คูมือสําหรับประชาชน : ลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑการลงทะเบียน
1. ลักษณะและคุณสมบัติของผูผลิต ผูประกอบการ ที่มีสิทธิลงทะเบียน
1.1 เปนผูผลิต ดังตอไปนี้
1) กลุมผูผลิตชุมชน
2) ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว
3) ผูผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.2 กลุมเปาหมายตามขอ 1.1 ตองมีความเชื่อมโยงกับชุมชน โดยเขาเกณฑขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้
1) ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต เชน ใชแรงงานในชุมชน (ภายในจังหวัดที่ขอลงทะเบียน) มีการใชวัตถุดิบ การผลิต
ในชุมชน เปนตน
2) ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
3) ชุมชนไดรับประโยชน
1.3 สถานที่ผลิตของกลุมเปาหมายตามขอ 1.1 ตองตั้งอยูภายในอําเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร)
1.4 ผูผลิต ผูประกอบการ และสมาชิกกลุมตองมีสัญชาติไทย
1.5 กรณีสงตัวแทนมาแจงการลงทะเบียน จะตองเปนผูไดรับมอบอํานาจ (มีเอกสารมอบอํานาจ)
2. ลักษณะผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่สามารถลงทะเบียนไดตองแสดงถึงภูมิปญญาไทยและมีลักษณะดังนี้
2.1 วัตถุดิบที่นํามาผลิต ตองไมผิดกฎหมาย
2.2 ไมเปนสินคาที่เลียนแบบ ดัดแปลง นําเขา หรือนําเขาเพื่อดัดแปลงหรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา
2.3 ไมเปนสินคาที่กออันตรายอยางรายแรงตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม รวมทั้งไมขัดตอขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม อันดีของไทย
2.4 กรณีเปนผลิตภัณฑที่มีกฎหมายบังคับตองไดรับอนุญาตใหผลิต
3. ประเภทผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่จะนํามาดําเนินการลงทะเบียน ตองผานกระบวนการผลิต
โดยใชภูมิปญญา จํานวน 5 ประเภท ดังนี้
3.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารแปรรูป ซึ่งไดรับมาตรฐาน อย., GAP, GMP, HACCP,
Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ เพื่อการจําหนายทั่วไป แบงเปน 3 กลุม ดังนี้
1) ผลิตผลทางเกษตรที่ใชบริโภคสด
2) ผลิตผลทางการเกษตรที่เปนวัตถุดิบ และผานกระบวนการแปรรูปเบื้องตน
3) อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/สําเร็จรูป
3.2 ประเภทเครื่องดื่ม แบงเปน 2 กลุม
1) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
2) เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

3.3 ประเภทผา เครื่องแตงกาย แบงเปน 2 กลุม
1) ผา
2) เครื่องแตงกาย
3.4 ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก แบงเปน 7 กลุม
1) ไม
2) จักสาน
3) ดอกไมประดิษฐ/วัสดุจากเสนใยธรรมชาติ
4) โลหะ
5) เซรามิค/เครื่องปนดินเผา
6) เคหะสิ่งทอ
7) อื่น ๆ
3.5 ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร แบงเปน 3 กลุม
1) ยาจากสมุนไพร
2) เครื่องสําอางสมุนไพร
3) วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน
4. มาตรฐานผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
ในการลงทะเบียน หากผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานจากทางราชการ ใหผูมาลงทะเบียน ไดนําใบรับรองมาตรฐาน
จากทางราชการมาดวย เพื่อกรอกขอมูล และแสดงตอเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน ในกรณีที่อยูระหวางการดําเนินการยื่นขอ
การรับรองใหนําเอกสารที่แสดงรายละเอียดการยื่นขอดังกลาวมาประกอบดวย
5. กรมการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดแผนปฏิบัติการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป พ.ศ. 2557-2558 โดย
กําหนดการลงทะเบียน เปนหวงไตรมาส ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 กําหนดการลงทะเบียน ระหวางวันที่ 17 พฤศจิกายน &ndash; 15 ธันวาคม 2557
- ไตรมาสที่ 2 กําหนดการลงทะเบียน ระหวางวันที่ 1 มกราคม &ndash; 20 มีนาคม 2558
- ไตรมาสที่ 3 กําหนดการลงทะเบียน ระหวางวันที่ 1 เมษายน &ndash; 20 มิถุนายน 2558
- ไตรมาสที่ 4 กําหนดการลงทะเบียน ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม &ndash; 30 กรกฎาคม 2558

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ (หนวยยื่นคําขอ)/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัด
ปทุมธานี ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
12000 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น.
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 75 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
กลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ขอรับแบบฟอรม กรอก
ขอมูลใหถูกตอง ครบถวน และยื่นขอลงทะเบียน พรอม
เอกสารและหลักฐาน ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ /
สํานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) ที่เปนที่ตั้งของกลุมผูผลิต
ผูประกอบการ OTOP
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
1.บันทึกขอมูลของกลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ที่มายื่น
ขอลงทะเบียนในโปรแกรม
2.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ นตผ.อําเภอ/เขต
(กรุงเทพมหานคร) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
3.แจงขอมูลการลงทะเบียนและผลการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
1.จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองใหขึ้น
ทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
2.ประกาศผลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP และแจงผูผลิต
ผูประกอบการ ทราบ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
-

44 วัน

-

30 วัน

-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2) ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3) หนังสือมอบอํานาจจากกลมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ((กรณีมอบอํานาจ) )
4) ภาพถายผลิตภัณฑทุกประเภทที่จะลงทะเบียน ขนาด 4"x6" หรือไฟล
ภาพดิจิตอล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ((ภาพถายผลิตภัณฑ 1 รูป ตอ 1 ผลิตภัณฑ) )
5) เอกสารอนุญาตใหทําการผลิต (กรณีมีกฎหมายกําหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ((หนวยงานที่มีอํานาจอนุญาตในการผลิตของผลิตภัณฑนั้นๆ))
6) หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑที่จะแจงใหในแบบลงทะเบียน(ถามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 7) เอกสารการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (ถามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ / สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) แบบฟอรมผูผลิต ผูประกอบการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
2) แบบฟอรมผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
3) แบบฟอรมเจาหนาที่ตรวจสอบ
4) แบบฟอรมกรรมการอําเภอ/เขต พิจารณา
5) แบบฟอรมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณา
หมายเหตุ
การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ในปตอไปนั้น ขึ้นอยูกับนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน วาจะกําหนดให
ลงทะเบียนในป พ.ศ.ใด ซึ่งโดยปกติจะกําหนดการลงทะเบียน 2 ป ตอ 1 ครั้ง

คูมือสําหรับประชาชน : กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานพัฒนาจังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.กรอบการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย
1.1 สามารถสงออกได (Exportable) โดยมีความแกรงของตราผลิตภัณฑ (Brand Equity)
1.2 ผลิตอยางตอเนื่องและคุณภาพคงเดิม (Continuous &amp; Consistant)
1.3 ความมีมาตรฐาน(Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality) และสรางความพึงพอใจแกลูกคา (Satisfaction)
1.4 มีประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑ (Story of Product)
2. คุณสมบัติของผูผลิต ผูประกอบการและผลิตภัณฑที่สามารถสมัครเขารับการคัดสรรฯ
2.1 เปนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ที่มีชื่ออยูในการสํารวจและลงทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการOTOP
ป พ.ศ. 2557-8ของจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร
2.2 เปนผลิตภัณฑที่ไดแจงไวในการสํารวจและลงทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ป พ.ศ. 2557-8
2.3 ผลิตภัณฑตามขอ 2.2 ตองผานการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด เชน อย. และหากผลิตภัณฑใดไมมี
ขอกําหนดของกฎหมายระบุไวตองผานการรับรองมาตรฐานอยางใด อยางหนึ่ง กอนวันสมัครเขารับการ คัดสรรฯ เชน
มผช., มอก. , ฮาลาล, คิว (Qmark), GAP, GMP, HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑ
เครื่องประดับอัญมณีหากไมมีมาตรฐานใดรับรองใหสามารถสงเขารับการคัดสรรฯ ไดสําหรับผลิตภัณฑที่อยูในระหวางขอ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑใหถือปฏิบัติ ดังนี้
2.3.1 กรณีเปนผลิตภัณฑของผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รายใหมสามารถใชหนังสือรับรองจากหนวยงานที่ยื่น
ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเปนหลักฐานแทนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ทั้งนี้ ในระหวางกอนประกาศผลการคัดสรรฯ
หากไมไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑจะถือวาขาดคุณสมบัติและไมประกาศผลการจัดระดับผลิตภัณฑ
2.3.2 กรณีเปนผลิตภัณฑของผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รายเกาซึ่งใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑหมดอายุ
สามารถใชใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑที่หมดอายุสมัครเขารับการคัดสรรฯได ทั้งนี้ ในระหวางกอนประกาศผลการคัดสรรฯ
หากไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑใหม จะนําผลคะแนนที่ได คูณดวย 1 แตหากยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑใหมในหวงเวลาดังกลาว ผลคะแนนที่ไดจะคูณดวย 0.75
2.3.3 กรณีที่ไมอยูในคุณสมบัติตามขอ 2.3.1 และ2.3.2 ใหใชหนังสือรับรองการ จดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรได ทั้งนี้ในระหวางกอนประกาศผลการคัดสรรฯ หากไมไดรับ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จะถือวาขาดคุณสมบัติและไมประกาศผลการจัดระดับผลิตภัณฑ
3. จํานวนผลิตภัณฑที่ผูผลิต/ผูประกอบการสามารถสงเขาคัดสรรฯ
ผูผลิต/ผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP สามารถสงผลิตภัณฑ ที่ไดแจงไวในการสํารวจและลงทะเบียนผูผลิต/
ผูประกอบการ OTOP ป พ.ศ. 2557-8ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักที่ผานการรับรองมาตรฐานที่กําหนดไว ตามขอ 2.3 สงสมัคร
เขารับการคัดสรรฯ ไดรายละ 1 ผลิตภัณฑ (กรณีผลิตภัณฑเดี่ยว) หรือ 1 ชุด (กรณีชุดผลิตภัณฑ)

4. ประเภทผลิตภัณฑที่คัดสรรฯ
ผลิตภัณฑที่คัดสรรฯ แบงออกเปน 5 กลุมประเภทผลิตภัณฑ ตามนิยามความหมายที่ระบุ ตอไปนี้ ไดแกอาหาร , เครื่องดื่ม
, ผา เครื่องแตงกาย , ของใช ของแตง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
5. องคประกอบ เกณฑการคตัดสรร ประกอบดวย 3 สวนคือ
5.1ดานผลิตภัณฑและความเขมแข็งของชุมชน (ดานการผลิต ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ดานความเขมแข็งของชุมชน)
5.2ดานการตลาดและความเปนมาของผลิตภัณฑ ( ดานการตลาด ดานความเปนมาของผลิตภัณฑ)
5.3ดานคุณภาพผลิตภัณฑ (การตรวจสอบ/วิเคราะหคุณภาพตามประเภทผลิตภัณฑ โอกาสทางการตลาดสูสากล)
6. การจัดระดับผลิตภัณฑ
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ.2559 ผลการดําเนินการคัดสรรฯ จัดระดับผลิตภัณฑ มีระดับ
เดียว คือ ระดับประเทศเทานั้น โดยใชหลักเกณฑเฉพาะแตละประเภทผลิตภัณฑ (Specific Criteria) ซึ่งกําหนดคะแนน
รวมไว 100 คะแนน ประกอบดวย หลักเกณฑในการพิจารณา 3 ดาน คือ หลักเกณฑดานผลิตภัณฑและความเขมแข็งของ
ชุมชน หลักเกณฑดานการตลาดและความเปนมาของผลิตภัณฑ และหลักเกณฑดานคุณภาพผลิตภัณฑ ซึ่งจะนํามากําหนด
กรอบในการจัดระดับผลิตภัณฑ (Product Level) ออกเปน 5 ระดับ ตามคาคะแนน ดังนี้
1. ระดับ 5 ดาว (ไดคะแนนตั้งแต 90 -100 คะแนน) เปนสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือมีศักยภาพในการสงออก
2. ระดับ 4 ดาว (ไดคะแนนตั้งแต 80 &ndash; 89 คะแนน) เปนสินคาที่มีศักยภาพ เปนที่ยอมรับระดับประเทศ และ
สามารถพัฒนาสูสากล
3. ระดับ 3 ดาว (ไดคะแนนตั้งแต 70 &ndash; 79 คะแนน) เปนสินคาที่มีคุณภาพระดับกลางที่สามารถพัฒนาสูระดับ
4 ดาวได
4. ระดับ 2 ดาว (ไดคะแนนตั้งแต 50 &ndash; 69 คะแนน) เปนสินคาที่สามารถพัฒนาสูระดับ 3 ดาว มีการประเมิน
ศักยภาพเปนระยะ
5. ระดับ 1 ดาว (ไดคะแนนต่ํากวา 50 คะแนน) เปนสินคาที่ไมสามารถพัฒนาสูระดับ 2 ดาวได เนื่องจากมีจุดออนมาก
และพัฒนายาก
7.การคัดสรรฯ ดําเนินการ 2 ป ตอ 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลาการประชาสัมพันธการดําเนินงานใหผูผลิต ผูประกอบการ และ
ผูสนใจทั่วไป ทราบตั้งแต เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ และทั้งนี้ แนวทางและหลักเกณฑการคัดสรรฯคณะกรรมการ
อํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (กอ.นตผ.) และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อาจพิจารณากําหนด
รายละเอียดเปนครั้งๆไป
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัด
ปทุมธานี ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
12000 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 09:00 - 16:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 97 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูผลิต ผูประกอบการยื่นคําขอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติผูผลิต ผูประกอบการ จัด
ประเภทผลิตภัณฑตามที่กําหนดบันทึกขอมูลการรับผลิตภัณฑ
และบันทึกภาพผลิตภัณฑลงในโปรแกรม
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
คณะทํางานงานพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ
ที่สมัครเขาคัดสรรฯ แตประเภท ทั้ง 5 ประเภท ระดับ
จังหวัด พิจาณาตรวจสอบกลั่นกรองผลิตภัณฑ และสรุปผล
การพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการคัดสรรระดับ
จังหวัด/กทม. พิจารณาติดตามการคัดสรรและใหความ
เห็นชอบรับผลิตภัณฑเขารับการคัดสรร
(หมายเหตุ: -)
4) การพิจารณา
รายงานผลการรับสมัครใหที่ประชุมหัวหนาสวนราชการของ
จังหวัด/กทม. และสงขอมูลการรับสมัครใหกรมการพัฒนา
ชุมชน
(หมายเหตุ: -)
5) การพิจารณา
คณะกรรมการดําเนินการคัดสรรระดับประเทศตรวจสอบและ
ใหคะแนนผลิตภัณฑตามหลัก เกณฑที่กําหนด ตั้งแตระดับ 1
- 5 ดาว
(หมายเหตุ: -)
6) การพิจารณา
กรมการพัฒนาชุมชนจัดทําบัญชีประกาศผลการคัดสรรป
2559 ตั้งแตระดับ 1 - 5 ดาว และแจงผลการพิจารณาให
ผูผลิต ผูประกอบการทราบ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กรมการพัฒนาชุมชน

6 วัน

กรมการพัฒนาชุมชน

4 วัน

กรมการพัฒนาชุมชน

10 วัน

กรมการพัฒนาชุมชน

31 วัน

กรมการพัฒนาชุมชน

45 วัน

กรมการพัฒนาชุมชน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2) ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3) ใบสมัครการคัดสรร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4) หนังสือมอบอํานาจจากกลุมผูผลิต ผูประกอบการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5) หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6) ผลิตภัณฑที่สงเขาคัดสรรแยกตามประเภทผลิตภัณฑ
ฉบับจริง 6 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
-

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ถนนแจงวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2141-6077 www.cep.cdd.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) เกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย พ.ศ. 2559 ประเภทอาหาร
2) เกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย พ.ศ. 2559 ประเภทเครื่องดื่ม
3) เกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย พ.ศ. 2559 ประเภทผา เครื่องแตงกาย
4) เกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย พ.ศ. 2559 ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก
5) เกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย พ.ศ. 2559 ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
6) ใบสมัครการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2559
7) ความเปนมา วัตถุประสงค กรอบการคัดสรร คุณสมผูผลิต จํานวนผลิตภัณฑที่สามารถสงเขาคัดสรรฯ
ประเภทผลิตภัณฑ การจัดผลิตภัณฑ

