


คํานํา 

 
 

 เอกสารคูมือการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ประจําป ๒๕๕๓  นี้ จัดทําข้ึนเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ 
OTOP ทุกระดับ โดยไดปรับปรุงมาจากเอกสารคูมือการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป 
๒๕๕๒ และความเห็นของคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP 
และการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย  ป ๒๕๕๓  จึงหวังวาเอกสารคูมือฉบับนี้จะ
เปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะทํางานจากสวนราชการ กระทรวง กรมตาง  ๆและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกทาน 
ที่ไดรวม จัดทําเอกสารฉบับนี้  ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการดําเนินงานลงทะเบียนผูผลิต 
ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓ ตอไป 

 

 

กรมการพัฒนาชุมชน 
มิถุนายน  ๒๕๕๓ 



 

สารบัญ 
หนา 

สวนท่ี ๑ กรอบแนวคิดการลงทะเบียน ผูผลิต  ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓   
 -     กรอบแนวคิด                     ๒ 

- บทนํา          ๓ 
- วัตถุประสงค         ๓ 
- ความหมาย หรือ นิยามศัพท        ๓ 
- Roadmap การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP     ๙ 

สวนท่ี ๒  การลงทะเบียน ผูผลิต ผุประกอบการ OTOP                  
- กลุมเปาหมาย                     ๑๑ 
- หลักเกณฑการลงทะเบียน                                                 ๑๑ 
- วิธีการลงทะเบียน                     ๑๓ 
- ข้ันตอนการลงทะเบียน                  ๑๔ 

สวนท่ี ๓  แบบการลงทะเบียน ผูผลิต 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 
-    การตรวจสอบของเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน               ๒๖ 
-    การพิจารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนระดับอําเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร)           ๒๗ 
-    การพิจารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนระดับจังหวดั/กรุงเทพมหานคร                   ๒๘ 
-    แบบบัญชีรายช่ือผูท่ีไดรับการลงทะเบียนตามประกาศของจังหวดั/กรุงเทพมหานคร         ๒๙ 

ภาคผนวก                    ๓๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ศกึษาความตองการ  
ของการลงทะเบียน

ดาํเนนิการ

- จดัทําหลกัเกณฑและคูมอืการลงทะเบียน

- จดัทําโปรแกรมการลงทะเบยีน

- ประชมุชีแ้จงผูเกีย่วของ

- ฝกอบรมการจดัเก็บและการใชโปรแกรม

- จดัเกบ็และบนัทึก

ผลผลติ

OUTPUT – ฐานขอมูลผูประกอบการ OTOP

OUTCOME– เจาหนาท่ีทุกระดับมขีอมูลเพ่ือการ    
 ตดัสินใจในการบรหิารจดัการ OTOP

กลุมผูผลติ/ผูประกอบการ OTOP เปาหมาย

- ทบทวน ปรบัปรงุเกณฑการลงทะเบยีน OTOP

- รบัลงทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP
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บทนํา 

  รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
เพื่อใหแตละชุมชนสามารถใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินในการพฒันาสินคา โดยรัฐบาลพรอมท่ีจะ
สนับสนุนใหชุมชนเขาถึงองคความรูสมัยใหม แหลงเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
และการตลาด เพื่อเช่ือมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ 

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  และผูผลิตท่ีเปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  จํานวน ๗๕๕ ราย 

จากการดําเนินงานในระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  มีผูผลิต ผูประกอบการ OTOP   
ท่ีไดข้ึนทะเบียนไวแลวมีการเปล่ียนแปลงการดําเนินกิจการ กอรปกับมีผูผลิต ผูประกอบการ OTOP  บางรายท่ี
ยังไมไดแจงลงทะเบียนในป พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้น เพื่อใหไดฐานขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ท่ีเปน
ปจจุบันสามารถใชประโยชนในการสงเสริมการดําเนินงานท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน  จึงไดจัด
ใหมีการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ  OTOP  ในป พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้ึน 

วัตถุประสงค 
๑.  เพื่อจัดทําฐานขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ใหเปนปจจุบัน  

 ๒. เพื่อใชประโยชนในการกาํหนดแผนการสงเสริมและพัฒนาไดอยางเหมาะสม 

ความหมายหรือนิยามศัพท 
๑.  การลงทะเบียน  
     หมายถึง การรับลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการในป ๒๕๕๓  สําหรับผูท่ีเคยลงทะเบียน และ

ยังไมเคยลงทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP 
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๒. ผูผลิต  ผูประกอบการ OTOP  
      จําแนกเปน ๓ ลักษณะ ดังนี ้

                ๒.๑ กลุมผูผลิตชุมชน  หมายถึง กลุมคนท่ีรวมตัวกันเปนกลุมในชุมชน ผลิตสินคาท่ีแสดง
ความเปนไทย หรือภูมิปญญาไทย และสมาชิกในกลุมรวมกันผลิต รวมกันบริหารจัดการ และรวมรับ
ผลประโยชน เชน กลุมผูผลิตชุมชนท่ีจดทะเบียนอยางเปนทางการ ไดแก สมาคม   สหกรณ  มูลนิธิ  
วิสาหกิจชุมชน  กลุมผูผลิตชุมชนท่ีไมจดทะเบียนอยางเปนทางการ ไดแก กลุม  ชมรม 
              ๒.๒ ผูผลิตชุมชนท่ีเปนเจาของรายเดียว หมายถึง บุคคลใดบุคคลหน่ึงในชุมชนท่ีผลิตสินคา 
ท่ีแสดงความเปนไทย หรือ ภูมิปญญาไทย และมีความเช่ือมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก การท่ีชุมชน
มีสวนรวมในการผลิต หรือมีการจางแรงงานในชุมชน หรือมีการใชวัตถุดิบในชุมชน หรือมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ หรือมีสวนรวมรับผลประโยชน 
              ๒.๓  ผูผลิตท่ีเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนสามัญ ซ่ึงผลิตสินคาท่ีแสดงความเปนไทย หรือภูมิปญญาไทย
และมีความเช่ือมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก การท่ีชุมชนมีสวนรวมในการผลิต/จางแรงงานใน
ชุมชน/ใชวัตถุดิบในชุมชน หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการหรือมีสวนรวมไดรับผลประโยชน โดยมี
สินทรัพยลงทุนไมเกิน ๑๐  ลานบาท 

๓.  ภูมิปญญาไทย  
      หมายถึง องคความรู ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ

ท่ีผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนาและถายทอดสืบตอกันมาเพื่อใชแกปญหา และพัฒนา
วิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเปนองครวม 
และมีคุณคาทางวัฒนธรรม เกิดข้ึนในวิถีชีวิตไทย ซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ินอาจเปนท่ีมาขององคความรูท่ีงอกงาม
ข้ึนใหมท่ีจะชวยในการเรียนรู การแกปญหาการจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนไทย 
ลักษณะองครวมของภูมิปญญามีความเดนชัดในหลายดาน ดังนี้ 
              ๓.๑ ดานเกษตรกรรม ไดแก ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะและเทคนิค
ดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาดั้งเดิมซ่ึงคนสามารถพึ่งตนเองในสภาวการณ
ตางๆ ได  เชน  การทําการเกษตรผสมผสาน  การแกไขปญหาการเกษตรดานการตลาด การแกไขปญหา
ดานการผลิต และการรูจักปรับใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเกษตร เปนตน 
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              ๓.๒ ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ไดแก การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม ในการ
แปรรูปการผลิตเพื่อบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัด และเปนธรรม อันเปนขบวนการใหชุมชนทองถ่ิน
สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดตลอดท้ังการผลิตและการจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุม
ของกลุมโรงงานยางพารา กลุมโรงสี  กลุมหัตถกรรม เปนตน 
               ๓.๓  ดานการแพทยแผนไทย  ไดแก ความสามารถในการจัดการปองกัน และรักษาสุขภาพ      
ของคนในชุมชนโดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได เชน ยาจากสมุนไพร
ซ่ึงมีอยูหลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน เปนตน 
              ๓.๔  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ความสามารถเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ท้ังการอนุ รักษ  พัฒนาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เชน การบวชปา การสืบชะตาแมน้ํา การทําแนว
ปะการังเทียม การอนุรักษปาชายเลน การจัดการปาตนน้ําและปาชุมชน เปนตน 
            ๓.๕ ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน ไดแก ความสามารถในดานการสะสมและบริหารกองทุน
สวัสดิการชุมชน และความม่ันคงใหแกชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในกลุม เชน การจัดการกองทุนของชุมชน
ในรูปของสหกรณออมทรัพย รวมถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคน
ใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ การรักษาพยาบาล
ของชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน 
            ๓.๖ ดานศิลปกรรม  ไดแก ความสามารถในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะสาขาตางๆ 
เชน จิตรกรรม ปติมากรรม นาฏศิลป ดนตรี ทัศนศิลป คีตศิลป การละเลนพื้นบานและนันทนาการ 
           ๓.๗ ดานภาษาและวรรณกรรม ไดแกความสามารถในการอนุรักษ  และสรางสรรคผลงานดานภาษา 
คือภาษาถ่ิน ภาษาไทยในภูมิภาคตางๆ รวมถึงดานวรรณกรรมทองถ่ินและการจัดทําสารานุกรม ภาษาถ่ิน 
การปริวรรตหนังสือโบราณการฟนฟูการเรียนรู การสอนภาษาถ่ินของทองถ่ินตางๆ 

    ๓.๘ ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี ไดแก ความสามารถประยุกตและปรับใหวัฒนธรรม    
คําสอนทางศาสนา ปรัชญาความเช่ือ และประเพณีท่ีมีคุณคาใหเหมาะสมตอบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
เชน การถายทอดวรรณกรรม คําสอน การบวชปา การประยุกตประเพณีบุญประทายขาว 
           ๓.๙ ดานโภชนาการ  ไดแก ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐและปรุงแตงอาหารและยา 
ไดเหมาะสมกับความตองการของรางกายในสภาวการณตางๆ ตลอดจนผลิตเปนสินคาและบริการสงออก
ท่ีไดรับความนิยมแพรหลายมาก รวมถึงการขยายคุณคาเพิ่มของทรัพยากรดวย 
 



 ๖

     ๔. ประเภทผลิตภณัฑ 
   ผลิตภัณฑท่ีจะนํามาลงทะเบียนตองผานกระบวนการผลิตโดยใชภูมิปญญา จําแนก ๕ ประเภท  

ดังนี ้
   ๔.๑   ประเภทอาหาร  หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซ่ึงไดรับมาตรฐาน 

อย., GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ เพื่อ
การจําหนายท่ัวไป  แบงเปน ๓ กลุม ดังนี้ 
  ๑)   ผลิตผลทางการเกษตรท่ีใชบริโภคสด เชน พืชผัก ผลไม  เชน  มะมวง  สับปะรด 
สมเขียวหวาน มังคุด สมโอ  กลวย เปนตน กรณีพันธุไม เชน กิ่งพันธุมะมวง  กิ่งพนัธุมะปราง  ไมประดับ 
ฯลฯ  ไมถือวาเปนผลิตภัณฑท่ีลงทะเบียนได 

๒)  ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเปนวัตถุดิบและผานกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน เชน  น้ําผ้ึง
ขาวสาร  ขาวกลอง  ขาวฮาง  เปนตน  เนื้อสัตวแปรรูป  เชน เนื้อโคขุน เนื้อนกกระจอกเทศแชแข็ง    
หมูแดดเดียว หมูยอ แหนม ไสอ่ัว ไสกรอก ปลาอบรมควัน หอยจอ เปนตน อาหารประมงแปรรูป เชน  
ไสกรอกปลา ปลาชอนแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว สมปลาตัว น้ําบูดู  กะป กุงแหง น้ําปลา ปลารา เปนตน  
กรณีสัตวท่ีมีชีวิต เชน ไกชน ปลากัด ไมถือวาเปนผลิตภัณฑท่ีลงทะเบียนได เพราะไมผานกระบวนการ
แปรรูปเบ้ืองตน 
  ๓)   อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/สําเร็จรูป  เชน ขนมเค็ก เฉากวย ขนมโมจิ เตาสอ กระยา
สารท กลวยฉาบ กลวยอบ มะขามปรุงรส ทุเรียนทอด กาละแม กะหร่ีปบ ขนมทองมวน ขาวเกรียบ ขาวแตน 
น้ําพริกเผาและนํ้าพริกตางๆ  แจวบอง น้ําจิ้มสุกี้ น้ําปลาหวาน ผักกาดดอง พริกไทย แคบหมู ไขเค็ม 
กุนเชียง หมูทุบ หมูแผน เปนตน 

  ๔.๒   ประเภทเครื่องดื่ม   หมายถึง  ผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ไดแก สุราแช 
สุรากล่ัน สาโท อุ ไวน เหลาขาว ๓๕-๔๐  ดีกรี เปนตน และเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ไดแก ผลิตภัณฑ
เคร่ืองดื่มประเภทพรอมดื่ม  ผลิตภัณฑประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑประเภทชง  เชน  น้ําผลไม น้ําสมุนไพร 
เคร่ืองดื่มรังนก  กาแฟค่ัว  กาแฟปรุงสําเร็จ ขิงผงสําเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหมอน ชาจีน  ชาสมุนไพร ชาชัก
น้ําเฉากวย น้ําเตาหูนมสด นมขาวกลอง เปนตน 
   ๔.๓  ประเภทผา เคร่ืองแตงกาย หมายถึง ผาทอและผาถักจากเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะห 
รวมท้ังเส้ือผา/เคร่ืองนุงหม และเครื่องแตงกายท่ีใชประดับตกแตงประกอบการแตงกาย ท้ังเพื่อประโยชน
ในการใชสอยและเพื่อความสวยงาม 
 



 ๗

  ๑)   ผา หมายถึง ผลิตภัณฑผาผืนท่ีทําจากเสนใย เสนดาย นํามาทอถักเปนผืนมีลวดลาย
เกิดจากโครงสรางการทอหรือตกแตงสําเร็จบนผืนผา ทําดวยมือ หรือเคร่ืองจักร รวมถึงผลิตภัณฑเส้ือผา
และเคร่ืองนุงหมซ่ึงเปนเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห ส่ิงทอ และผลิตภัณฑท่ีทําจากผาเปนหลัก
และมีวัสดุอ่ืนๆ เปนองคประกอบผสม  เชน ผาไหม ผาฝาย  ผาโสรง ผาขาวมา ผาคลุมไหล ผาบาติก ผาถุง 
ผาปกชาวเขา ผาคลุมผม  หมวกกะปเยาะ ผาพันคอ เส้ือผาสําเร็จรูปบุรุษ – สตรี เปนตน 
  ๒)   เคร่ืองแตงกาย  หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีใชประดับตกแตงประกอบการแตงกายท่ีทําจาก
วัสดุทุกประเภทเพื่อประโยชนในการใชสอย เชน รองเทา  เข็มขัด  กระเปาถือ เปนตน และเพื่อความ
สวยงาม เชน สรอย  แหวน  ตางหู  เข็มกลัด กําไล นาฬิกาขอมือ   เนคไท  หมวกแฟช่ัน เปนตน   
   ๔.๔  ประเภทของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก  หมายถึง  ผลิตภัณฑท่ีมีไวใชหรือตกแตงประดับ
ในบาน สถานที่ตางๆ เชน เคร่ืองใชในบาน เคร่ืองครัว เคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงคเพื่อการใชสอย หรือ
ประดับตกแตง หรือใหเปนของขวัญ เพื่อใหผูรับนําไปใชสอยในบาน ตกแตงบาน รวมท้ังส่ิงประดิษฐท่ี
สะทอนถึงวิถีชีวิต ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน และสินคานั้นตองไมผลิตโดยใชเคร่ืองจักรเปนหลัก 
และใชแรงคนเปนสวนเสริมหรือไมใชแรงงานคน  

ประเภทของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก แบงออกเปน  ๗  กลุม 
๑) ไม หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก ท่ีมีวัสดท่ีุทําจากไมเปนหลัก  เชน     

ไมแกะสลัก เฟอรนิเจอร กลองไม  นาฬิกาไมต้ังโตะ โคมไฟกะลามะพราว ของเลนเด็ก เคร่ืองดนตรี         
ตูพระธรรม เรือจําลอง แจกันไม กรงนก ไมแขวนเส้ือ เปนตน   

๒) จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก  ท่ีมีวัสดุท่ีเปนเสนใยธรรมชาติ  
หรือวัสดุสังเคราะหใดๆ เชน พลาสติก นาํมาจักสาน หรือถักสาน ถักทอ เปนรูปราง  เชน ตะกรา กระจูดสาน 
เส่ือกก ท่ีรองจานทําจากเส่ือกก ท่ีใสของทําจากพลาสติกสาน  กระจาด กระบุง กระดง กระติบขาว เชือกมัด 
เปลยวน โคมไฟผักตบชวา ไมกวาด กระเชาเถาวัลย พรมเชดเทา ฝาชี หมวกสานไมไผ เปนตน 

๓) ดอกไมประดิษฐ/วัสดุจากเสนใยธรรมชาติ    หมายถึง ดอกไม ตนไม กลวยไม ผลไม  
ท่ีไมใชส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ แตทําจากวัสดุตางๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือ/และผลิตภัณฑประเภท
ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก ท่ีมีวัสดุท่ีทําจากกระดาษสาเปนหลัก เชน ถุงกระดาษ กลองกระดาษสา 
ตนไมประดิษฐ ผลไมประดิษฐ เปนตน 
 
 
 



 ๘

๔) โลหะ  หมายถึง  ผลิตภัณฑประเภทของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึกท่ีทําจากโลหะ 
ตางๆ  เชน เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เปนตน เปนสวนประกอบหลัก เชน ชอนสอม มีด 
ผลิตภัณฑภาชนะท่ีใชโลหะ ภาชนะท่ีทําจากสเตนเลสทุบ ทองเหลืองทุบ พิวเตอร บรอนซ แกะสลักท่ีใช
ตกแตงสถานท่ีตางๆ เปนตน 

๕) เซรามิค/เคร่ืองปนดินเผา  หมายถึง  ผลิตภัณฑท่ีมีการนําวัสดุประเภทดิน สินแร  
ไปข้ึนรูปและนําไปเผาดวยความรอนสูง เพื่อเปนภาชนะ  ของใช  ของตกแตง  ของท่ีระลึก   เชน   เบญจรงค 
ถวยชาม ภาชนะกระเบ้ือง เซรามิค โอง อาง กระถางตางๆ เปนตน 

๖) เคหะสิ่งทอ  หมายถึง  ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก ท่ีมีวัสดุทําจากผา มีการตัดเย็บ  
เชน ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา ผาปูโตะ ถุงมือถักสําหรับทําการเกษตร เปนตน 
  ๗) อ่ืนๆ ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก หรือผลิตภณัฑอ่ืนๆ ท่ีใชวัสดุอ่ืนใด นอกเหนอื 
จาก ขอ ๑-๖  เชน ทําจากพลาสติก เรซิน แกว เทียน รูปวาด เปเปอรมาเช   กระจก   ซีเมนต ตนไมมงคล 
ตกตาจากดินไทย ผลไมเผาดูดกล่ิน พระพุทธรูป  เปนตน 

 ๔.๕  ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร  หมายถึง ผลิตภัณฑจากสมุนไพร หรือมีสมุนไพรเปน
สวนประกอบอาจใชประโยชน และอาจสงผลตอสุขภาพ ไดแก ยาจากสมุนไพร เคร่ืองสําอางสมุนไพร 
วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน เชน น้ํายาลางจานสมุนไพร สมุนไพรไลยุงหรือกําจัดแมลง และรวมถึง
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีใชทางการเกษตร เชน น้ําหมักชีวภาพ  น้ําสมควันไม  เปนตน  แบงเปน  ๓  กลุม 

 ๑)  ยาจากสมุนไพร 
 ๒)  เคร่ืองสําอางสมุนไพร 
 ๓)  วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน 
ในกรณีท่ีมีปญหาการจัดประเภทผลิตภณัฑ  ใหพิจารณาจัดโดยคํานงึถึงวัตถุประสงคหรือ 

ประโยชนในการใชสอย และใหอยูในดุลยพนิิจของคณะอนุกรรมการ นตผ. จังหวัด
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เตรียมความพรอม
๑. จัด work shop หนวยงานที่เ กี่ยวของ 
พิจารณาหลักเกณฑ

๒.  จัดทําคูมือและหลักเกณฑการลงทะเบียน
๓. จัดทําโปรแกรมการลงทะเบียน

สรางความเข าใจ
๑. ประชมุช ีแ้ จง
๒. ประชาสัมพันธ
 วิทยุ TV  แผ นพับ
 สือ่ตา งๆ

(กรมฯ)
( พ.ค . -๑๓ มิ.ย.  ๕๓)

ตรวจสอบผลการรบัรอง  
และจัดทําฐานข อมลู

(กรมฯ)
(๒๓  ม.ิย. ๕๓)

การลงทะเบียน
๑ . รบัลงทะเบยีน
กรุงเทพมหานคร – ณ  สํานักงานเขต
จังหวัด – ณ  สํานักงานพัฒนาชมุชนอําเภอ

๒.  ใหความเห็นชอบ  
ระดับเขตในกรุงเทพมหานคร – คณะกรรมการที่เขตแต งตั้ง    
ระดับอําเภอ                             – คณะกรรมการที่อําเภอแตงตั้ง

(อํา เภอ/เขต)
(๑๔ - ๒๐  ม.ิย. ๕๓)

๓ . ใหการรับรอง
กรุงเทพมหานคร - คณะกรรมการที่กรุงเทพมหานครแต งตั้ง
จังหวัด - คณะกรรมการที่จังหวัดแต งตั้ง

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

ติดตามประเมินผล

(กรมฯ)
(๑๒ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย ๕๓ )

ใชประโยชน
 กรม/กระทรวงที่เกี่ยวของ
โครงการ OTOP ป ๒๕๕๓

๙



 ๑๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 ๑๑

การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓ 

๑. กลุมเปาหมาย 
    กลุมเปาหมายในการลงทะเบียน ไดแก กลุมผูผลิต ผูประกอบการ ท่ีผลิตสินคา OTOP ท่ีเคยลงทะเบียน
และยังไมเคยลงทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP  

๒. หลักเกณฑการลงทะเบียน 
     ๒.๑  ลักษณะและคุณสมบัติของผูผลิต ผูประกอบการสินคาท่ีมีสิทธิลงทะเบียน 
 ๒.๑.๑  เปนผูผลิตดังตอไปนี้ 
        ๑) เปนกลุมผูผลิตชุมชน 
              ๒) เปนผูผลิตชุมชนท่ีเปนเจาของรายเดยีว 
              ๓) เปนผูผลิตท่ีเปนวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม   

ผูผลิต ผูประกอบการที่จะลงทะเบียน ใหใชท่ีต้ังของสถานท่ีผลิตเปนหลัก 
ในการยื่นขอลงทะเบียน โดยผานการรับรองจากประธานเครือขาย OTOP อําเภอ/ผูแทน  หรือประธาน
ชุมชนของเขต (กรุงเทพมหานคร) /ผูแทน วาไดดําเนนิการผลิตในพื้นท่ีนั้นจริง 
 ๒.๑.๒ กลุมเปาหมายตามขอ ๒.๑.๑  ตองมีความเช่ือมโยงกับชุมชน โดยเขาเกณฑขอใดขอหนึ่ง
ตอไปนี ้
             ๑)  ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต เชน ใชแรงงานในชุมชน (ภายในจังหวดัท่ีขอ
ลงทะเบียน)   มีการใชวัตถุดบิการผลิตในชุมชน เปนตน 
             ๒) ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
             ๓) ชุมชนไดรับประโยชน 
  ๒.๑.๓  สถานท่ีผลิตของกลุมเปาหมายตามขอ ๒.๑.๑ ตองต้ังอยูภายในอําเภอ /เขต (กรุงเทพมหานคร)      
ท่ีขอลงทะเบียน 
 ๒.๑.๔ ผูผลิต ผูประกอบการและสมาชิกกลุม ตองมีสัญชาติไทย 
 ๒.๑.๕ กรณีสงตัวแทนมาแจงการลงทะเบียนจะตองเปนผูไดรับมอบอํานาจ (มีเอกสารมอบ
อํานาจ) 
 
 



 ๑๒

    ๒.๒  ลักษณะผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ท่ีสามารถลงทะเบียนไดตองแสดงถึงภูมิปญญาไทย
และมีลักษณะดังนี ้
  ๒.๒.๑ วัตถุดบิท่ีนํามาผลิต ตองไมผิดกฎหมาย 
 ๒.๒.๒ ไมเปนสินคาท่ีเลียนแบบ ดดัแปลง นําเขา หรือนําเขาเพื่อดดัแปลงหรือละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา 
 ๒.๒.๓  ไมเปนสินคาท่ีกออันตรายอยางรายแรงตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม รวมท้ังไมขัดตอ
ขนบธรรมเนียม ประเพณวีัฒนธรรมอันดีของไทย 
 ๒.๒.๔ กรณเีปนผลิตภัณฑท่ีมีกฎหมายบังคับตองไดรับอนุญาตใหผลิต 
    ๒.๓  ประเภทผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑท่ีจะนํามาดําเนนิการลงทะเบียน ตองผานกระบวนการผลิตโดยใชภูมิปญญา    
จําแนก ๕ ประเภท ดังนี ้
 ๒.๓.๑ ประเภทอาหาร  หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซ่ึงไดรับมาตรฐาน อย., 
GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ เพือ่การ
จําหนายท่ัวไป  แบงเปน ๓ กลุม ดังนี้ 
  ๑)   ผลิตผลทางการเกษตรท่ีใชบริโภคสด  

๒)  ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเปนวัตถุดิบและผานกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน  
  ๓)   อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/สําเร็จรูป 

๒.๓.๒ ประเภทเคร่ืองดื่ม   แบงเปน ๒ กลุม 
๑) เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  
๒) เคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล  

๒.๓.๓ ประเภทผา เคร่ืองแตงกาย  แบงเปน ๒ กลุม 
๑) ผา 
๒) เคร่ืองแตงกาย 

๒.๓.๔ ประเภทของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก   แบงเปน ๗ กลุม  
๑) ไม  
๒) จกัสาน  
๓) ดอกไมประดิษฐ/วัสดุจากเสนใยธรรมชาติ     
๔) โลหะ   



 ๑๓

๕) เซรามิค/เคร่ืองปนดินเผา   
๖) เคหะส่ิงทอ   
๗) อ่ืนๆ  

๒.๓.๕  ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร  แบงเปน  ๓  กลุม 
 ๑)  ยาจากสมุนไพร 
 ๒)  เคร่ืองสําอางสมุนไพร 
 ๓)  วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน 

    ๒.๔  มาตรฐานผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการ 
 ใหผูมาลงทะเบียน นําใบรับรองมาตรฐานจากทางราชการมาดวย เพื่อกรอกขอมูลและแสดงตอ
เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน (ถามี) 

๓. วิธีการลงทะเบียน 
      ๓.๑ ลงทะเบียนเปนรายผูผลิต  ผูประกอบการ โดยใหหวัหนากลุมผูผลิต ผูประกอบการ หรือ ผูแทน  
ท่ีไดรับมอบอํานาจ  เปนผูยืน่แบบลงทะเบียน 
      ๓.๒  การรับลงทะเบียน จะดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีประกาศหรือกําหนดเทานั้น 
      ๓.๓  เอกสารประกอบการลงทะเบียน ใหนําท้ังเอกสารจริงและถายสําเนา สําหรับเจาหนาท่ีตรวจสอบ
หมายเลขเอกสาร/หลักฐาน ใหตรงกับขอมูลท่ีกรอก ไดแก 
               ๓.๓.๑ สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของผูยื่นลงทะเบียน 
               ๓.๓.๒ หนังสือมอบอํานาจจากกลุมผูผลิต ผูประกอบการ  

 ๓.๓.๓ ภาพถายผลิตภัณฑทุกประเภท ท่ีจะลงทะเบียน ขนาด ๔” x ๖”  
 ๓.๓.๔ เอกสารอนุญาตใหทําการผลิต กรณีมีกฎหมายกําหนด 
 ๓.๓.๕ หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีจะแจงในแบบลงทะเบียน (ถามี) เพื่อใหเจาหนาท่ี

ตรวจสอบ ช่ือกลุม ช่ือผลิตภัณฑ และเลขท่ีกํากับใบรับรองมาตรฐาน  
 ๓.๓.๖  เอกสารตามขอ ๓.๓.๑ – ๓.๓.๔ ใหอําเภอเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ๓.๓.๗ ใหประธานเครือขาย OTOP ระดับอําเภอ/ผูแทน หรือประธานชมุชนของเขต 

(กรุงเทพมหานคร) /ผูแทน รับรองวาเปนผลิตภัณฑ OTOP ท่ีผลิตในพื้นท่ีท่ีรับลงทะเบียนจริง 
 
 



 ๑๔

๔. ขั้นตอนการลงทะเบียน 
     ๔.๑  กลุมผูผลิต ผูประกอบการ 
             ขอรับแบบฟอรม กรอกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน และยื่นขอลงทะเบียนได ณ ท่ีวาการอําเภอ /เขต     
(กรุงเทพมหานคร) ท่ีเปนท่ีต้ังของกลุมผูผลิต ผูประกอบการ 
     ๔.๒  อําเภอ / เขต (กรุงเทพมหานคร) 
  ๔.๒.๑ เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน รับคํารอง ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูล และ
เอกสารประกอบ 
  ๔.๒.๒ บันทึกขอมูลของกลุมเปาหมายท่ีมายื่นขอลงทะเบียนในโปรแกรม (บันทึกเฉพาะขอมูล
ท่ีถูกตอง) 
  ๔.๒.๓ พิมพหลักฐานการรับลงทะเบียนมอบใหผูลงทะเบียนเก็บไวเปนหลักฐาน 
  ๔.๒.๔ จัดการประชุมคณะกรรมการ ท่ีอําเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร) แตงต้ัง เพื่อพจิารณา 
ใหความเห็นชอบ 
  ๔.๒.๕  แจงขอมูลการลงทะเบียนและผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
     ๔.๓  จังหวดั / กรุงเทพมหานคร 
  ๔.๓.๑ จัดการประชุมคณะกรรมการ ท่ีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แตงต้ัง เพื่อพิจารณารับรอง    
ใหข้ึนทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP 
  ๔.๓.๒ ประกาศผลผูผลิต ผูประกอบการท่ีไดรับข้ึนทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP 
  ๔.๓.๓ ทําหนังสือแจงผูผลิต ผูประกอบการ ท่ีไมผานการข้ึนทะเบียนพรอมเหตุผลประกอบ    
ในกรณีนี้ผูผลิต ผูประกอบการ สามารถอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ภายใน ๕ วนัทําการ 
นับแตวันท่ีไดรับการแจงผล 
  ๔.๓.๔ รายงานผลการพิจารณารับรองการข้ึนทะเบียนใหกรมการพัฒนาชุมชน 
     ๔.๔  กรมการพัฒนาชุมชน  
 ๔.๔.๑ ตรวจสอบขอมูลผูไดรับการรับรองใหข้ึนทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP  
ของจังหวดั/กรุงเทพมหานคร ในกรณีท่ีตรวจสอบแลวเหน็วามีบางรายไมใชผูผลิต ผูประกอบการ OTOP 
กรมการพัฒนาชุมชน จะแจงใหจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดําเนินการเพิกถอนการเปนผูผลิต ผูประกอบการ 
OTOP ตอไป  
 ๔.๔.๒ ดําเนนิการจัดทําฐานขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓ เพื่อใชประโยชน     
ในการดําเนินงานโครงการ OTOP  



 ๑๕

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓ 

 

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนผูผลิต  ผูประกอบการ OTOP  ป ๒๕๕๓
๑. ขอรบัแบบฟอรม

๒. กรอกรายละเอียดขอมลูสําคัญ

๓. ยืน่แบบการลงทะเบยีน

ระดบัอําเภอ/เขต เจาหนาท่ีรับลงทะเบียน

 ๑. รบัคํารอง

๒. ตรวจสอบความครบถวน/ถูกตองของเอกสาร โดยผานการ
ตรวจสอบและใหการรบัรองของเครอืขาย OTOP อําเภอ

๓. บนัทกึขอมลูในโปรแกรม

ผูผลติ/ผูประกอบการ OTOP

คณะกรรมการท่ีอาํเภอ/เขต แตงตัง้ ๑. พิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๒. แจงจังหวัด/กรงุเทพมหานคร

ระดบัจังหวัด/กทม. คณะกรรมการท่ีจังหวัด/กทม. แตงตัง้

๑. พิจารณาใหการรบัรอง 

๒.ประกาศผลผูไดรบัการลงทะเบยีน

๓. แจงใหผูไมผานการลงทะเบยีนทราบ  สามารถอุทธรณ    
ตอ ผวจ. ไดภายใน ๕ วนั นบัแตวนัแจงผล

๔. รายงานผลใหกรมการพัฒนาชุมชน
 ตรวจสอบ

ไมใช แจงให จว./กทม. เพิกถอน
 จดัทาํฐานขอมลู

ระดบักรมฯ 



 ๑๖

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สวนท่ี 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 
- แบบบญัชีรายชื่อผูที่ไดรับการลงทะเบียนตามประกาศของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 



 ๑๗

□ ผูประกอบการรายเดิม               รหัสประจําตัวผูประกอบการของป ๒๕๕๒ □□□□□□□□ 
             

 

แบบฟอรมการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการสนิคา OTOP ป พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 การลงทะเบียนเปนผูผลิต  ผูประกอบการสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ป พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือใหมีขอมูล
สําหรับการสงเสริมและพัฒนากลุมผูผลิต / ผูประกอบการ / ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 
คําอธิบาย กรุณากรอกขอมูลใหถูกตองครบถวนลงในชองวางหรือทําเครื่องหมาย     ลงใน � ที่ตรงกับขอมูลของทาน 
 

๑. ขอมูลกลุม / องคกร / เจาของกิจการ 

□ ยืนยันตามขอมูลเดิม 

ช่ือ......................................................- ขอมูลเดิม-..................................................................................................................... 
ที่อยู..................................................- ขอมูลเดิม-....................................................................................................................... 
เปล่ียนแปลงขอมมูลใหม 
ช่ือ ................................................................................................................................................................................ 

ต้ังอยูเลขท่ี .................... ซอย ...................................... ถนน ..................................................................... หมูที่......................... 

ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด................................................ 

โทรศัพท............................................... โทรสาร................................................... อีเมล.............................................................. 
 

๒. ลักษณะของผูผลิต / ผูประกอบการ 

□ยืนยันตามขอมูลเดิม 

...................................... ..- ขอมูลเดิม-.............................................................................. 
 

� ๒.๑ กลุมผูผลิตชุมชน         จัดต้ังเมื่อ...............................................     จํานวนสมาชิก.....................คน  

                รายไดเฉล่ียของกลุม..........................................บาท/เดือน 
 

� ๒.๒ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว    เริ่มดําเนินกิจการเมื่อ...............................  จํานวนสมาชิก.....................คน  

                รายไดเฉล่ีย........................................................บาท/เดือน 
 

� ๒.๓ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   จัดต้ังเมื่อ..............................................     จํานวนสมาชิก.....................คน  

                รายไดเฉล่ียของกลุม..........................................บาท/เดือน 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘

๓. ขอมูลประธานกลุม / เจาของกิจการ / ผูที่ไดรับมอบอํานาจ 

□ ยืนยันตามขอมูลเดิม  (กรุณากรอกหมายเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก) 

ช่ือ......................................................- ขอมูลเดิม-..................................................................................................................... 
ที่อยู..................................................- ขอมูลเดิม-....................................................................................................................... 
เปล่ียนแปลงขอมมูลใหม 
 

นาย / นาง / นางสาว.............................................................................................. วัน / เดือน / ป เกิด .........................................  

หมายเลขประจําตัวประชาชน....................................................... ที่อยูเลขท่ี................... ซอย.................................................... 

ถนน ................................................................ หมูที่......................... ตําบล/แขวง............................................................... 

อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย ......................................
โทรศัพท............................................... โทรสาร................................................... โทรศัพทมือถือ ......................................... 

๔. แรงงานท่ีใชในการผลิต 

□ ยืนยันตามขอมูลเดิม  (กรุณากรอกหมายเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก) 

ช่ือ......................................................- ขอมูลเดิม-..................................................................................................................... 
ที่อยู..................................................- ขอมูลเดิม-....................................................................................................................... 
เปล่ียนแปลงขอมมูลใหม 
    จํานวน................................................................คน  

  สวนใหญเปนแรงงานจาก ตําบล......................................อําเภอ............................................จังหวัด....................................... 
 

    สวนใหญเปนแรงงานจาก ตําบล......................................อําเภอ............................................จังหวัด....................................... 
 

๕. เงินทุนที่ใชในการผลิต 
 

� กูจากแหลงทุนนอกชุมชน  ระบุ............................................................................................................................... 

� กูจากแหลงทุนในชุมชน   ระบ…ุ……………………………………………………………... 

� เงินทุนของกลุม (กรณีกลุม) 

� เงินทุนของเจาของกิจการ (กรณีเปนเจาของรายเดียว/SME) 

� เงินทุนของอื่นๆ   ระบุ................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙

๖. ลักษณะความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 
 

� ใชแรงงานในทองถิ่น        � ใชวัตถุดิบในทองถิ่น 

� ชุมชนรวมบริหารจัดหาร     � ชุมชนรวมรับผลประโยชน 

� อื่นๆ (ระบุ) 
 

๗. ผลิตภัณฑของผูผลิต ผูประกอบการ ที่เปนสินคา OTOP มีจํานวน..........................ผลิตภัณฑ ดังน้ี 
 

(กรุณาใหขอมูลผลิตภัณฑเพ่ิมเติม ในแบบรายละเอียดผลิตภัณฑๆละ ๑ ชุด และกรณีที่มีผลิตภัณฑมากกวา ๑๐  ผลิตภัณฑ   
ใหแนบรายช่ือผลิตภัณฑเพ่ิมเติม) 
                       
 
 
รายช่ือผลิตภัณฑเดิม ..- ขอมูลเดิม-             �    ผลิตอยู     � เลิกผลิต   
รายช่ือผลิตภัณฑเดิม...- ขอมูลเดิม-     �    ผลิตอยู     � เลิกผลิต   
รายช่ือผลิตภัณฑเดิม. .- ขอมูลเดิม-     �    ผลิตอยู     � เลิกผลิต   
 
เพ่ิมเติมผลิตภัณฑใหม 

๗.๑ ช่ือผลิตภัณฑ..................................................................  ประเภท □ .................................................................. 

๗.๒ ช่ือผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □  .................................................................. 

๗.๓ ช่ือผลิตภัณฑ.................................................................  ประเภท □   .................................................................. 

๗.๔ ช่ือผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □  .................................................................. 

๗.๕ ช่ือผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □   .................................................................. 

๗.๖ ช่ือผลิตภัณฑ..................................................................  ประเภท □   .................................................................. 

๗.๗ ช่ือผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □    .................................................................. 

๗.๘ ช่ือผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □    .................................................................. 

๗.๙ ช่ือผลิตภัณฑ.................................................................. ประเภท □    .................................................................. 

๗.๑๐ ช่ือผลิตภัณฑ..............................................................  ประเภท □    .................................................................. 
 
 

๑. อาหาร       ๒.เครื่องด่ืม      ๓.ผา เครื่องแตงกาย     ๔.ของใชฯ             ๕.สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 



 ๒๐

๘. ประวัติการสงผลิตภัณฑเขาคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย  (เฉพาะผูประกอบการรายเดิม) 

� ไมเคย 

� เคย ป ๒๕๔๗ ระบุช่ือผลิตภัณฑ.................................................................ประเภท..............................ไดรับระดับ.......ดาว 

� เคย ป ๒๕๔๙ ระบุช่ือผลิตภัณฑ.................................................................ประเภท...............................ไดรับระดับ.......ดาว 

� เคย ป ๒๕๕๑ ระบุช่ือผลิตภัณฑ................... .- 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 
� การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีเพ่ือการผลิต ตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม   

� การผลิตที่ไมกอใหเกิดอันตราย ตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม   

� อื่น ๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................................................... 
 
       ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน ขาพเจาเปนผูกรอกขอมูลดวยตนเองและเปนความจริงทุกประการ 
 
      ลงช่ือ................................................... ผูยื่นลงทะเบียน 

              (..................................................) 
      วันที่..........เดือน..................................พ.ศ.................... 
การเปนผูผลิต ผูประกอบการในชุมชน 

................................................ ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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



 ๒๑

□ ผูประกอบการรายใหม               รหัสประจําตัวผูประกอบการของป ๒๕๕๓ □□□□□□□□ 

              (ยังไมตองกรอก จะออกใหเมื่อไดรับการลงทะเบียนแลว) 

แบบฟอรมการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการสินคา OTOP ป พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 การลงทะเบียนเปนผูผลิต  ผูประกอบการสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ป พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือใหมีขอมูล
สําหรับการสงเสริมและพัฒนากลุมผูผลิต / ผูประกอบการ / ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 
คําอธิบาย กรุณากรอกขอมูลใหถูกตองครบถวนลงในชองวางหรือทําเครื่องหมาย     ลงใน � ที่ตรงกับขอมูลของทาน 
 

๑. ขอมูลกลุม / องคกร / เจาของกิจการ 
 

ช่ือ ................................................................................................................................................................................ 

ต้ังอยูเลขท่ี .................... ซอย ...................................... ถนน ..................................................................... หมูที่......................... 

ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด................................................ 

โทรศัพท............................................... โทรสาร................................................... อีเมล.............................................................. 
 

๒. ลักษณะของผูผลิต / ผูประกอบการ 
 

� ๒.๑ กลุมผูผลิตชุมชน         จัดต้ังเมื่อ...............................................     จํานวนสมาชิก.....................คน  

        � เปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ       รายไดเฉล่ียของกลุม..........................................บาท/เดือน 

 

� ๒.๒ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว    เริ่มดําเนินกิจการเมื่อ...............................  จํานวนสมาชิก.....................คน  

                รายไดเฉล่ีย........................................................บาท/เดือน 
 

� ๒.๓ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   จัดต้ังเมื่อ..............................................     จํานวนสมาชิก.....................คน  

                รายไดเฉล่ียของกลุม..........................................บาท/เดือน 
 

๓. ขอมูลประธานกลุม / เจาของกิจการ / ผูที่ไดรับมอบอํานาจ 
 

นาย / นาง / นางสาว.............................................................................................. วัน / เดือน / ป เกิด .........................................  

หมายเลขประจําตัวประชาชน....................................................... ที่อยูเลขท่ี................... ซอย.................................................... 

ถนน ................................................................ หมูที่......................... ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย .....................................  

 
 
 
 



 ๒๒

๔. แรงงานท่ีใชในการผลิต 
    จํานวน................คน  
    สวนใหญเปนแรงงานจาก ตําบล......................................อําเภอ............................................จังหวัด....................................... 
๕. เงินทุนที่ใชในการผลิต 

� กูจากแหลงทุนนอกชุมชน  ระบุ............................................................................................................................... 

� กูจากแหลงทุนในชุมชน   ระบ…ุ……………………………………………………………... 

� เงินทุนของกลุม (กรณีกลุม) 

� เงินทุนของเจาของกิจการ (กรณีเปนเจาของรายเดียว/SME) 

� เงินทุนของอื่นๆ   ระบุ................................................................................................................................ 
๖. ลักษณะความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 
 

� ใชแรงงานในทองถิ่น        � ใชวัตถุดิบในทองถิ่น 

� ชุมชนรวมบริหารจัดหาร     � ชุมชนรวมรับผลประโยชน 

� อื่นๆ (ระบุ) 
๗. ผลิตภัณฑของผูผลิต ผูประกอบการ ที่เปนสินคา OTOP มีจํานวน..........................ผลิตภัณฑ ดังน้ี 

(กรุณาใหขอมูลผลิตภัณฑเพ่ิมเติม ในแบบรายละเอียดผลิตภัณฑๆละ ๑ ชุด และกรณีที่มีผลิตภัณฑมากกวา ๑๐  ผลิตภัณฑ   
ใหแนบรายช่ือผลิตภัณฑเพ่ิมเติม) 
 ๑. ประเภทอาหาร  ๒. ประเภทเครื่องด่ืม ๓. ประเภทผา เครื่องแตงกาย 
 ๔. ประเภทของใช  ๕. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร                 

๗.๑ ช่ือผลิตภัณฑ..........................................................................  ประเภท           ........................................................ 

๗.๒ ช่ือผลิตภัณฑ.......................................................................... ประเภท           ........................................................ 

๗.๓ ช่ือผลิตภัณฑ.........................................................................  ประเภท           ........................................................ 

๗.๔ ช่ือผลิตภัณฑ......................................................................... ประเภท           ........................................................ 

๗.๕ ช่ือผลิตภัณฑ......................................................................... ประเภท           ........................................................ 

๗.๖ ช่ือผลิตภัณฑ.........................................................................  ประเภท           ........................................................ 

๗.๗ ช่ือผลิตภัณฑ........................................................................ ประเภท           ........................................................ 

๗.๘ ช่ือผลิตภัณฑ........................................................................ ประเภท           ........................................................ 

๗.๙ ช่ือผลิตภัณฑ........................................................................ ประเภท           ........................................................ 

๗.๑๐ ช่ือผลิตภัณฑ.....................................................................  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 

� การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีเพ่ือการผลิต ตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

� การผลิตที่ไมกอใหเกิดอันตราย ตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

� อื่น ๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................................................... 
      ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน ขาพเจาเปนผูกรอกขอมูลดวยตนเองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
     ลงช่ือ............................................................. ผูยื่นลงทะเบียน 

      (..................................................) 
     วันที่..........เดือน..................................พ.ศ.................... 
การเปนผูผลิต ผูประกอบการชุมชน 

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

     ลงช่ือ...........................................................  

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

     ลงช่ือ........................................................... ผูรับเอกสารลงทะเบียน 

                                                                                          (..................................................)   
                                                ตําแหนง........................................................ 
                                                                            วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................   



 ๒๔

เลขท่ีใบสมัคร □□□□□□□□ 
              (สําหรับเจาหนาที่) 

แบบฟอรมบนัทึกขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ป ๒๕๕๓ 
 

๑. ขอมูลผลิตภัณฑ 

ช่ือผลิตภัณฑ ................................................................................................................... ลําดับที่ในแบบลงทะเบียน □□ 

ประเภทผลิตภัณฑ � ๑.อาหาร  � ๒. เครื่องด่ืม � ๓. ผาและเครื่องแตงกาย � ๔. ของใช ฯ � ๕. สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 
ราคาจําหนายตอหนวย.................................. บาท 

๒. ขอมูลกลุม / องคกร / เจาของกิจการ 
 

ช่ือ ................................................................................................................................................................................ 

ช่ือประธานกลุม / เจาของกิจการ / ผูที่ไดรับมอบอํานาจ............................................................................................................... 
 

๓. ภาพผลิตภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                    ภาพผลิตภัณฑขนาด   ๔” x ๖” จํานวน ๑ ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๕

๔. ประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ 
 

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

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

...................................................................................................................................................................................................... 
๕. มาตรฐานผลิตภัณฑที่ไดรับ 

� อย.    เลขท่ี .......................  ลงวันที่...................................  สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี) 

� มผช.    เลขท่ี .......................  ลงวันที่...................................  สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี) 

� มอก.   เลขท่ี .......................  ลงวันที่...................................  สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี) 

� ฮาลาล  เลขท่ี .......................  ลงวันที่...................................  สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี) 

� Q   เลขท่ี .......................  ลงวันที่...................................  สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี) 

� GMP  เลขท่ี .......................  ลงวันที่...................................  สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี) 

� GAP  เลขท่ี .......................  ลงวันที่...................................  สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี) 

� HACCP  เลขท่ี .......................  ลงวันที่...................................  สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี) 

� เกษตรอินทรีย  เลขท่ี .......................  ลงวันที่...................................  สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี) 

� อื่น ๆ ระบุ....................... เลขท่ี .......................  ลงวันที่...................................  สิ้นสุดวันที่ ..................................... (ถามี) 

� อยูระหวางยื่นขอระบุ.......................................  เลขท่ีคําขอ .................................  ลงวันที่............................................   
๖. ลักษณะของผลิตภัณฑที่แสดงถึงความเปนไทย หรือภูมิปญญาไทย / เรื่องราวของผลิตภัณฑ 
 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................... 
๗. สถานที่ผลิต 

เลขท่ี .......... ซอย ............................. ถนน .......................................... หมูที่....................ตําบล/แขวง........................................ 

อําเภอ/เขต.................................................... จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย .............................. 
๘. สถานที่จําหนาย 
เลขท่ี .......... ซอย ............................. ถนน .......................................... หมูที่....................ตําบล/แขวง........................................ 

อําเภอ/เขต.................................................... จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย .............................. 
๙. ความสามารถในการผลิต  จํานวน ................................... ตอเดือน 

๑๐. แหลงจําหนายหลักสินคา 

� ตลาดภายในจังหวัด         � ตลาดภายในประเทศ    � ตลาดตางประเทศ      



 ๒๖

                                                                                                       เลขท่ีใบสมัคร □□□□□□□□ 
              

 

การตรวจสอบของเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
๑. ผูผลิต   ผูประกอบการ จัดอยูในประเภท 
�  กลุมผูผลิตชุมชน       

�  ผูผลิตชุมชนท่ีเปนเจาของรายเดียว  

�  ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เปนผูประกอบการ   �  รายใหม     �  รายเดิม รหัสผูประกอบการป ๒๕๕๒ □□□□□□□□ 

๒. ผลการตรวจสอบขอมูลผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑที่แจงลงทะเบียน        จํานวน..................ผลิตภัณฑ 
ไดพิจารณาแลวปรากฏวาเปนผลิตภัณฑ OTOP     จํานวน..................ผลิตภัณฑ 

จัดอยูในประเภท 

 อาหาร   จํานวน................. ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑเดิม...............ผลิตภัณฑ  
 เครื่องด่ืม   จํานวน................. ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑเดิม...............ผลิตภัณฑ 
 ผาและเครื่องแตงกาย จํานวน................. ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑเดิม...............ผลิตภัณฑ 
 ของใชฯ   จํานวน................. ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑเดิม...............ผลิตภัณฑ 
 สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร จํานวน................. ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑเดิม...............ผลิตภัณฑ 
 

๓. ผลการตรวจเอกสาร 
�  ครบถวน 

�  ไมครบถวน เอกสารที่ขาด / เอกสารที่ตองสงเพ่ิมเติม ไดแก ................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................................... 
 
 ขาพเจาไดตรวจสอบแบบการลงทะเบียนแลว มีขอมูลและเอกสารจริง 
 
      ลงช่ือ................................................... ผูรับเอกสารลงทะเบียน 
              (..................................................) 
      ตําแหนง.............................................. 
      วันที่..........เดือน..................................พ.ศ.................... 
 
 



 ๒๗

                                                                                                     เลขท่ีใบสมัคร □□□□□□□□
    

การพิจารณาของคณะกรรมการรับลงทะเบียนผูประกอบการ OTOP 
๑. ผูผลิต   ผูประกอบการจัดอยูในประเภท 
�  กลุมผูผลิตชุมชน       

�  ผูผลิตชุมชนท่ีเปนเจาของรายเดียว  

�  ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เปนผูประกอบการ   �  รายใหม     �  รายเดิม รหัสผูประกอบการป ๒๕๕๒ □□□□□□□□ 
๒. เกณฑการพิจารณา 

ที่ เกณฑการพิจารณา ผาน ไมผาน 

๑ ตองเขาเงือ่นไขและไมมีคุณลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี   

    ๑.๑ สินคาท่ีผลิต ตองมีความเปนไทยหรือภูมิปญญาไทย   

    ๑.๒ วัตถุดิบท่ีนํามาผลิตตองไมเปนของผิดกฎหมาย หรือเลี่ยงภาษี   

    ๑.๓ ไมเปนสินคาท่ีเลียนแบบ หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา   

    ๑.๔ เปนสินคาท่ีไมกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม  
           รวมท้ังไมขัดตอขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของไทย 

  

    ๑.๕ กรณีเปนผลิตภัณฑท่ีมีกฎหมายบังคับตองไดรับอนุญาตใหผลิต   

๒ ความเช่ือมโยงกับชุมชน ตองเขาเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังน้ี   

    ๒.๑ ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต (จางแรงงาน/ใชวัตถุดิบฯ)   

    ๒.๒ ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ   

    ๒.๓ ชุมชนไดรับผลประโยชน   

๓ ผูผลิต  ประกอบการ ตองเปนผูผลิตเอง และมีสถานท่ีต้ังของการผลิตสินคาสุดทายอยูใน
อําเภอ/เขต (กทม.) ท่ีขอลงทะเบียน 

  

 
๓. ผลการพิจารณา 
�  คุณสมบัติครบถวน เห็นควรรับรองเปนผูผลิต   ผูประกอบการ OTOP 

�  ขาดคุณสมบัติ  ระบุเหตุผล ................................................. ................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................................... 
 ขาพเจาไดตรวจสอบแบบการลงทะเบียนแลว มีขอมูลและเอกสารจริง 
 
      ลงช่ือ...................................................  
              (..................................................) 
     ตําแหนง ประธานคณะกรรมการระดับอําเภอ / ผอ.เขต (กรุงเทพมหานคร) 
      วันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ.................... 



 ๒๘

          เลขท่ีใบสมัคร □□□□□□□□ 
              

 

การพิจารณาของคณะกรรมการรบัลงทะเบียนผูประกอบการ OTOP 
 
 
 

๑. ผูผลิต / ผูประกอบการ 
 

ช่ือ ................................................................................................................................................................................ 

ช่ือประธานกลุม / เจาของกิจการ / ผูที่ไดรับมอบอํานาจ............................................................................................................... 

 
 

๒. มติของคณะกรรมการระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

 
คณะกรรมการระดับจังหวัด/กทม.พิจารณาแลวมีมติให 
 

�  ขึ้นทะเบียนเปนผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP 

�  ไมขึ้นทะเบียนเปนผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP เน่ืองจาก.....................................................................................  
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
 
 
 
 

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

 
 

 



 ๒๙

แบบบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับการลงทะเบียน ตามประกาศของ 
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร.......................................................... 

สถานท่ีตัง้ 
ท่ี 

ชื่อกลุม/องคกร/เจาของ
กิจการ เลขท่ี หมูท่ี ตําบล อําเภอ โทร. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 



ภาคผนวก 

คําอธิบายแบบการลงทะบียน 
  แผนปฏิบัติการโครงการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP  ๒๕๕๓ 



 ๓๑

คําอธิบายการกรอกแบบลงทะเบียน 

 เจาหนาท่ีตองศึกษาคําอธิบายการกรอกแบบลงทะเบียนใหเขาใจ เพื่อแนะนําใหผูมาลงทะเบียน
สามารถกรอกขอมูลไดถูกตองครบถวน รวมท้ังตองวเิคราะหขอมูลและใหความเห็นตอคณะกรรมการ 
ระดับอําเภอ ไดอยางถูกตอง  

ผูประกอบการรายเดิม หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการ ท่ีเคยลงทะเบียน ในป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ และมีรหัส
ประจําตัวผูประกอบการเดิมอยูแลว โดยใหใชรหัสประจําตัวของป ๒๕๕๒ เปนหลัก  ท้ังนี้ กรมการพัฒนา
ชุมชนไดจดัเตรียมแบบฟอรมพรอมขอมูลของผูประกอบการรายเดิม ตามทะเบียนป ๒๕๕๒ สงใหกับ    
ทุกจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

รหัสประจําตัวผูประกอบการ มี  จํานวน ๘ ชอง  
 ใชรหัสเดิมของป ๒๕๕๒ โดยกรมการพฒันาชุมชนไดระบุไวในแบบฟอรมแลว 
ขอ ๑.  ช่ือ/องคกร/เจาของกิจการ 
 กรณีท่ีกลุมเคยไดรับการรับรองมาตรฐาน ใหใช ช่ือกลุมและท่ีต้ังกลุม เชนเดยีวกับท่ีไดแจงไวใน

เอกสารการไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานราชการ กรณีผูผลิต ผูประกอบการ ท่ีเปน
บุคคลรายเดียว ใหกรอกช่ือของผูผลิต ผูประกอบการ และท่ีต้ังของแหลงผลิตสินคาหลัก โดยหาก
ขอมูลเดิมท่ีแสดงไวตามแบบถูกตองใหทําเคร่ืองหมาย / ใน  ยืนยันตามขอมูลเดิม หรือระบุ
ขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงใหม (ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดให) 

ขอ ๒. ลักษณะของผูผลิต  ผูประกอบการ 
 ใหผูขอลงทะเบียนทําเคร่ืองหมาย / ใน  เพียงขอเดยีว  หากเปนประเภทกลุมผูผลิตชุมชน กรุณา

ระบุดวยวาเปนสมาชิกกลุมวิสาหกจิชุมชนหรือไม 
ขอ ๓. ขอมูลประธานกลุม/ผูประกอบการหรือผูทีไดรับมอบอํานาจ ใหกรอกช่ือ-นามสกุลใหชัดเจน 

โดยเฉพาะหมายเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
 *** กรณีท่ีเปนผูไดรับมอบอํานาจใหทําการแทน จะตองมีหนังสือมอบอํานาจจากกลุม ผูผลิต

ผูประกอบการ มามอบใหเจาหนาท่ีเกบ็ไวเปนหลักฐาน  โดยหากขอมูลเดิมท่ีแสดงไวตามแบบถกูตอง
ใหทําเคร่ืองหมาย / ใน  ยืนยนัตามขอมูลเดิม หรือระบุขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงใหม (ตาม
แบบฟอรมท่ีกาํหนดให) 

 



 ๓๒

ขอ ๔. แรงงานท่ีใชในการผลิต ใหกรอกจํานวนรวมและท่ีมาของแรงงานท่ีใชในการผลิต “ผลิตภัณฑ 
OTOP” ทุกชนิดของกลุม โดยหากขอมูลเดิมท่ีแสดงไวตามแบบถูกตองใหทําเคร่ืองหมาย / ใน  
ยืนยนัตามขอมูลเดิม หรือระบุขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงใหม (ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดให) 

ขอ ๕. เงินทุนท่ีใชในการผลิต ใหระบุแหลงท่ีมาของเงินทุนหลักท่ีใชในการผลิต เพียงขอเดยีว 
ขอ ๖. ลักษณะความเช่ือมโยงกับชุมชน ใหระบุวา ผูผลิต ผูประกอบการ มีความเช่ือมโยงกบัชุมชนใน

เร่ืองใดบาง ขอนี้สามารถตอบไดมากกวา ๑ ขอ ตามความเปนจริง 
ขอ ๗. ขอมูลผลิตภัณฑ แบบฟอรมแสดงรายการผลิตภัณฑเดิมท่ีเคยลงทะเบียน เพื่อให ผูผลิต

ผูประกอบการ ทําเคร่ืองหมาย / ใน  ในชอง “ผลิตอยู” หรือ “เลิกผลิต”  ในกรณีท่ีมีผลิตภัณฑ
ใหมใหระบุไว ในขอ ๗.๑ – ๗.๑๐ ในกรณท่ีีเปนผลิตภณัฑท่ีตองการสมัครเขารับการคัดสรรสุดยอด 
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion : OPC) ในระบุช่ือผลิตภัณฑใหตรงกับ
ใบรับรองมาตรฐานท่ีไดรับดวย โดยขอมูลผลิตภณัฑใหมตามขอ ๗.๑ – ๗.๑๐  ใหกรอกรายละเอียด
พรอมภาพถายแนบตามแบบฟอรมบันทึกขอมูลผลิตภัณฑหนึ่งผลิตตอหนึ่งชุดดวย 

ขอ ๘. แสดงประวัติการไดรับการคัดสรรผลิตภัณฑ OTOP ท่ีผานมา หากระดับดาว หรือขอมูลไมถูกตอง 
ใหแจงกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อตรวจสอบทะเบียนและแกไขทะเบียนตอไป ไมตองกรอกขอมูล
ในขอนี ้

ขอ ๙. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเคร่ืองหมาย / ใน  วาสนใจสมัครเขารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย หรือไม 

ขอ ๑๐. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเคร่ืองหมาย / ใน  วามีการทําแผนธุรกิจหรือไม 
ขอ ๑๑. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเคร่ืองหมาย / ใน  ระบุความตองการวาสนใจเขารับการอบรม เร่ือง

การจัดทําบัญชีวิเคราะหตนทุนและแผนธุรกิจหรือไม 
ขอ ๑๒. ผูผลิต ผูประกอบการมีความตองการไดรับการสนับสนุนองคความรู ดานการผลิตในเร่ืองใดใหทํา

เคร่ืองหมาย / ใน  ตามความตอการไดมากกวา ๑ ขอ  
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓

ผูประกอบการรายใหม  หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการ ท่ีไมเคยลงทะเบียน มากอน 
รหัสประจําตัวผูประกอบการ มี  จํานวน ๘ ชอง เชนเดยีวกับเลขท่ีใบสมัคร 
 สําหรับ ผูผลิต ผูประกอบการ ท่ีไมเคยลงทะเบียนมากอนไมตองบันทึกรหัสประจําตัวโดย

โปรแกรมจะออกใหหลังจากลงทะเบียน และสามารถใชอางอิงไดเม่ือผานการรับรองจากกรมการ
พัฒนาชุมชนแลวเทานั้น 

ขอ ๑.  ช่ือ/องคกร/เจาของกิจการ 
 กรณีท่ีผูผลิต ผูประกอบการ เคยไดรับการรับรองมาตรฐาน ใหใช ช่ือกลุมและท่ีต้ังกลุม 

เชนเดยีวกับท่ีไดแจงไวในเอกสารการไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานราชการ กรณีผูผลิต
ท่ีเปนบุคคลรายเดยีว ใหกรอกช่ือของผูผลิต และท่ีต้ังของแหลงผลิตสินคาหลัก 

ขอ ๒. ลักษณะของผูผลิต  ผูประกอบการ 
 ใหผูขอลงทะเบียนทําเคร่ืองหมาย / ใน  เพียงขอเดยีว  หากเปนประเภทกลุมผูผลิตชุมชน กรุณา

ระบุดวยวาเปนสมาชิกกลุมวิสาหกจิชุมชนหรือไม 
ขอ ๓. ขอมูลประธานกลุม/ผูประกอบการ หรือผูทีไดรับมอบอํานาจ ใหกรอกช่ือ-นามสกุลใหชัดเจน 

โดยเฉพาะหมายเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
 *** กรณีท่ีเปนผูไดรับมอบอํานาจใหทําการแทน จะตองมีหนังสือมอบอํานาจจากกลุม ผูผลิต

ผูประกอบการ มามอบใหเจาหนาท่ีเก็บไวเปนหลักฐาน   
ขอ ๔. แรงงานท่ีใชในการผลิต ใหกรอกจํานวนรวมและท่ีมาของแรงงานท่ีใชในการผลิต “ผลิตภัณฑ 

OTOP” ทุกชนิดของกลุม  
ขอ ๕. เงินทุนท่ีใชในการผลิต ใหระบุแหลงท่ีมาของเงินทุนหลักท่ีใชในการผลิต เพียงขอเดยีว 
ขอ ๖. ลักษณะความเช่ือมโยงกับชุมชน ใหระบุวากลุมมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในเร่ืองใดบาง ขอนี้

สามารถตอบไดมากกวา ๑ ขอ ตามความเปนจริง 
ขอ ๗. ขอมูลผลิตภัณฑ กรุณากรอกขอมูลผลิตภณํฑตามขอ ๗.๑ – ๗.๑๐ ในกรณีท่ีเปนผลิตภณัฑท่ีตองการ

สมัครเขารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑไทย  (OTOP Product Champion : OPC) 
ในระบุช่ือผลิตภัณฑใหตรงกับใบรับรองมาตรฐานท่ีไดรับดวย โดยขอมูลผลิตภัณฑใหม ตามขอ 
๗.๑ – ๗.๑๐  ใหกรอกรายละเอียดพรอมภาพถายแนบตามแบบฟอรมบันทึกขอมูลผลิตภัณฑ     
หนึ่งผลิตภณัฑตอหนึ่งชุดดวย 

ขอ ๘. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเคร่ืองหมาย / ใน  วาสนใจสมัครเขารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทยหรือไม 



 ๓๔

ขอ ๙. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเคร่ืองหมาย / ใน  วามีการทําแผนธุรกิจหรือไม 
ขอ ๑๐. ใหผูผลิต ผูประกอบการ ทําเคร่ืองหมาย / ใน  ระบุความตองการวาสนใจเขารับการอบรม เร่ือง

การจัดทําบัญชีวิเคราะหตนทุนและแผนธุรกิจหรือไม 
ขอ ๑๑. ผูผลิต ผูประกอบการมีความตองการไดรับการสนับสนุนองคความรู ดานการผลิตในเร่ืองใดใหทํา

เคร่ืองหมาย / ใน  ตามความตอการไดมากกวา ๑ ขอ  

การตรวจสอบของเจาหนาท่ี 
 ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ แบบลงทะเบียนท่ีผูผลิต ผูประกอบการ ยื่นขอลงทะเบียนวาไดกรอกขอมูล 
ครบถวนหรือไม และถูกตองตามความเปนจริง ตามเอกสารท่ีนํามามอบ/แสดงแลวพจิารณา 

๑. ประเภทของผูผลิต  ผูประกอบการท่ีขอลงทะเบียน 
๒. ตรวจสอบชื่อกลุม ช่ือผลิตภัณฑ ใหตรงกับช่ือท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน (ถามี) 
๓. ผลิตภัณฑท่ีแจง เปนผลิตภัณฑ OTOP หรือไม ถาไมใชใหตัดออกไมตองบันทึกในโปรแกรม 

และกรณีเปนผลิตภัณฑท่ีมีกฎหมายบังคับใช ตองไดรับอนุญาตใหผลิต ตองมีเอกสารยืนยันการไดรับ
อนุญาต 

    ๓.๑ เปนผลิตภัณฑท่ีผูผลิต  ผูประกอบการ ดําเนนิการผลิตอยูแลวในปจจุบัน มีภาพหรือ 
ผลิตภัณฑ  มาแสดงตอเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

    ๓.๒ วิเคราะหผลิตภณัฑวาจําแนกอยูในประภทใดและระบุไวในแบบขอมูลรายละเอียดผลิตภณัฑ   
    ๓.๓ ตรวจสอบเอกสารท่ีตองนํามาแสดง/มอบให ใหถูกตองครบถวน และบันทึกรายละเอียด 

กรณีท่ีเอกสารไมครบ หลังจากนั้น ลงช่ือรับแบบการลงทะเบียน ระบุตําแหนง และวันท่ีรับลงทะเบียน 

การพิจารณาของคณะกรรมการระดบัอําเภอ 
๑. ตรวจสอบประเภทผูผลิต ผูประกอบการ ตามการพิจารณาของเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
๒. ผูผลิต ผูประกอบการ จะตองผานเกณฑการพิจารณาทุกขอในขอ ๑ และ ๓   

สวนขอ  ๒  ผานเพียงขอใดขอหนึ่งก็ได จงึเขาเปนคุณสมบัติท่ีจะเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP  
๓. หากขาดสมบัติใหระบุเหตุผลดวยวาขาดคุณสมบัติขอใด อยางไรใหชัดเจน ประธานกรรมการ 

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ระดับอําเภอ ลงช่ือรับรองผลการพิจารณาพรอมลงวันท่ีพจิารณา   
 
มติของคณะกรรมการระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

๑. จากการประชุมพิจารณา เพื่อข้ึนทะเบียนผูผลิต ผูประกอบ OTOP กรณีไมรับลงทะเบียน 



 ๓๕

ใหระบุเหตุผลท่ีชัดเจนดวย     
๒. ใหประธานกรรมการลงวันท่ีพจิารณาอนุมัติ 
๓. ใหจังหวดัแจงผูผลิต ผูประกอบการ ท่ีไมผานการขึ้นทะเบียนใหทราบทุกรายโดยดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖

 
 

กรมฯติดตามประเมินผล๙.

กรมฯจัดทําระบบฐานขอมลู๑๐.

จว./กทม.รับรอง/ประกาศ/รายงานขอมูล๘.

กรมฯสรุปผลการลงทะเบยีนฯ ป 53๑๑.

อ./จ./เขต/กทม.ดําเนินการรับลงทะเบียน๗.

จว./กทม.สรางความเขาใจใหแก อ./เขต๖.

กรมฯประชุมมอบนโยบายให จว./กทม.๕.

กรมฯประชุมช้ีแจงผูใชโปรแกรม๔.

กรมฯจัดทําโปรแกรมการลงทะเบยีน๓.

กรมฯจัดพิมพคูมือ/หลักเกณฑ๒.

กรมฯประชาสัมพันธการลงทะเบยีน๑.

ผูดําเนนิการกรกฎาคมมถุินายนกิจกรรมที่
๑-๒๒

๑-๖

๑-๖

๗-๘

๗-๘

๑๔-๒๐

๙-๑๓

๒๑-๒๒

๒๓

๒๔ มิ.ย.-๑๖ก.ค.

แผนปฏิบัติการการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓

๑๐-๒๕



 
 

ชื่อเอกสาร คูมือ/หลักเกณฑการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓ 

ท่ีปรึกษา 

นายวิเชียร  ชวลิต    อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นางกอบแกว  จันทรด ี  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายพิสันต  ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายนิสิต  จนัทรสมวงศ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายสุทธา  สายวาณิชย  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมภมิูปญญาทองถ่ินและวิสาหกจิชุมชน 
นายธานี  วรรณพัฒน  หัวหนากลุมงานสงเสริมผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 
 
เรียบเรียง/รูปเลม 
นางศศินันท  หิรัญศศิธนนท นักวิชาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 
นายอนุสรณ  ออนศรี  นักวิชาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 
นางสาววนัดี  ศรีขวัญ  นักวิชาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 
นางสาวภิญญภัค  สินรา  นักวิชาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 
นายจิรวัฒน  เพิ่มทอง  นักวิชาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 
นางสาวจฬุาลักษณ ศรีคงอยู นักวิชาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 
 
 
 
ออกแบบปก นางสาววนัดี  ศรีขวัญ 
 
 
จํานวนพิมพ ๓,๐๐๐  เลม 
ผูจัดทํา   สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและวิสาหกิจชุมชน 

   กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  
โทร./โทรสาร ๐๒-๑๔๑๖๐๖๖, ๐๒-๑๔๓๘๙๑๑ 

ปดเลม 


