แนวทางการดาเนินงานการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๖2
๑. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
๒. หลักเกณฑ์การลงทะเบียน
2.1 ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีสิทธิลงทะเบียน
2.1.1 เป็นผู้ผลิตดังต่อไปนี้
1) เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
2) เป็นผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว
3) เป็นผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.1.2 กลุ่มเป้าหมายตามข้อ 2.1.1 ต้องมีความเชื่อมโยงกับชุมชนตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1) ชุมชนมีส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต เช่น ใช้แรงงานในชุมชน (ภายในจังหวัดที่ขอลงทะเบียน)
มีการใช้วัตถุดิบการผลิตในชุมชน เป็นต้น
2) ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
3) ชุมชนได้รับประโยชน์
2.1.3 สถานที่ผลิตของกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 2.1.1 ต้องตั้งอยู่ภายในอาเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร)
ที่ขอลงทะเบียน โดยผ่านการรับรองจากประธานเครือข่าย OTOP อาเภอ/ผู้แทน หรือประธานชุมชนของเขต
(กรุงเทพมหานคร)/ผู้แทน ว่าได้ดาเนินการผลิตในพื้นที่นั้นจริง
2.1.4 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และสมาชิกกลุ่ม ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สามารถลงทะเบียนได้ต้องแสดงถึงภูมิปัญญาไทยและมีลักษณะดังนี้
2.2.1 วัตถุดิบที่นามาผลิต ต้องไม่ผิดกฎหมาย
2.2.2 ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ ดัดแปลง นาเข้า หรือนาเข้าเพื่อดัดแปลง หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2.2.3 ไม่เป็นสินค้าที่ก่ออันตรายอย่างร้ายแรงต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมรวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของไทย
2.2.4 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต
2.3 ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิ ตภัณฑ์ที่จ ะน ามาด าเนิ น การลงทะเบีย น ต้องผ่ านกระบวนการผลิ ตโดยใช้ภู มิปั ญ ญา จาแนก
5 ประเภท ดังนี้
2.3.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิ ตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป กรณีคัดสรรสุ ดยอด
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยต้องได้รับมาตรฐาน อย., GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย,์ ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ์ เพื่อจาหน่ายทั่วไป แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) ผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้บริโภคสด เช่น พืชผัก ผลไม้ เช่น มะม่วง สับปะรด ส้มเขียวหวาน
มังคุด ส้มโอ กล้วย เป็นต้น กรณีพันธุ์ไม้ เช่น กิ่งพันธุ์มะม่วง กิ่งพันธุ์มะปราง ไม้ประดับ ฯลฯ ไม่ถือว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนได้
/2) ผลผลิตทางการเกษตร...

-22) ผลผลิ ตทางการเกษตรที่ เป็น วัต ถุดิ บและผ่ า นกระบวนการแปรรูป เบื้ อ งต้ น เช่น น้าผึ้ ง
ข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวฮาง เป็นต้น เนื้อสัตว์แปรรูป เช่น เนื้อโคขุน เนื้อนกกระจอกเทศแช่แข็ง หมูแดดเดียว
หมูย อ แหนม ไส้ อั่ว ไส้ กรอก ปลาอบรมควั น หอยจ้อ เป็นต้น อาหารประมงแปรรูป เช่น ไส้ กรอกปลา
ปลาช่อนแดดเดีย ว ส้ มปลาตัว น้ าบู ดู กะปิ กุ้งแห้ ง น้าปลา ปลาร้า เป็นต้น กรณีสั ตว์ที่มีชีวิต เช่น ไก่ช น
ปลากัด ไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนได้เพราะไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น
3) อาหารแปรรู ปกึ่งส าเร็ จรู ป/ส าเร็จรู ป เช่น ขนมเค้ก เฉาก๊วย ขนมโมจิ เต้าส้ อ กระยาสารท
กล้ ว ยฉาบ กล้ ว ยอบ มะขามปรุ งรส ทุเรียนทอด กาละแม กะหรี่ปั๊บ ขนมทองม้ว น ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น
น้าพริกเผาและน้าพริกต่าง ๆ แจ่วบอง น้าจิ้มสุกี้ น้าปลาหวาน ผักกาดดอง พริกไทย แคบหมู ไข่เค็ม กุนเชียง
หมูทุบ หมูแผ่น เป็นต้น
2.3.2 ประเภทเครื่องดื่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุราแช่ สุรากลั่น สาโท อุ ไวน์ เหล้าขาว 35 – 40 ดีกรี เป็นต้น
2) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ประเภท
ชงละลาย และผลิ ตภั ณฑ์ ประเภทชง เช่ น น้ าผลไม้ น้ าสมุ นไพร เครื่ องดื่ มรั งนก กาแฟคั่ ว กาแฟปรุ งส าเร็ จ
ขิงผงสาเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหม่อน ชาจีน ชาสมุนไพร ชาชัก น้าเฉาก๊วย น้าเต้าหู้สด นมข้าวกล้อง เป็นต้น
2.3.3 ประเภทผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กาย หมายถึ ง ผ้ า ทอและผ้ า ถั ก จากเส้ น ใยธรรมชาติ ห รื อ เส้ น ใย
สั ง เคราะห์ รวมทั้ ง เสื้ อ ผ้ า /เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และเครื่ อ งแต่ ง กายที่ ใ ช้ ป ระดั บ ตกแต่ ง ประกอบการแต่ ง กาย
ทั้งเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย และเพื่อความสวยงาม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1) ผ้ า หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ผื น ที่ ท าจากเส้ น ใย เส้ น ด้ า ย น ามาทอถั ก เป็ น ผื น มี ล วดลาย
เกิด จากโครงสร้า งการทอหรือ ตกแต่ง สาเร็จ บนผืน ผ้า ทาด้ว ยมือ หรือ เครื่อ งจัก ร รวมถึง ผลิต ภัณ ฑ์
เสื้ อผ้ า และเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากผ้าเป็นหลัก
และมีวัสดุอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบผสม เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าบาติก ผ้าถุง
ผ้าปักชาวเขา ผ้าคลุมผม หมวกกะปิเยาะ ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสาเร็จรูปบุรุษ – สตรี เป็นต้น
2) เครื่องแต่งกาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งประกอบการแต่งกายที่ทาจากวัสดุ
ทุกประเภทเพื่อประโยชน์ ในการใช้สอย เช่น รองเท้า เข็มขัด กระเป๋าถือ เป็นต้น และเพื่อความสวยงาม
เช่น สร้อย แหวน ต่างหู เข็มกลัด กาไล นาฬิกาข้อมือ เนกไท หมวกแฟชั่น เป็นต้น
2.3.4 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ใช้ หรือตกแต่งประดับใน
บ้ า น สถานที่ ต่ า ง ๆ เช่ น เครื่ อ งใช้ ใ นบ้ า น เครื่ อ งครั ว เครื่ อ งเรื อ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การใช้ ส อย
หรือประดับตกแต่ง หรือให้เป็นของขวัญ เพื่อให้ผู้รับนาไปใช้ส อยในบ้าน ตกแต่งบ้าน รวมทั้งสิ่งประดิ ษฐ์
ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสินค้านั้นต้องไม่ผลิตโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลั ก
หรือใช้แรงงานคนเป็นหลัก หรือใช้แรงงานคนเป็นส่วนเสริม หรือไม่ใช้แรงงานคน แบ่งเป็น 7 กลุ่ม
1) ไม้ หมายถึ ง ของใช้ ของตกแต่ ง ของที่ ร ะลึ ก ที่ มี วั ส ดุ ที่ ท ามาจากไม้ เ ป็ น หลั ก
เช่น ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ กล่องไม้ นาฬิกาไม้ตั้งโต๊ะ โคมไฟกะลามะพร้าว ของเล่นเด็ก เครื่องดนตรี ตู้พระธรรม
เรือจาลอง แจกันไม้ กรงนก ไม้แขวนเสื้อ เป็นต้น
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-32) จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่เป็นเส้นใยธรรมชาติ หรือวัสดุ
สังเคราะห์ใด ๆ พลาสติก นามาจักสาน หรือถักสาน ถักทอ เป็นรูปร่าง เช่น ตะกร้า กระจูดสาน เสื่อกก ที่รองจานทา
จากเสื่อกก ที่ใส่ของทาจากพลาสติกสาน กระจาด กระบุง กระด้ง กระติบข้าว เชือกมัด เปลยวน โคมไฟผักตบชวา
ไม้กวาด กระเช้าเถาวัลย์ พรมเช็ดเท้า ฝาชี หมวกสานไม้ไผ่ เป็นต้น
3) ดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ / วั ส ดุ จ ากเส้ น ใยธรรมชาติ หมายถึ ง ดอกไม้ ต้ น ไม้ กล้ ว ยไม้ ผลไม้
ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ แต่ทาจากวัสดุต่าง ๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือ/และผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้
ของตกแต่ง ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่ทาจากกระดาษสาเป็นหลัก เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษสา ต้นไม้ประดิษฐ์
ผลไม้ประดิษฐ์
4) โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ที่ทาจากโลหะต่าง ๆ เช่น
เงิน ทองเหลือง ดีบุก แสตนเลส ทอง สังกะสี เป็นต้น เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น ช้อนส้อม มีด ผลิตภัณฑ์
ภาชนะที่ ใ ช้ โ ลหะ ภาชนะที่ ท าจากแสตนเลสทุ บ ทองเหลื อ งทุ บ ฟิ ว เตอร์ บรอนซ์ แกะสลั ก ที่ ใ ช้ ต กแต่ ง
สถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น
5) เซรามิ ค /เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ก ารน าวั ส ดุ ป ระเภทดิ น สิ น แร่
ไปขึ้น รู ป และน าไปเผาด้วยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึ ก เช่น เบญจรงค์
ถ้วยชาม ภาชนะกระเบื้อง เซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่าง ๆ เป็นต้น
6) เคหะสิ่งทอ หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ที่มีวัสดุทาจากผ้า มีการตัดเย็บ เช่น
ชุดเครื่องนอน พรมเช็ดเท้า ผ้าปูโต๊ะ ถุงมือถักสาหรับทาการเกษตร เป็นต้น
7) อื่ น ๆ หมายถึ ง ของใช้ ของตกแต่ ง ของที่ ร ะลึ ก หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ ใ ช้ วั ส ดุ อื่ น ใด
นอกเหนือจากข้อ 1) – 6) เช่น ทาจากพลาสติก เรซิน แก้ว เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ กระจก ซีเมนต์
ต้นไม้มงคล ตุ๊กตาจากดินไทย ผลไม้เผาดูดกลิ่น พระพุทธรูป เป็นต้น
2.3.5 ประเภทสมุ น ไพรที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหาร หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพร หรื อ มี ส มุ น ไพร
เป็ นส่ วนประกอบ อาจใช้ ประโยชน์ และอาจส่ งผลต่ อสุ ขภาพ ได้ แก่ ยาจากสมุ นไพร เครื่ องส าอางสมุ นไพร
วัตถุอันตราย ที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น น้ายาล้างจาน สมุนไพรไล่ยุงหรือกาจัดแมลง และรวมถึงผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรที่ใช้ทางการเกษตร เช่น น้าหมักชีวภาพ น้าส้มควันไม้ เป็นต้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1) ยาจากสมุนไพร
2) เครื่องสาอางสมุนไพร
3) วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
**ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาการจั ด ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ พิ จ ารณาการจั ด ประเภทโดยค านึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค์ หรือประโยชน์ในการใช้สอย และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัด
2.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
ในการลงทะเบียน หากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตฐานทางราชการ ให้ผู้มาลงทะเบียนได้นา
ใบรับรองมาตฐานจากทางราชการมาด้วย เพื่อกรอกข้อมูลและแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน ในกรณีที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการยื่นขอรับรองให้นาเอกสารที่แสดงรายละเอียดการยื่นขอดังกล่าวมาประกอบด้วย
/3. วิธีการลงทะเบียน...

-43. วิธีการลงทะเบียน
การลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้ปฏิบัติดังนี้
3.1 การรับลงทะเบียน จะดาเนินการภายในระยะเวลาที่ประกาศหรือกาหนดเท่านั้น
3.2 เอกสารประกอบการลงทะเบี ย น ให้ นาทั้ง เอกสารจริ งและถ่ ายส าเนา เพื่อให้ เจ้าหน้า ที่ ตรวจสอบ
หมายเลขเอกสาร/หลักฐาน ให้ตรงกับข้อมูลที่กรอก ได้แก่
3.2.๑ บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ยื่นลงทะเบียน
3.2.๒ หนังสือมอบอานาจจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พร้อมรายงานการประชุม ของกลุ่มระบุว่า
มอบอานาจให้ผู้ใดดาเนินการลงทะเบียน (กรณีกลุ่มผู้ผลิตชุมชน)
3.2.๓ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ที่จะลงทะเบียน ขนาด 4 X 6 นิ้ว หรือไฟล์ภาพดิจิตอล
3.2.๔ เอกสารอนุญาตให้ทาการผลิต กรณีมีกฎหมายกาหนด
3.2.๕ หนั ง สื อ รั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะแจ้ ง ในแบบลงทะเบี ย น (ถ้ า มี ) เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบชื่อ ชื่อกลุ่ม ชื่อผลิตภัณฑ์ และเลขที่กากับใบรับรองมาตรฐาน
3.2.๖ เอกสารตามข้อ ๒.2.๑ – ๒.2.๕ ให้อาเภอเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3.2.๗ ให้ประธานเครือข่าย OTOP ระดับอาเภอ หรือประธานชุมชนของเขต (กรุงเทพมหานคร) รับรอง
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผลิตในพื้นที่ที่รับลงทะเบียนจริง
4. ขั้นตอนการลงทะเบียน
4.๑ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นขอลงทะเบียนได้ ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทุกอาเภอ/
สานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) ที่เป็นที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในวันและเวลาราชการ
4.๒ อาเภอ/สานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร)
4.๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน รับคาร้อง ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และเอกสาร
ประกอบ
4.๒.๒ บันทึกข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่มายื่นขอลงทะเบียนในโปรแกรม (บันทึกเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง)
๑) การลงทะเบี ย นผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ปี ๒๕๖2 ให้ อ าเภอ/กรุ ง เทพมหานคร
ใช้ Username & Password ในการเข้าบันทึกข้อมูล
๒) การบั น ทึ ก เพิ่ ม เติ ม แก้ ไ ขข้ อ มู ล ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP รายเดิ ม ที่ ต้ อ งการเพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑) กรอกรหัสผู้ประกอบการ (รหัสเก่า) โปรแกรมจะขึ้นข้อมูลเดิมของผู้ประกอบการ
๒.๒) กดปุ่มแก้ไข แล้วเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรแกรมจะขึ้นข้อมูลให้กรอกรายละเอียดสินค้า
ที่ต้องการเพิ่ม
๒.๓) บันทึกข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
2.4) กรณี เปลี่ ยนแปลงประเภท ผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP ไม่ สามารถแก้ ไขข้ อมู ล ได้
ให้ยกเลิกแล้วลงทะเบียนใหม่ ในปีงบประมาณล่าสุด

/4.๒.๓ การบันทึกข้อมูล...

-54.๒.๓ การบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ดาเนินการ ดังนี้
๑) กรอกข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามแบบฟอร์มที่โปรแกรมกาหนด
2) กรอกข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้ครบสมบูรณ์ทุกข้อ
๓) ตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ให้ ถู ก ต้ อ ง หากผิ ด ให้ ด าเนิ น การแก้ ไ ข
ให้ถูกต้อง
๔) ดาเนินการบันทึกข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
4.๒.๔ พิมพ์หลักฐานการรับลงทะเบียนมอบให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4.๒.๕ จัดการประชุมคณะกรรมการ ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร) แต่งตั้ง
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.2.6 แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนและผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4.3 จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4.3.1 จัดการประชุมคณะกรรมการ ที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง เพื่อพิจารณารับรอง ให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
4.3.2 ทาหนังสือแจ้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนพร้อมเหตุผลประกอบ ในกรณีนี้
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ภายใน ๕ วันทาการนับแต่
วันที่ได้รับการแจ้งผล
4.3.3 จั ดส่ งประกาศ และแบบรายงานผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP ปี 2562 ที่ ผ่ านการพิ จารณา
ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ตามระยะเวลาที่กาหนด
4.3.4 ประกาศผลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
4.4 กรมการพัฒนาชุมชน
4.4.1 ตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองให้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP
ของจังหวัด/กรุ งเทพมหานคร ในกรณีที่ตรวจสอบแล้ว เห็ นว่ามีบางรายไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
กรมฯ จะแจ้งให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดาเนินการเพิกถอนการเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ต่อไป
4.4.2 ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๖2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
4.4.3 เผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ส านั ก ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กรมการพัฒนาชุมชน

/แนวทางปฏิบัติ...
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แนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๖2
1. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไตรมาส 1 - 2
๑.๑ อาเภอและสานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) ดาเนินการรับลงทะเบียน บันทึกข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ และตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕62
๑.๒ จั ง หวั ด และกรุ งเทพมหานคร ตรวจสอบข้ อ มู ล หากพบว่ า ข้ อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ ง ให้ แ จ้ ง อ าเภอ
และสานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล ตรวจรับรองข้อมูลในระบบออนไลน์/ประกาศรับรอง
ข้อมูลผลการลงทะเบียนฯ และรายงานผลการลงทะเบียนฯ ให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 22 มีนาคม ๒๕62
๑.๓ กรมฯ จะปิ ดระบบโปรแกรมการลงทะเบียนฯ ในวันที่ 25 มีนาคม ๒๕62 เพื่อสรุ ป ข้อ มู ล
และประกาศผลการลงทะเบียนฯ โดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานของโปรแกรมการลงทะเบียนเป็นฐานในการประกาศผล
2. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไตรมาส 3
2.๑ อาเภอและสานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) ดาเนินการรับลงทะเบียน บันทึกข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ และตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕62
2.๒ จั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร ตรวจสอบข้ อ มู ล หากพบว่ า ข้ อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ ง ให้ แ จ้ ง อ าเภอ
และสานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล ตรวจรับรองข้อมูลในระบบออนไลน์/ประกาศรับรอง
ข้อมูลผลการลงทะเบียนฯ และรายงานผลการลงทะเบียนฯ ให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕62
2.๓ กรมฯ จะปิดระบบโปรแกรมการลงทะเบียนฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕62 เพื่อสรุปข้อมูล
และประกาศผลการลงทะเบียนฯ โดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานของโปรแกรมการลงทะเบียนเป็นฐานในการ
ประกาศผล
3. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไตรมาส 4
3.๑ อาเภอและสานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) ดาเนินการรับลงทะเบียน บันทึกข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ และตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน ๒๕62
3.๒ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบข้อมูล หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แจ้งอาเภอและสานักงาน
เขต (กรุงเทพมหานคร) ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล ตรวจรับรองข้อมูลในระบบออนไลน์/ประกาศรับรองข้อมูลผลการ
ลงทะเบียนฯ และรายงานผลการลงทะเบียนฯ ให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562
3.๓ กรมฯ จะปิดระบบโปรแกรมการลงทะเบียนฯ ในวันที่ 18 กันยายน ๒๕62 เพื่อสรุปข้อมูลและประกาศ
ผลการลงทะเบียนฯ โดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานของโปรแกรมการลงทะเบียนเป็นฐานในการประกาศผล
หมายเหตุ การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๖2 ให้อาเภอและสานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร)
ทาการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนฯ ให้ครบทุกช่อง ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลที่อาเภอ
บันทึกเข้ามาให้ละเอียด แล้วจึงตรวจอนุมัติ รับรองข้อมูล

