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ลงทะเบียนผูผ้ ลิต
ผูป้ ระกอบการ OTOP

คู่มือสำหรับประชำชน : ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กระทรวงมหำดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์กำรลงทะเบียน
1. ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร ที่มีสิทธิลงทะเบียน
1.1 เป็นผู้ผลิต ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
2) ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้ำของรำยเดียว
3) ผู้ผลิตที่เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
1.2 กลุ่มเป้ำหมำยตำมข้อ 1.1 ต้องมีควำมเชื่อมโยงกับชุมชน โดยเข้ำเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
1) ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรผลิต เช่น ใช้แรงงำนในชุมชน (ภำยในจังหวัดที่ขอลงทะเบียน) มีกำรใช้วัตถุดิบ กำรผลิต
ในชุมชน เป็นต้น
2) ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
3) ชุมชนได้รับประโยชน์
1.3 สถำนที่ผลิตของกลุ่มเป้ำหมำยตำมข้อ 1.1 ต้องตั้งอยู่ภำยในอำเภอ/เขต (กรุงเทพมหำนคร)
1.4 ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร และสมำชิกกลุ่มต้องมีสัญชำติไทย
1.5 กรณีส่งตัวแทนมำแจ้งกำรลงทะเบียน จะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนำจ (มีเอกสำรมอบอำนำจ)

2. ลักษณะผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สำมำรถลงทะเบียนได้ต้องแสดงถึงภูมิปัญญำไทยและมีลักษณะดังนี้
2.1 วัตถุดิบที่นำมำผลิต ต้องไม่ผิดกฎหมำย
2.2 ไม่เป็นสินค้ำที่เลียนแบบ ดัดแปลง นำเข้ำ หรือนำเข้ำเพื่อดัดแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
2.3 ไม่เป็นสินค้ำที่ก่ออันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม อันดีของไทย
2.4 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมำยบังคับต้องได้รับอนุญำตให้ผลิต
3. ประเภทผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมำดำเนินกำรลงทะเบียน ต้องผ่ำนกระบวนกำรผลิต โดย
ใช้ภูมิปัญญำ จำนวน 5 ประเภท ดังนี้
3.1 ประเภทอำหำร หมำยถึง ผลผลิตทำงกำรเกษตร และอำหำรแปรรูป ซึ่งได้รับมำตรฐำน อย., GAP, GMP, HACCP,
Qmark, มผช., มอก., มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์, ฮำลำล และมีบรรจุภัณฑ์ เพื่อกำรจำหน่ำยทั่วไป แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) ผลิตผลทำงเกษตรที่ใช้บริโภคสด
2) ผลิตผลทำงกำรเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ และผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปเบื้องต้น
3) อำหำรแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูป
3.2 ประเภทเครื่องดื่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
3.3 ประเภทผ้ำ เครื่องแต่งกำย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1) ผ้ำ

2) เครื่องแต่งกำย
3.4 ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก แบ่งเป็น 7 กลุ่ม
1) ไม้
2) จักสำน
3) ดอกไม้ประดิษฐ์/วัสดุจำกเส้นใยธรรมชำติ
4) โลหะ
5) เซรำมิค/เครื่องปั้นดินเผำ
6) เคหะสิ่งทอ
7) อื่น ๆ
3.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1) ยำจำกสมุนไพร
2) เครื่องสำอำงสมุนไพร
3) วัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือน
4. มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองจำกทำงรำชกำร
ในกำรลงทะเบียน หำกผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกทำงรำชกำร ให้ผู้มำลงทะเบียน ได้นำใบรับรอง
มำตรฐำนจำกทำงรำชกำรมำด้วย เพื่อกรอกข้อมูล และแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน ในกรณีที่อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรยื่นขอกำรรับรองให้นำเอกสำรที่แสดงรำยละเอียดกำรยื่นขอดังกล่ำวมำประกอบด้วย

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ (หน่วยยื่นคำขอ)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเขต (กรุงเทพมหำนคร) (หน่วยยื่นคำขอ) /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ขอรับแบบฟอร์ม กรอกข้อมูล
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นขอลงทะเบียน พร้อมเอกสำรและ
หลักฐำน ณ สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ / สำนักงำนเขต
(กรุงเทพมหำนคร) ที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
OTOP
2) กำรพิจำรณำ
1.บันทึกข้อมูลของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ที่มำยื่นขอ
ลงทะเบียนในโปรแกรม
2.จัดกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร นตผ.อำเภอ/เขต
(กรุงเทพมหำนคร) เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
3.แจ้งข้อมูลกำรลงทะเบียนและผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร
3) กำรพิจำรณำ
1.จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำรับรองให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP
2.ประกำศผลผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ที่ได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP และแจ้งผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร ทรำบ

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและวิสำหกิจ
ชุมชน

7 วัน

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและวิสำหกิจ
ชุมชน

7 วัน

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและวิสำหกิจ
ชุมชน

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชือ่
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หนังสือมอบอำนำจจำกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((กรณีมอบอำนำจ) )
4) ภำพถ่ำยผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่จะลงทะเบียน ขนำด 4"x6" หรือไฟล์
ภำพดิจิตอล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((ภำพถ่ำยผลิตภัณฑ์ 1 รูป ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์) )
5) เอกสำรอนุญำตให้ทำกำรผลิต (กรณีมีกฎหมำยกำหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((หน่วยงำนที่มีอำนำจอนุญำตในกำรผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
))
6) หนังสือรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ที่จะแจ้งให้ในแบบลงทะเบียน (ถ้ำ
มี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) เอกสำรกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ / สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
(หมำยเหตุ: -)
2) สำนักงำนเขต (กรุงเทพมหำนคร)
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบฟอร์มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
(หมำยเหตุ: -)
2) แบบฟอร์มผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
(หมำยเหตุ: -)
3) แบบฟอร์มเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
(หมำยเหตุ: -)
4) แบบฟอร์มกรรมกำรอำเภอ/เขต พิจำรณำ

ลำดับ
5)

ชื่อแบบฟอร์ม
(หมำยเหตุ: -)
แบบฟอร์มจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร พิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

หมำยเหตุ
กำรลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ในปีต่อไปนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบำยของกรมกำรพัฒนำชุมชน ว่ำจะกำหนดให้
ลงทะเบียนในปี พ.ศ.ใด ซึ่งโดยปกติจะกำหนดกำรลงทะเบียน 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรอำนวยกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชำติ (กอ.นตผ)
พ.ศ.2544 และ พ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 10
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 20
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สำเนำคู่มือประชำชน 27/12/2018 16:03

