คู่มือสำหรับประชำชน : กระบวนกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กระทรวงมหำดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. กรอบกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
1.1 สำมำรถส่งออกได้ (Exportable) โดยมีควำมแกร่งของตรำผลิตภัณฑ์ (Brand Equity)
1.2 ผลิตอย่ำงต่อเนื่องและคุณภำพคงเดิม (Continuous &amp; Consistant)
1.3 ควำมมีมำตรฐำน(Standardization) โดยมีคุณภำพ (Quality) และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ (Satisfaction)
1.4 มีประวัติควำมเป็นมำของผลิตภัณฑ์ (Story of Product)
2. คุณสมบัติของผู้ผลิตผู้ประกอบกำรและผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถสมัครเข้ำรับกำรคัดสรรฯ
2.1 เป็นผู้ผลิตผู้ประกอบกำร OTOP ที่มีชื่ออยู่ในกำรสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำรOTOP
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ของจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร
2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ในกำรสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำร OTOP ปี พ.ศ. 2557- 2558
2.3 ผลิตภัณฑ์ตำมข้อ 2.2 ต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยกำหนดเช่น อย. และหำกผลิตภัณฑ์ใด
ไม่มีข้อกำหนดของกฎหมำยระบุไว้ต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก่อนวันสมัครเข้ำรับกำรคัดสรรฯ
เช่น มผช., มอก. , ฮำลำล, คิว (Qmark), GAP, GMP, HACCP และมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้ กรณี
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณี หำกไม่มีมำตรฐำนใดรับรองให้สำมำรถส่งเข้ำรับกำรคัดสรรฯได้ สำหรับผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ในระหว่ำงขอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ให้ถือปฏิบัติดังนี้
2.3.1 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบกำร OTOP รำยใหม่สำมำรถใช้หนังสือรับรองจำกหน่วยงำน
ที่ยื่นขอรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เป็นหลักฐำนแทนใบรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในระหว่ำง
ก่อนประกำศผลกำรคัดสรรฯ หำกไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ จะถือว่ำขำดคุณสมบัติและ
ไม่ประกำศผลกำรจัดระดับผลิตภัณฑ์
2.3.2 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบกำร OTOP รำยเก่ำ ซึ่งใบรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์หมดอำยุ
สำมำรถใช้ใบรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ที่หมดอำยุสมัครเข้ำรับกำรคัดสรรฯได้ ทั้งนี้ ในระหว่ำงก่อนประกำศผล
กำรคัดสรรฯ หำกได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ใหม่ จะนำผลคะแนนที่ได้คูณด้วย 1 แต่หำกยังไม่ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ใหม่ในห้วงเวลำดังกล่ำว ผลคะแนนที่ได้จะคูณด้วย 0.75
2.3.3 กรณีที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติตำมข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 ให้ใช้หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ
เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ได้ ทั้งนี้ ในระหว่ำงก่อนประกำศผลกำรคัดสรรฯ
หำกไม่ได้รับหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ จะถือว่ำขำดคุณสมบัติและไม่ประกำศผล
กำรจัดระดับผลิตภัณฑ์

-๒3. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำรสำมำรถส่งเข้ำคัดสรรฯ
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ OTOP สำมำรถส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ในกำรสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิต/
ผู้ประกอบกำร OTOP ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนที่กำหนดไว้ตำมข้อ 2.3
ส่งสมัครเข้ำรับกำรคัดสรรฯได้รำยละ 1 ผลิตภัณฑ์ (กรณีผลิตภัณฑ์เดี่ยว) หรือ 1 ชุด (กรณีชุดผลิตภัณฑ์)
4. ประเภทผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ
ผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ตำมนิยำมควำมหมำยที่ระบุต่อไปนี้ได้แก่ อำหำร ,
เครือ่ งดื่ม , ผ้ำเครื่องแต่งกำย , ของใช้ของแต่งของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
5. องค์ประกอบเกณฑ์กำรคัดสรร ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
5.1 ด้ำนผลิตภัณฑ์และควำมเข้มแข็งของชุมชน (ด้ำนกำรผลิตด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนควำมเข้มแข็งของชุมชน)
5.2 ด้ำนกำรตลำดและควำมเป็นมำของผลิตภัณฑ์ (ด้ำนกำรตลำดด้ำนควำมเป็นมำของผลิตภัณฑ์)
5.3 ด้ำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ (กำรตรวจสอบ/วิเครำะห์คุณภำพตำมประเภทผลิตภัณฑ์โอกำสทำงกำรตลำดสู่สำกล)
6. กำรจัดระดับผลิตภัณฑ์
กำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2559 ผลกำรดำเนินกำรคัดสรรฯ จัดระดับผลิตภัณฑ์มีระดับเดียว
คือระดับประเทศ เท่ำนั้น โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพำะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ (Specific Criteria) ซึ่งกำหนดคะแนนรวมไว้
100 คะแนน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 3 ด้ำน คือ หลักเกณฑ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และควำมเข้มแข็งของชุมชน
หลักเกณฑ์ด้ำนกำรตลำดและควำมเป็นมำของผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์ด้ำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำมำกำหนดกรอบ
ในกำรจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ออกเป็น 5 ระดับ ตำมค่ำคะแนน ดังนี้
1. ระดับ 5 ดำว (ได้คะแนนตั้งแต่ 90 -100 คะแนน) เป็นสินค้ำที่มีคุณภำพมำตรฐำนหรือมีศักยภำพในกำรส่งออก
2. ระดับ 4 ดำว (ได้คะแนนตั้งแต่ 80 &ndash; 89 คะแนน) เป็นสินค้ำที่มีศักยภำพเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
และสำมำรถพัฒนำสู่สำกล
3. ระดับ 3 ดำว (ได้คะแนนตั้งแต่ 70 &ndash; 79 คะแนน) เป็นสินค้ำที่มีคุณภำพระดับกลำงที่สำมำรถ
พัฒนำสู่ระดับ 4 ดำวได้
4. ระดับ 2 ดำว (ได้คะแนนตั้งแต่ 50 &ndash; 69 คะแนน) เป็นสินค้ำที่สำมำรถพัฒนำสู่ระดับ 3 ดำว
มีกำรประเมินศักยภำพเป็นระยะ
5. ระดับ 1 ดำว (ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน) เป็นสินค้ำที่ไม่สำมำรถพัฒนำสู่ระดับ 2 ดำว ได้
เนื่องจำกมีจุดอ่อนมำกและพัฒนำยำก
7. กำรคัดสรรฯ
ดำเนินกำร 2 ปีต่อ 1 ครั้งโดยมีระยะเวลำกำรประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบกำรและผู้สนใจทั่วไป
ทรำบ ตั้งแต่เดือนตุลำคม - เดือนกุมภำพันธ์ และทั้งนี้แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรคัดสรรฯคณะกรรมกำรอำนวยกำร
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (กอ.นตผ.) และกรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทยอำจพิจำรณำกำหนดรำยละเอียด
เป็นครั้งๆ ไป

-๓ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ 878 อำเภอ
(เป็นหน่วยยื่นค
่ ำขอ)
สำนักงำนเขตแต่ละเขต (เป็นหน่วยยื่นคำขอ)/ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 09:00 - 16:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 97 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ผลิตผู้ประกอบกำรยื่นคำขอตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผลิตผู้ประกอบกำรจัดประเภท
ผลิตภัณฑ์ตำมที่กำหนดบันทึกข้อมูลกำรรับผลิตภัณฑ์และ
บันทึกภำพผลิตภัณฑ์ลงในโปรแกรม
(หมำยเหตุ: -)
3) กำรพิจำรณำ
คณะทำงำนงำนพิจำรณำตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์
ที่สมัครเข้ำคัดสรรฯแต่ประเภททั้ง 5 ประเภทระดับจังหวัด
พิจำณำตรวจสอบกลั่นกรองผลิตภัณฑ์และสรุปผลกำร
พิจำรณำเสนอต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดสรรระดับ
จังหวัด/กทม. พิจำรณำติดตำมกำรคัดสรรและให้ควำม
เห็นชอบรับผลิตภัณฑ์เข้ำรับกำรคัดสรร
(หมำยเหตุ: -)
4) กำรพิจำรณำ
รำยงำนผลกำรรับสมัครให้ที่ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรของ
จังหวัด/กทม. และส่งข้อมูลกำรรับสมัครให้กรมกำรพัฒนำ
ชุมชน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมกำรพัฒนำชุมชน

6 วัน

กรมกำรพัฒนำชุมชน

4 วัน

กรมกำรพัฒนำชุมชน

10 วัน

กรมกำรพัฒนำชุมชน

ลำดับ
ขั้นตอน
5) กำรพิจำรณำ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดสรรระดับประเทศตรวจสอบและ
ให้คะแนนผลิตภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่ระดับ
1 - 5 ดำว
(หมำยเหตุ: -)
6) กำรพิจำรณำ
กรมกำรพัฒนำชุมชนจัดทำบัญชีประกำศผลกำรคัดสรร
ปี 2559 ตั้งแต่ระดับ 1 - 5 ดำวและแจ้งผลกำรพิจำรณำให้
ผู้ผลิตผู้ประกอบกำรทรำบ
(หมำยเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ2) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ3) ใบสมัครกำรคัดสรร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ4) หนังสือมอบอำนำจจำกกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ5) หนังสือรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ-

ระยะเวลำ
31 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมกำรพัฒนำชุมชน

45 วัน

กรมกำรพัฒนำชุมชน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรพัฒนำชุมชน

กรมกำรพัฒนำชุมชน

กรมกำรพัฒนำชุมชน

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
6) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ำคัดสรรแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์
ฉบับจริง 6 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรพัฒนำชุมชน

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯอำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2141-6077 www.cep.cdd.go.th
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) เกณฑ์กำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยพ.ศ. 2559 ประเภทอำหำร
(หมำยเหตุ: -)
2) เกณฑ์กำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยพ.ศ. 2559 ประเภทเครื่องดื่ม
(หมำยเหตุ: -)
3) เกณฑ์กำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยพ.ศ. 2559 ประเภทผ้ำเครื่องแต่งกำย
(หมำยเหตุ: -)
4) เกณฑ์กำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยพ.ศ. 2559 ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
(หมำยเหตุ: -)
5) เกณฑ์กำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยพ.ศ. 2559 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
(หมำยเหตุ: -)
6) ใบสมัครกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปีพ.ศ. 2559
(หมำยเหตุ: -)
7) ควำมเป็นมำวัตถุประสงค์กรอบกำรคัดสรรคุณสมผู้ผลิตจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถส่งเข้ำคัดสรรฯประเภท
ผลิตภัณฑ์กำรจัดผลิตภัณฑ์
(หมำยเหตุ: -)

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน:กระบวนกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชนกรมกำรพัฒนำชุมชนสำนัก
ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรอำนวยกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชำติ (กอ.นตผ) พ.ศ.2544
และพ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนกลำง
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ:ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 20
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 50
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 5
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:[สำเนำคู่มือประชำชน] กระบวนกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
09/06/2558 12:52
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