบบลงทะเบียนใหเขาใจ เพื่อแนะนําใหผูมาลง
ทะเบียนสามารถกรอกขอมูลไดถูกตองครบถวน รวมทั้งตองวิเคราะหขอมูลและใหความเห็นตอ
คณะกรรมการ ระดับอําเภอ ไดอยางถูกตอง
ผูประกอบการรายเดิม หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการ ที่เคยลงทะเบียน ในป ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓
ผูประกอบการรายใหม หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการ ที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน
รหัสประจําตัวผูผลิต ผูประกอบการ มี � จํานวน ๙ ชอง
เจาหนาทีไ่ มตอ งกรอกเลขรหัสประจําตัว เมือ่ นําขอมูลในแบบฟอรมการลงทะเบียนฯ ใน
สวนทีป่ รากฏเปนขอมูลชือ่ จังหวัดและอําเภอ ระบบโปรแกรมจะทําการสรางรหัสประจําตัวผูผ ลิต
ผูประกอบการขึ้นมา โดยที่จะเรียงลําดับไปตามลําดับที่ของแบบฟอรมที่นํามาบันทึกเปนรายๆ
ไมซําซอนกัน ยกตัวอยางโดยมีการกําหนดไว ดังนี้

ในสวนของจังหวัด
ชองที่ ๑-๒ หมายถึง รหัสจังหวัด ใชรหัสตามระบบฐานขอมูล จปฐ. ของกรมการพัฒนาชุมชน
๑๑
เชน จังหวัดสมุทรปราการ รหัส ๑๑ ���������
ชองที่ ๓-๔ หมายถึง รหัสอําเภอ ใชรหัสตามระบบฐานขอมูล จปฐ. ของกรมการพัฒนาชุมชน
๑๑ ๐๑
เชน อําเภอเมืองสมุทรปราการ รหัส ๐๑ ���������
ชองที่ ๕-๙ หมายถึง ลําดับทีข่ องกลุม ทีม่ าลงทะเบียนและไดรบั การตรวจสอบขอมูลเบือ้ งตนจาก
เจาหนาที่และทําการบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร เรียงลําดับ กอน/หลัง โดยกําหนดให
ลําดับแรกของอําเภอไดหมายเลข ๑ และเรียงลําดับตอไปจนครบ
๑๑๐ ๑๐ ๐๐ ๐๑
���������

๘๐

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

ขอ ๑. ขอมูลกลุม/องคกร/เจาของกิจการ
กรณีที่กลุมเคยไดรับการรับรองมาตรฐาน ใหใช ชื่อกลุมและที่ตั้งกลุม เชนเดียวกับที่
ไดแจงไวในเอกสารการไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานราชการ กรณีผูผลิต
ผูป ระกอบการ ทีเ่ ปนบุคคลรายเดียว ใหกรอกชือ่ ของผูผ ลิต ผูป ระกอบการ และทีต่ งั้ ของ
แหลงผลิตสินคาหลัก หากเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รายเดิมที่เคยลงทะเบียน
มากอนใหทาํ เครือ่ งหมายในชองปทล่ี งทะเบียน เลือกไดมากกวา ๑ ขอ ตามความเปนจริง
ในขอ ๑.๕ ใหเจาหนาที่ไดตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน
และ กิจกรรมอืน่ ๆทีร่ ะบุไวเปนฐานขอมูลอําเภอ เพือ่ สะดวกตอการตรวจสอบวาเปนกลุม
หรือบุคคลที่อยูในพื้นที่ที่ดําเนินกิจกรรมนั้นจริง เชน ขอมูลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
รายชือ่ กลุม ทีผ่ า นการเพิม่ ประสิทธิภาพกลุม อาชีพดานการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด
และการจัดการทุน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ขอมูลการดําเนินงานศูนยบริการ
สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ระหวางป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ เปนตน
ขอ ๒. ลักษณะของผูผลิต ผูประกอบการ
ใหผูขอลงทะเบียนทําเครื่องหมาย / ใน � เพียงขอเดียว หากเปนประเภทกลุมผูผลิต
ชุมชน กรุณาระบุดว ยวาเปนสมาชิกกลุม วิสาหกิจชุมชนหรือไม ระบุเลขทะเบียนใหชดั เจน
และจะตองระบุวา ไดรบั การสนับสนุนการจัดตัง้ จากหนวยงานใด ใหเลือกไดเพียงขอเดียว
ในกรณีที่เปนกลุมที่จัดตั้งดวยตนเอง ใหเลือกที่ชองกลุมจัดตั้งเอง เพียงขอเดียวเทานั้น
หากเปนผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลดวย
ขอ ๓. ขอมูลผูมีอํานาจกระทําการผูกพัน/ประธานกลุม/เจาของกิจการ/ผูทีไดรับมอบอํานาจ
ใหกรอกชื่อ-นามสกุลใหชัดเจน โดยเฉพาะหมายเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
*** กรณีที่เปนผูไดรับมอบอํานาจใหทําการแทน จะตองมีหนังสือมอบอํานาจจาก
กลุมผูผลิตผูประกอบการ มามอบใหเจาหนาที่เก็บไวเปนหลักฐาน
ขอ ๔. แรงงานที่ใชในการผลิต ใหกรอกจํานวนรวมและที่มาของแรงงานที่ใชในการผลิต
“ผลิตภัณฑ OTOP” ทุกชนิดของกลุม

คูมือการลงทะเบียน ๘๑
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ขอ ๕. แหลงเงินทุนที่ใชในการผลิต ใหระบุแหลงที่มาของเงินทุนหลักที่ใชในการผลิต สามารถ
เลือกไดหลายขอ ตามความเปนจริง
ขอ ๖. ลักษณะความเชื่อมโยงกับชุมชน ใหระบุวา ผูผลิต ผูประกอบการ มีความเชื่อมโยงกับ
ชุมชนในเรื่องใดบาง ขอนี้สามารถตอบไดมากกวา ๑ ขอ ตามความเปนจริง
ขอ ๗. ขอมูลผลิตภัณฑ แบบฟอรมแสดงรายการผลิตภัณฑตามขอ ๗.๑ – ๗.๑๐ ใหระบุชื่อ
ผลิตภัณฑตามที่ปรากฏในภาพถาย และใหระบุประเภท โดยลงหมายเลขประเภท
ในชอง � แลวกรอกชื่อประเภทผลิตภัณฑตามเพื่อความชัดเจน งายตอการนําขอมูล
ไปบันทึกลงโปรแกรม เชน
๔ ของใช
ชื่อผลิตภัณฑผาฝายปูโตะ ประเภท �
หากมีมากกวา ๑๐ ผลิตภัณฑ ใหทําใบแนบเพิ่มเติม
ขอ ๘. แสดงประวัตกิ ารไดรบั การคัดสรรผลิตภัณฑ OTOP ทีผ่ า นมา โดยใหระบุไดมากกวา ๑ ขอ
ตามความเปนจริง และใหระบุความประสงคในการสงผลิตภัณฑคัดสรร ฯ โดยใหระบุ
ชื่อผลิตภัณฑและประเภทที่ถูกตองตามชื่อดวย ในกรณีที่ไมประสงคเขาสูกระบวนการ
คัดสรรฯ ใหระบุเหตุผลดวย
ขอ ๙. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเครื่องหมาย / ใน � วาไดมีการจัดทําแผนธุรกิจหรือไม
ขอ ๑๐.ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเครื่องหมาย / ใน � วามีการบริหารจัดการของกลุมอยางไร
ขอ ๑๑.ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเครื่องหมาย / ใน � ระบุวาไดมีการจดทะเบียนหรือขอมูล
ทรัพยสินทางปญญาหรือไม
ขอ ๑๒. ผูผลิต ผูประกอบการมีความตองการไดรับการสนับสนุนองคความรู ดานการผลิต
ในเรื่องใดใหทําเครื่องหมาย / ใน � ตามความตองการไดมากกวา ๑ ขอ

การตรวจสอบของเจาหนาที่
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ แบบลงทะเบียนที่ผูผลิต ผูประกอบการ ยื่นขอลงทะเบียนวาได
กรอกขอมูลครบถวนหรือไม และถูกตองตามความเปนจริง ตามเอกสารที่นํามามอบ/แสดงแลว
พิจารณา

๘๒

คูมือการลงทะเบียน

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๕

๑. ประเภทของผูผลิต ผูประกอบการที่ขอลงทะเบียน
๒. ตรวจสอบชื่อกลุม ชื่อผลิตภัณฑ ใหตรงกับชื่อที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน (ถามี)
๓. ผลิตภัณฑที่แจง เปนผลิตภัณฑ OTOP หรือไม ถาไมใชใหตัดออกไมตองบันทึกใน
โปรแกรม และกรณีเปนผลิตภัณฑที่มีกฎหมายบังคับใช ตองไดรับอนุญาตใหผลิต ตองมีเอกสาร
ยืนยันการไดรับอนุญาต
๓.๑ เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิต ผูประกอบการ ดําเนินการผลิตอยูแลว
ในปจจุบัน มีภาพหรือผลิตภัณฑ มาแสดงตอเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
๓.๒ วิเคราะหผลิตภัณฑวา จําแนกอยูใ นประเภทใดและระบุไวในแบบขอมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ
๓.๓ ตรวจสอบเอกสารที่ตองนํามาแสดง/มอบให ใหถูกตองครบถวน และ
บันทึกรายละเอียด กรณีทเี่ อกสารไมครบ หลังจากนัน้ ลงชือ่ รับแบบการลงทะเบียน ระบุตาํ แหนง
และวันที่รับลงทะเบียน

การพ�จารณาของคณะกรรมการระดับอําเภอ
๑. ตรวจสอบประเภทผูผ ลิต ผูป ระกอบการ ตามการพิจารณาของเจาหนาทีผ่ รู บั ลงทะเบียน
๒. ผูผลิต ผูประกอบการ จะตองผานเกณฑการพิจารณาทุกขอในขอ ๑ และ ๓
สวนขอ ๒ ผานเพียงขอใดขอหนึง่ ก็ได จึงเขาเปนคุณสมบัตทิ จี่ ะเปนผูผ ลิต ผูป ระกอบการ OTOP
๓. หากขาดสมบัตใิ หระบุเหตุผลดวยวาขาดคุณสมบัตขิ อ ใด อยางไรใหชดั เจน ใหประธาน
กรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ระดับอําเภอ ลงชื่อรับรองผลการพิจารณาพรอมลงวันที่
พิจารณา

มติของคณะกรรมการระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๑. จากการประชุมพิจารณา เพือ่ ขึน้ ทะเบียนผูผ ลิต ผูป ระกอบ OTOP กรณีไมรบั ลงทะเบียน
ใหระบุเหตุผลที่ชัดเจนดวย
๒. ใหประธานกรรมการลงวันที่พิจารณาอนุมัติ
๓. ใหจังหวัดแจงผูผลิต ผูประกอบการ ที่ไมผานการขึ้นทะเบียนใหทราบทุกรายโดยดวน
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ถาม – ตอบ

เกี่ยวกับการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
การลงทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP กระทําไดตลอดเวลาหร�อไม
การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP จะดําเนินการในทุกๆ ๒ ป แตไมไดกําหนด
ระยะเวลาในการลงทะเบียนลงไป เพือ่ ปรับปรุงฐานขอมูลของผูผ ลิต ผูป ระกอบการสินคา OTOP
ใหเปนปจจุบนั และสามารถนําไปใชเปนขอมูล แนวทางในการกําหนดแผนการสงเสริมและพัฒนา
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP และตัวผลิตภัณฑ OTOP ไดอยางเหมาะสมตอไป
ผูผลิต ผูประกอบการ จะสามารถลงทะเบียนมากกวา ๑ แหง ไดหร�อไม ?
กําหนดใหผูผลิต ผูประกอบการ หรือผูไดรับมอบอํานาจ ๑ ราย จะสามารถลงทะเบียน
ได ๑ ครั้ง โดยไปลงทะเบียนยังอําเภอ/สํานักงานเขตที่ตั้งของสถานที่หรือแหลงผลิต
เอกสารที่ตองเตร�ยมในการลงทะเบียนมีอะไรบาง
เอกสารประกอบการลงทะเบียน ใหนําทั้งเอกสารจริงและถายสําเนา สําหรับเจาหนาที่
ตรวจสอบหมายเลขเอกสาร/หลักฐาน ใหตรงกับขอมูลที่กรอก ไดแก
๑) สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของผูยื่นลงทะเบียน
๒) หนังสือมอบอํานาจจากกลุมผูผลิต ประกอบการ
๓) ภาพถายผลิตภัณฑทุกประเภท ที่จะลงทะเบียน ขนาด ๔” x ๖”
๔ ) เอกสารอนุญาตใหทําการผลิต กรณีมีกฎหมายกําหนด
๕) หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑทจี่ ะแจงในแบบลงทะเบียน (ถามี) เพือ่ ใหเจาหนาที่
ตรวจสอบ ชื่อกลุม ชื่อผลิตภัณฑ และเลขที่กํากับใบรับรองมาตรฐาน โดยเอกสารดังกลาว
ใหอําเภอเก็บไวเปนหลักฐาน
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ผลิตภัณฑที่แสดงถึงภูมิปญญาไทยทุกอยาง สามารถลงทะเบียนเปน OTOP
ไดหร�อไม ?
ผลิตภัณฑที่จะลงทะเบียนได จะตองเปนผลิตภัณฑที่แสดงถึงภูมิปญญาของไทย ที่ผาน
กระบวนการผลิตสามารถบรรจุลงในบรรจุภณ
ั ฑหรือหีบหอได เคลือ่ นยายไดโดยสะดวก และตอง
ไมเปนผลิตภัณฑทม่ี ลี กั ษณะจับตองไมไดอยางเปนรูปธรรม เชน การใหบริการตางๆ การนวดตัว
อบสมุนไพร การบริการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การละเลนตางๆ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย หรือผลิตภัณฑที่เปนสัตวที่มีชีวิต เชน สุนัข แมว หนู กระตาย ปลาสวยงาม ไกชน
เปนตน

ผลิตภัณฑที่ปรุงสด และไมมีบรรจุภัณฑหอหุม
ปดสนิทพรอมจําหนาย เชน กวยเตี๋ยวตมยํา ขาวหมูแดง
เปนตน ไมสามารถลงทะเบียนได แตนําปรุงรสตมยํา
นําซอสราดขาวหมูแดง สามารถลงทะเบียนได จัดอยู ใน
ประเภทอาหารแปรรูป กึ่งสําเร็จรูป/สําเร็จรูป

