สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แนวทางการดาเนินงานการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๖3
๑. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในปี 2557 – 2562
๒. หลักเกณฑ์การลงทะเบียน
2.1 ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีสิทธิลงทะเบียน
2.1.1 เป็นผู้ผลิตดังต่อไปนี้
1) เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
2) เป็นผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว
3) เป็นผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
**ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ที่ จ ะลงทะเบี ย น ให้ ใช้ ที่ ตั้ งของสถานที่ ผ ลิ ต เป็ น หลั ก ในการยื่ น
ขอลงทะเบียน โดยผ่านการรับรองจากประธานเครือข่าย OTOP อาเภอ/ผู้แทน หรือประธานชุมชนของเขต
(กรุงเทพมหานคร) /ผู้แทน ว่าได้ดาเนินการผลิตในพื้นที่นั่นจริง
2.1.2 กลุ่มเป้าหมายตามข้อ 2.1.1 ต้องมีความเชื่อมโยงกับชุมชนโดยเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้
1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต เช่น ใช้แรงงานในชุมชน (ภายในจังหวัดที่ขอลงทะเบียน)
มีการใช้วัตถุดิบการผลิตในชุมชน เป็นต้น
2) ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
3) ชุมชนได้รับประโยชน์
2.1.3 สถานที่ผลิตของกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 2.1.1 ต้องตั้งอยู่ภายในอาเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร)
ที่ขอลงทะเบียน
2.1.4 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และสมาชิกกลุ่ม ต้องมีสัญชาติไทย
2.1.5 กรณีส่งตัวแทนมาแจ้งการลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอานาจ (มีเอกสารมอบอานาจ)
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สามารถลงทะเบียนได้ต้องแสดงถึงภูมิปัญญาไทยและมีลักษณะดังนี้
2.2.1 วัตถุดิบที่นามาผลิต ต้องไม่ผิดกฎหมาย
2.2.2 ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ ดัดแปลง นาเข้า หรือนาเข้าเพื่อดัดแปลง หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2.2.3 ไม่ เป็ น สิ น ค้ า ที่ ก่ อ อั น ตรายอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ ชุ ม ชนหรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั้ ง ไม่ ขั ด ต่ อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย
2.2.4 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต
2.3 ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะน ามาด าเนิ น การลงทะเบี ย น ต้ อ งผ่ า นกระบวนการ ผลิ ต โดยใช้ ภู มิ ปั ญ ญา
จาแนก 5 ประเภท ดังนี้

/2.3.1 ประเภทอาหาร…

-22.3.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิ ตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป กรณีคัดสรรสุดยอด
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน อย., GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ์ เพื่อจาหน่ายทั่วไป แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ใ ช้ บ ริ โ ภคสด เช่ น พื ช ผั ก ผลไม้ เช่ น มะม่ ว ง สั บ ปะรด
ส้มเขียวหวาน มังคุด ส้มโอ กล้ วย เป็ นต้น กรณี พันธุ์ไม้ เช่น กิ่งพันธุ์มะม่วง กิ่งพันธุ์มะปราง ไม้ประดับ ฯลฯ
ไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนได้
2) ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวั ตถุดิบและผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น เช่น น้าผึ้ ง
ข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวฮาง เป็ นต้น เนื้ อสั ตว์แปรรูป เช่นเนื้อโคขุน เนื้อนกกระจอกเทศแช่แข็ง หมูแดดเดียว
หมูยอ แหนม ไส้อั่ว ไส้กรอก ปลาอบรมควัน หอยจ้อ เป็นต้น อาหารประมงแปรรูป เช่น ไส้กรอกปลา ปลาช่อน
แดดเดี ย ว ส้ ม ปลาตั ว น้ าบู ดู กะปิ กุ้ ง แห้ ง น้ าปลา ปลาร้ า เป็ น ต้ น กรณี สั ต ว์ ที่ มี ชี วิ ต เช่ น ไก่ ช น ปลากั ด
ไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนได้เพราะไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น
3) อาหารแปรรูปกึ่งสาเร็จรูป/สาเร็จรูป เช่น ขนมเค้ก เฉาก๊วย ขนมโมจิ เต้าส้อ กระยาสารท
กล้วยฉาบ กล้วยอบ มะขามปรุงรส ทุเรียนทอด กาละแม กะหรี่ปั๊บ ขนมทองม้วน ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น น้าพริกเผา
และน้าพริกต่างๆ 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) เครื่ องดื่ม ที่ ไม่ มีแ อลกอฮอล์ ได้แก่ ผลิ ตภั ณ ฑ์ เครื่อ งดื่ มประเภทพร้อมดื่ม ผลิ ตภั ณ ฑ์
ประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น น้าผลไม้ น้าสมุนไพร เครื่องดื่มรังนก กาแฟคั่ว กาแฟปรุงสาเร็จ
ขิงผงสาเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหม่อน ชาจีน ชาสมุนไพร ชาชัก น้าเฉาก๊วย น้าเต้าหู้สด นมข้าวกล้อง เป็นต้น
2.3.3 ประเภทผ้ า เครื่ องแต่ งกาย หมายถึ ง ผ้ าทอและผ้ าถั กจากเส้ น ใยธรรมชาติ ห รือเส้ 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) ผ้า หมายถึง ผลิตภัณ ฑ์ผ้ าผืนที่ทาจากเส้นใย เส้ นด้าย นามาทอถักเป็นผืนมีลวดลาย
เกิดจากโครงสร้างการทอหรือ ตกแต่งสาเร็จบนผืนผ้า ทาด้วยมือ หรือเครื่องจักร รวมถึงผลิตภัณ ฑ์เสื้ อผ้าและ
เครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากผ้าเป็นหลัก และมีวัสดุ
อื่นๆ 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 หรือตกแต่งประดับ
ในบ้าน สถานที่ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องครัว เครื่องเรือน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอย หรือประดับ
ตกแต่ง หรือให้เป็นของขวัญ เพื่อให้ผู้ รับนาไปใช้สอยในบ้าน ตกแต่งบ้าน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสินค้ านั้นต้องไม่ผลิตโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลัก หรือใช้แรงงานคนเป็น หลัก
หรือใช้แรงงานคนเป็นส่วนเสริม หรือไม่ใช้แรงงานคน แบ่งเป็น 7 กลุ่ม

/1) ไม้ หมายถึง...

-31) ไม้ หมายถึ ง ของใช้ ของตกแต่ ง ของที่ ร ะลึ ก ที่ มี วั ส ดุ ที่ ท ามาจากไม้ เป็ น หลั ก เช่ น
ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ กล่องไม้ นาฬิกาไม้ตั้งโต๊ะ โคมไฟกะลามะพร้าว ของเล่นเด็ก เครื่องดนตรี ตู้พระธรรม
เรือจาลอง แจกันไม้ กรงนก ไม้แขวนเสื้อ เป็นต้น
2) จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่เป็นเส้นใยธรรมชาติ
หรือวัสดุสังเคราะห์ใดๆ พลาสติก นามาจักสาน หรือถักสาน หรือถักสาน ถักทอ เป็นรูปร่าง เช่น ตะกร้า กระจูด
สาน เสื่อกก ที่รองจานทาจากเสื่อกก ที่ใส่ของทาจากพลาสติกสาน กระจาด กระบุง กระด้ง กระติบข้าว เชือกมัด เปลยวน
โคมไฟผักตบชวา ไม้กวาด กระเช้าเถาวัลย์ พรมเช็ดเท้า ฝาชี หมวกสานไม้ไผ่ เป็นต้น
3) ดอกไม้ ป ระดิษ ฐ์ /วัส ดุ จากเส้ น ใยธรรมชาติ หมายถึ ง ดอกไม้ ต้ น ไม้ กล้ ว ยไม้ ผลไม้
ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ แต่ทาจากวัสดุต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือ/และผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้
ของตกแต่ง ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่ทาจากกระดาษสาเป็นหลัก เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษสา ต้นไม้ประดิษฐ์
ผลไม้ประดิษฐ์
4) โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ที่ทาจากโลหะต่างๆ
เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก แสตนเลส ทอง สังกะสี เป็นต้น เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น ช้อนส้อม มีด ผลิตภัณฑ์
ภาชนะที่ใช้โลหะ ภาชนะที่ทาจากแสตนเลสทุบ ทองเหลืองทุบ ฟิวเตอร์ บรอนซ์ แกะสลักที่ใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ
เป็นต้น
5) เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีการนาวัสดุประเภทดิน สินแร่ ไปขึ้นรูป
และนาไปเผาด้วยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น เบญจรงค์ ถ้วยชาม ภาชนะ
กระเบื้อง เซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่างๆ เป็นต้น
6) เคหะสิ่งทอ หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ร ะลึก ที่มีวัสดุทาจากผ้า มีการตัดเย็บ
เช่น ชุดเครื่องนอน พรมเช็ดเท้า ผ้าปูโต๊ะ ถุงมือถักสาหรับทาการเกษตร เป็นต้น
7) อื่น ๆ หมายถึ ง ของใช้ ของตกแต่ ง ของที่ ระลึ ก หรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ ใช้ วัส ดุ อื่ น ใด
นอกเหนือจากข้อ 1) –6) เช่น ทาจากพลาสติก เรซิน แก้ว เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ กระจก ซีเมนต์ ต้นไม้
มงคล ตุ๊กตาจากดินไทย ผลไม้เผาดูดกลิ่น พระพุทธรูป เป็นต้น
2.3.5 ประเภทสมุ น ไพรที่ ไ ม่ ใช่ อ าหาร หมายถึ ง ผลิ ตภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพร หรือ มี ส มุ น ไพรเป็ น
ส่ ว นประกอบอาจใช้ป ระโยชน์ และอาจส่ งผลต่อ สุ ขภาพ ได้ แก่ ยาจากสมุน ไพร เครื่องส าอางสมุน ไพร วัต ถุ
อันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น น้ายาล้างจาน สมุนไพรไล่ยุงหรือกาจัดแมลง และรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ที่ใช้ทางการเกษตร เช่น น้าหมักชีวภาพ น้าส้มควันไม้ เป็นต้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1) ยาจากสมุนไพร
2) เครื่องสาอางสมุนไพร
3) วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
**ในกรณีที่มีปัญหาการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณาการจัดประเภทโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์
หรือประโยชน์ในการใช้สอย และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัด

/2.4 มาตรฐาน…

-42.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
ในการลงทะเบี ย น หากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ รั บ การรั บ รองมาตฐานทางราชการ ให้ ผู้ ม าลงทะเบี ย น
ได้นาใบรับรองมาตฐานจากทางราชการมาด้วย เพื่อกรอกข้อมูลและแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน ในกรณี
ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการยื่นขอรับรองให้นาเอกสารที่แสดงรายละเอียดการยื่นขอดังกล่าวมาประกอบด้วย
3. วิธีการลงทะเบียน
การลงทะเบี ย นเป็ น รายผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ให้ หั ว หน้ ากลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอานาจ เป็นผู้ยื่นแบบลงทะเบียน และให้ปฏิบัติดังนี้
3.1 การรับลงทะเบียน สามารถรับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยไม่มีการปิดระบบการรับ
ลงทะเบียนฯ
3.2 เอกสารประกอบการลงทะเบียน ให้นาเอกสารจริง สาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหมายเลขเอกสาร
หลักฐาน ให้ตรงกับข้อมูลที่กรอก ได้แก่
3.2.๑ บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ยื่นลงทะเบียน
3.2.๒ หนังสือมอบอานาจจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
3.2.๓ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ที่จะลงทะเบียน ขนาด ๔”X ๖” หรือไฟล์ภาพดิจิตอล
3.2.๔ เอกสารอนุญาตให้ทาการผลิต กรณีมีกฎหมายกาหนด
3.2.๕ หนั งสื อรับ รองมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ที่ จะแจ้งในแบบลงทะเบียน (ถ้ามี) เพื่อให้ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ชื่อกลุ่ม ชื่อผลิตภัณฑ์ และเลขที่กากับใบรับรองมาตรฐาน
3.2.๖ เอกสารตามข้อ 3.2.๑ – 3.2.๕ ให้อาเภอเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3.2.๗ ให้ ป ระธานเครื อ ข่ า ย OTOP ระดั บ อ าเภอ/ผู้ แ ทน หรื อ ประธานชุ ม ชนของเขต
(กรุงเทพมหานคร)/ผู้แทน รับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผลิตในพื้นที่ที่รับลงทะเบียนจริง
4. ขั้นตอนการลงทะเบียน
4.๑ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
กรอกข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และยื่ น ขอลงทะเบี ย นได้ ณ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ
ทุกอาเภอ/สานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) ที่เป็นที่ตั้งของกลุ่ มผู้ผลิ ต ผู้ประกอบการ OTOP ในวันและเวลา
ราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
**สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม การลงทะเบี ย น OTOP 2563 (รู ป แบบไฟล์ word) ได้ ที่
http://cep.cdd.go.th

4.๒ อาเภอ/สานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร)
4.๒.๑ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ลงทะเบี ย น รั บ ค าร้ อ ง ตรวจสอบความครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
และเอกสารประกอบ
4.๒.๒ บันทึกข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่มายื่นขอลงทะเบียนในโปรแกรม (บันทึกเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง)
๑) การลงทะเบี ย นผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ปี ๒๕๖3 ให้ อาเภอ/กรุงเทพมหานคร
ใช้ Username & Password เดิมในการเข้าบันทึกข้อมูล ผ่านทาง https://register.cdd.go.th
2) ให้ดาเนินการอัพเดตสถานะการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายเดิมทุกราย
โดยเลื อ กเมนู อั พ เดต เพื่ อ เข้ าไปบั น ทึ ก และตรวจสอบข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง โดยเฉพาะหมายเลขบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน (รหัสผู้ประกอบการจะเป็นรหัสใหม่ โดยไม่มีผลต่อข้อมูลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)
**ในกรณี ข้อมูลผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์เดิม ที่เคยลงทะเบียนไว้ในปี 2557 – 2562 หาย
ให้ดาเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ตามแบบฟอร์มที่โปรแกรมกาหนด
/3) การบันทึก…

-53) การบันทึกเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP รายเดิม ที่ต้องการเพิ่ มผลิตภัณฑ์
ดาเนินการดังนี้
3.๑) เลื อ กที่ เมนู เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และดึ ง ข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบการจากรายชื่ อ ที่ ป รากฎ
โปรแกรมจะขึ้นข้อมูลเดิมของผู้ประกอบการ
3.๒) เพิ่ ม ข้อมู ล ผลิ ตภั ณ ฑ์ โดยกรอกรายละเอีย ดข้อ มูล ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ต้ องการเพิ่ ม เติ ม
ให้ครบถ้วนตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด
3.๓) บันทึกข้อมูล
3.4) กรณีเปลี่ยนแปลงประเภท ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
ให้ยกเลิกแล้วลงทะเบียนใหม่ ในปีงบประมาณล่าสุด
4.๒.๓ การบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ดาเนินการดังนี้
๑) กรอกข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามแบบฟอร์มที่โปรแกรมกาหนด
2) กรอกข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้ครบสมบูรณ์ทุกข้อ
๓) ตรวจสอบข้อ มู ล ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ให้ ถูก ต้อง หากผิ ดให้ ดาเนิ น การแก้ ไข
ให้ถูกต้อง
๔) ดาเนินการบันทึกข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
4.๒.๔ พิมพ์หลักฐานการรับลงทะเบียนมอบผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4.๒.๕ จัดการประชุมคณะกรรมการ ณ สานักงานพัฒ นาชุมชนอาเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร)
แต่งตั้งเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.2.6 แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนและผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4.3 จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4.3.1 จั ดการประชุ ม คณะกรรมการ ที่ จังหวัด /กรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง เพื่ อ พิ จารณารับ รอง
ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
4.3.2 ท าหนั งสื อ แจ้ ง ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ ที่ ไม่ ผ่ า นการขึ้ น ทะเบี ย นพร้ อ มเหตุ ผ ลประกอบ
ในกรณีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ภายใน ๕ วันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งผล
4.3.3 จัดส่งประกาศ และแบบรายงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2562 ที่ผ่านการพิจารณา
ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ตามระยะเวลาที่กาหนด
4.3.4 ประกาศผลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
4.4 กรมการพัฒนาชุมชน
4.4.1 ตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ ที่ ได้ รั บ การรั บ รองให้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP
ของจั งหวั ด /กรุ งเทพมหานคร ในกรณี ที่ ต รวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า มี บ างรายไม่ ใช่ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP
กรมฯ จะแจ้งให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดาเนินการเพิกถอนการเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ต่อไป
4.4.2 ด าเนิ น การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ปี ๒๕๖3 เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
ในการดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
4.4.3 เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
/หมายเหตุ…

-6หมายเหตุ : การลงทะเบี ย นผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ปี ๒๕๖ 3 ให้ อ าเภอและส านั ก งานเขต
(กรุงเทพมหานคร) ทาการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนฯ ให้ครบทุกช่อง ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ
ข้อมูลที่อาเภอบันทึกเข้ามาให้ละเอียด แล้วจึงตรวจอนุมัติ รับรองข้อมูล
กรมฯ มอบหมายให้ นางสาวกัล ยวรรธน์ จันทร์อ่วม นักวิชาการพัฒ นาชุมชนปฏิบัติ การ เป็น ผู้ ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ 08 0980 9910

