รหัสประจาตัวผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ. 2557 - 2558

□□□□□□□□□ (เฉพาะเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกเมื่อรับลงทะเบียนแล้ว)
แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ............
การลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้มีข้อมูลสาหรับการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP
คาอธิบาย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนลงในช่องว่างหรือทาเครื่องหมาย / ลงใน □ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

๑. ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร / เจ้าของกิจการ
๑.๑ ตัง้ อยู่ในเขต

□ เขตอบต. □ เขตเทศบาล □ เขตกทม.

1.2 □ เป็นผู้ประกอบการรายใหม่
๑.3 ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร / เจ้าของกิจการ
ชื่อ/ชื่อกิจการ.......................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ บ้านเลขที่ ..................... ซอย .......................... ถนน .................................................... หมู่ท.ี่ .............
ตาบล/แขวง............................... อาเภอ/เขต................................... จังหวัด...................................................
โทรศัพท์............................................ โทรสาร............................ อีเมล์...........................................................
ประเภทอาคารที่ทาการกลุ่ม/ องค์กร / เจ้าของกิจการ คือ
□ อาคารที่พักส่วนบุคคล □ ศาลากลางบ้าน □ ศาลาวัด □ อาคารเอนกประสงค์

□ ศูนย์ข้อมูลระดับหมู่บ้าน/ตาบล □ อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................
๑.4 กลุ่ม / องค์กร / เจ้าของกิจการ ดาเนินกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน / OTOP (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ โดยให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากฐานข้อมูลกิจกรรมพัฒนาชุมชนระดับอาเภอ)
- ท่านเคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือไม่
□ ไม่เคย □ เคย โปรดระบุปีที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี พ.ศ. ..........
มีสมาชิกในกลุ่ม/กิจการ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือไม่
□ ไม่มี □ มี จานวน................คน
รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วม 1............................................. ปีที่เข้าร่วม.......................
2............................................. ปีที่เข้าร่วม.......................
- ท่านเคยเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิตหรือไม่
□ ไม่เคย □ เคย โปรดระบุปีที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อ ปี พ.ศ. ...............
- ท่านเคยเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทาแผนธุรกิจ หรือไม่
□ ไม่เคย □ เคย โปรดระบุปีที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อ ปี พ.ศ. ...............

□

ได้ใช้บริการ/ร่วมกิจกรรมศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน
- อยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามทะเบียนของกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อ
□ปี พ.ศ. ๒๕๕2 □ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ □ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ □ ปี พ.ศ. ๒๕๕5 □ปี พ.ศ. ๒๕๕6 □ปี พ.ศ. ๒๕๕7

๒

□ อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OVC)
- ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา เคยเข้าร่วมแสดงหรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับประเทศหรือไม่
□ ไม่เคย

□ ได้เคยเข้าร่วม (ให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ OTOP CITY □ OTOP Midyear □ OTOP ภูมิภาค □ OTOP ศิลปาชีพประทีปไทยฯ
□ อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................
-ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา เคยเข้าร่วมแสดงหรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในต่างประเทศหรือไม่
□ ไม่เคย □ ได้เคยเข้าร่วม (โปรดระบุ)............................................................................

๒. ลักษณะของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
๒.๑ □ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

□ ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
□ เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน........................
จัดตั้งเมื่อ วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .........

จานวนสมาชิกก่อตั้ง.............คน

ยอดจาหน่ายโดยเฉลี่ยต่อปีของกลุ่ม....................................บาท/ปี(ไม่หักค่าใช้จ่าย)
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดย
□ กรมการพัฒนาชุมชน □ เกษตร

□ กศน. □ อุตสาหกรรม

□ พาณิชย์ □ สาธารณสุข □ สถาบันการศึกษา(ระบุ)...........................................................
□ กลุ่มจัดตั้งเอง □ อื่นๆ(โปรดระบุ).........................................................................................
๒.๑.1 ปัจจุบันกลุ่มของท่านมีสมาชิกจานวน (โปรดระบุ)...............................คน
๒.๑.2 กลุม่ ของท่านมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มจานวนเท่าใด (โปรดระบุ)............คน
๒.๑.3 กลุม่ ของท่านมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มหรือไม่
□ ไม่มี □ มี (กรณีมีเลือกตอบเพียงข้อเดียว)

□ ๑-๒ ครั้ง ต่อเดือน
□ ๑-๓ ครั้ง ต่อปี

□ มากกว่า ๓ ครั้ง ต่อเดือน
□ มากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี

๒.๑.4 กลุ่มของท่านมีการจัดทาระเบียบข้อบังคับของกลุ่มหรือไม่
□ มี
□ ไม่มี
๒.๑.๕ กลุ่มของท่านมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกกลุ่มหรือไม่
□ มี
□ ไม่มี

๓

๒.๑.๖ กลุ่มของท่านมีการจัดทางบการเงิน – งบดุล หรือไม่
□ มี
□ ไม่มี
๒.๒ □ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว เลขทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี).........................
เริ่มดาเนินกิจการเมื่อ วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ........... จานวนแรงงาน...........คน
รายได้เฉลี่ย.........................................บาท/ปี(ไม่หักค่าใช้จ่าย)
๒.๓ □ ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เลขทะเบียนนิติบุคคล (ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า )...........................................
จัดตั้งเมื่อ วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ............. จานวนแรงงาน.................คน
รายได้เฉลี่ยของกลุ่ม..........................................บาท/ปี(ไม่หักค่าใช้จ่าย)
๒.๔ ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุ่ม/เริ่มทาธุรกิจ
□ 1-3 ปี □ 3-5 ปี □ 5 ปี ขึ้นไป

๓. ข้อมูลผู้มีอานาจกระทาการผูกพัน/ประธานกลุ่ม / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)................................................................นามสกุล.............................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด .........................................หมายเลขประจาตัวประชาชน..............................................................
ที่อยู่เลขที่.............................. ซอย................................................ถนน ................................................หมู่ท.ี่ ...............
ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์ ........................
โทรศัพท์............................................ โทรสาร......................................... อีเมล์..............................................................
กรณีที่มีการมอบอานาจ
ชื่อ(นาย / นาง / นางสาว)............................................นามสกุล................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด .....................................................อายุ......................ปี
หมายเลขประจาตัวประชาชน.............................................................ที่อยู่เลขที่........................ ซอย...........................
ถนน ............................................. หมู่ท.ี่ ............ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์............................................................................
โทรสาร...........................................อีเมล์..................................................................................

๔. แรงงานที่ใช้ในการผลิต ของกลุ่ม/กิจการ
รวมจานวนทั้งหมด...................คน ได้แก่

□ ใช้แรงงานที่มีฝีมือและทักษะ
□ ใช้แรงงานทั่วไป แยกเป็น…
□ แรงงานประจา □

แรงงานไม่ประจา

๔

๕. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในกลุ่ม/กิจการ
5.1 กู้จากแหล่งทุนนอกชุมชน

□ ธนาคารออมสิน จานวน....................บาท □ ธนาคารกรุงไทย จานวน....................บาท
□ ธนาคารไทยพาณิชย์ จานวน....................บาท □ ธนาคารกรุงเทพ จานวน....................บาท
□ SMEs Bank จานวน....................บาท □ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จานวน....................บาท
□ อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. จานวน....................บาท
5.2 กู้จากแหล่งทุนในชุมชน

□ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน.................บาท □ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนจานวน...............บาท
□ กองทุนหมู่บ้าน จานวน....................บาท □ อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................จานวน....................บาท
5.3 กู้จากบุคคลในชุมชน

□ ญาติ จานวน..............บาท □∕นายทุน จานวน...............บาท □อื่นๆ (โปรดระบุ).................จานวน...........บาท
5.4 กู้จากบุคคลนอกชุมชน

□ ญาติ จานวน..............บาท □ ∕นายทุน จานวน...............บาท□อื่นๆ (โปรดระบุ).............. จานวน............บาท
5.5 เงินทุนของกลุ่ม (กรณีกลุ่ม โปรดระบุ) จานวน....................................บาท
5.6 เงินทุนของเจ้าของกิจการ (กรณีเป็นเจ้าของรายเดียว/SME)จานวน........................บาท
5.7 อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น (โปรดระบุ)..................................................จานวน...................บาท

๖. ลักษณะความเชื่อมโยงกับชุมชน
๖.๑ กลุ่ม/กิจการของท่าน เชื่อมโยงกับชุมชนในลักษณะ (เลือกตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
□ ใช้แรงงานในท้องถิ่น □ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น∕□ ชุมชนร่วมบริหารจัดการ □ อื่นๆ (ระบุ)…………………
๖.๒ กลุ่ม/กิจการของท่าน มีการจัดสรรผลกาไรบางส่วนให้กับชุมชน หรือไม่
□ ไม่มี □ มี (ระบุ)…………………………………………………..…………

๗. ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่เป็นสินค้า OTOP มีจานวน................ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(กรุณาให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ในแบบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ๆละ ๑ ชุด และกรณีที่มีผลิตภัณฑ์มากกว่า ๑๐
ผลิตภัณฑ์ ให้แนบรายชื่อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม)
๑. ประเภทอาหาร
๒. ประเภทเครื่องดื่ม ๓. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
๔. ประเภทของใช้
๕. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
๗.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์................................................. ประเภท □.........................................
๗.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์................................................
๗.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์.................................................
๗.๔ ชื่อผลิตภัณฑ์...................................................

□..........................................
ประเภท □.........................................
ประเภท □..........................................
ประเภท

๕

□...........................................
๗.๖ ชื่อผลิตภัณฑ์.................................................... ประเภท □...........................................
๗.๗ ชื่อผลิตภัณฑ์................................................. ประเภท □...........................................
๗.๘ ชื่อผลิตภัณฑ์.................................................. ประเภท □...........................................
๗.๙ ชื่อผลิตภัณฑ์................................................. ประเภท □..........................................
๗.๑๐ ชื่อผลิตภัณฑ์.................................................. ประเภท □...........................................
๗.๕ ชื่อผลิตภัณฑ์................................................... ประเภท

๘. การส่งผลิตภัณฑ์สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
8.1 ประวัติการส่งผลิตภัณฑ์สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
□ ยังไม่เคยสมัครเข้ารับการคัดสรรหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

□ ได้เคยสมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
□ พ.ศ. ๒๕๔7 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์..................................ประเภท..............................ระดับ.........ดาว
□ พ.ศ. ๒๕๔9 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์..................................ประเภท..............................ระดับ.........ดาว
□ พ.ศ. ๒๕51 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์..................................ประเภท..............................ระดับ.........ดาว
□ พ.ศ. ๒๕53 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์..................................ประเภท..............................ระดับ.........ดาว
□ พ.ศ. ๒๕55 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์..................................ประเภท..............................ระดับ.........ดาว
๘.๒ ท่านมีความประสงค์ในการส่งผลิตภัณฑ์สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย หรือไม่
□ ประสงค์ โดยจัดส่งผลิตภัณฑ์(ระบุ)...................................................................
เข้าคัดสรรฯในประเภท.......................................................................................

□ ไม่ประสงค์ (ระบุเหตุผล).....................................................................................
๙. การจัดทาแผนธุรกิจ
๙.๑ กลุ่ม/ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีการจัดทาแผนธุรกิจหรือไม่ (ถ้าตอบว่าไม่มีให้ข้ามไปทาข้อ ๑๐)
□ มี
□ ไม่มี
๙.๒ แผนธุรกิจของท่าน ได้กาหนดแผนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
□ แผนการตลาด □ แผนการผลิต □ แผนการจัดการ □ แผนการเงิน
๙.๓ แผนธุรกิจของท่านได้เคยรับอนุมัติจากธนาคารหรือสินเชื่อใดหรือไม่
□ ได้รับ จาก (โปรดระบุ)..................................................... □ ไม่ได้รับ
๙.๔ กลุ่มของท่านได้เคยส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดแผนธุรกิจหรือ ไม่

□ ไม่เคยเข้าร่วมประกวด

๖

□ เคย โดยเข้าประกวดในระดับ(เลือกได้หลายข้อ)
□ อาเภอ □ จังหวัด □ ภาค □ ประเทศ
๑๐. การบริหารจัดการ
10.1 การจัดทาระบบบัญชี □ ไม่มี □ จัดทาแบบง่ายๆไม่เป็นระบบ
10.2 ระบบการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตสู่ตลาด
□ ไม่ม/ี ผู้ซื้อเป็นผู้จัดการระบบขนส่งสินค้า

□ จัดทาตามระบบบัญชี

□ มีแต่ไม่เป็นระบบ (ส่งตามความต้องการของลูกค้า) เช่น รถทัวร์ รถไฟ เป็นต้น
□ มีระบบขนส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ
10.3 การจัดทาสต๊อกวัตถุดิบ □ มี □ ไม่มี
10.4 การตรวจสอบคุณภาพสภาพสินค้า □ มี □ ไม่มี
11. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีการจดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่

□ ไม่มี
□ มี ทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
□สิทธิบัตร □ อนุสิทธิบัตร □เครื่องหมายการค้า □ ลิขสิทธิ์
□ความลับทางการค้า □ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ □ แผนผังภูมิของวงจรรวม
□การคุ้มครองพันธุ์พืช□ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย □ อื่นๆ (ระบุ)..................
12. ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านใด

□ เงินทุน

จานวน............................บาท แยกเป็น
1. กระทรวงมหาดไทย จานวน...................บาท 2. กระทรวงพาณิชย์
จานวน...........................บาท
3. กระทรวงอุตสาหกรรม จานวน..................บาท 4. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จานวน...........................บาท
5. กระทรวงสาธารณสุข จานวน..................บาท 6. กระทรวงเกษตรฯ
จานวน..........................บาท
7. อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................. จานวน...................บาท
□ องค์ความรู้ จานวน............................ครั้ง แยกเป็น
1. กระทรวงมหาดไทย จานวน...................ครั้ง 2. กระทรวงพาณิชย์
จานวน...........................ครั้ง
3. กระทรวงอุตสาหกรรม จานวน..................ครั้ง 4. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จานวน...........................ครั้ง
5. กระทรวงสาธารณสุข จานวน..................ครั้ง 6. กระทรวงเกษตรฯ
จานวน..........................ครั้ง
7. อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................. จานวน...................ครั้ง
□ วัสดุ/ครุภัณฑ์ (คิดมูลค่าเป็นจานวนเงิน) จานวน............................บาท แยกเป็น
1. กระทรวงมหาดไทย จานวน...................บาท 2. กระทรวงพาณิชย์
จานวน...........................บาท

๗

3. กระทรวงอุตสาหกรรม จานวน..................บาท 4. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จานวน...........................บาท
5. กระทรวงสาธารณสุข จานวน..................บาท 6. กระทรวงเกษตรฯ
จานวน..........................บาท
7. อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................. จานวน...................บาท
□ ตลาดและการจาหน่าย (คิดมูลค่ารวมจากยอดจาหน่าย) จานวน............................บาท แยกเป็น
1. กระทรวงมหาดไทย จานวน...................บาท 2. กระทรวงพาณิชย์
จานวน...........................บาท
3. กระทรวงอุตสาหกรรม จานวน..................บาท 4. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จานวน...........................บาท
5. กระทรวงสาธารณสุข จานวน..................บาท 6. กระทรวงเกษตรฯ
จานวน..........................บาท
7. อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................. จานวน...................บาท

13. ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ มีความต้องการได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตเรื่องใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า ๑ เรื่อง)

□ วิธีการปลูกทดแทน หรือ จัดหาวัสดุทดแทน □ การนาวัสดุอื่นมาผสมผสานในการผลิต
□ การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีเพื่อการผลิต ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
□ การผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม □ อื่น ๆ โปรดระบุ................................
14. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเคยนาผลิตภัณฑ์ไปจาหน่าย หรือ ส่งไปจาหน่ายที่ใดบ้(ตอบได้
าง มากกว่า๑ ข้อ)

□ ภายในจังหวัด (โปรดระบุ).................................................
□ ภายในประเทศ (โปรดระบุ).................................................
□ ต่างประเทศ (โปรดระบุ).................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเองและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................................. ผู้ยื่นลงทะเบียน
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................

การเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในชุมชน

□

รับรอง
□ ไม่รบั รอง เนื่องจาก......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................... ผู้รับเอกสารลงทะเบียน
(................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................

ลงชื่อ............................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ประธาน เครือข่าOTOP
ย อาเภอ/เขต หรือ ผู้แทน
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ....................

๘

ลาดับที่ของผลิตภัณฑ์

□□

รหัสประจาตัวผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ………. □□□□□□□□□(เฉพาะเจ๎าหน๎าที)่

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ปี ……………
๑. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
๑.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ............................................................................................
๑.๒ ประเภทผลิตภัณฑ์ ∕ (เลือกได๎ประเภทเดียว)

□ ๑.อาหาร (เลือกได๎ประเภทเดียว)
□ผลิตผลเกษตรบริโภคสด
□ ผลิตผลเกษตรแปรรูป
□อาหารแปรรูปสาเร็จรูป/กึ่งสาเร็จรูป □ อื่นๆ(ระบุ)..............................
□ ๒. เครื่องดื่ม (เลือกได๎ประเภทเดียว)
□เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ □เครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอล์
□อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................
□ ๓. ผ๎าและเครื่องแตํงกาย(เลือกได๎ประเภทเดียว)
□เสื้อผ๎า □ เครื่องประดับ □ หมวก □อื่นๆ (ระบุ)...........................................
□ ๔. ของใช๎ ฯ ∕(เลือกได๎ประเภทเดียว)
□ ไม๎ □หนัง □ โลหะ □ พลาสติก □ ผ๎า
□กระดาษ □อื่นๆ(ระบุ)......................................................
□ ๕. สมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร (เลือกได๎ประเภทเดียว)
□ เครื่องสาอาง □ ยาสมุนไพร □ วัตถุอันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือน
□ อื่นๆ เชํน น้ามันหอมระเหย ปุ๋ย(ระบุ)...............................................................
๒. ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร / เจ้าของกิจการ
ชื่อกลุํม/องค์กร/เจ๎าของกิจการ.......................................................................................................................
ชื่อประธานกลุํม / เจ๎าของกิจการ / ผู๎ที่ได๎รับมอบอานาจ………………………………………………………………………
....................................................................... โทรศัพท์ที่ติดตํอได๎................................................................

๙

๓. ภาพผลิตภัณฑ์
ภาพผลิตภัณฑ์ขนาด ๔” x ๖” จานวน ๑ ภาพ

ภาพผลิตภัณฑ์ขนาด ๔” x ๖”

3.1 ราคาจาหนํายปลีกตํอหนํวย(ของผลิตภัณฑ์ตามภาพ)....................................... บาท/
(โปรดระบุลักษณะปริมาณ/ขนาดของผลิตภัณฑ์)..................................................
3.2 ราคาจาหนํายสํงตํอหนํวย(ของผลิตภัณฑ์ตามภาพ)....................................... บาท/
(โปรดระบุลักษณะปริมาณ/ขนาดของผลิตภัณฑ์)..................................................
3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร๎างรายได๎สูงสุด/ยอดขายสูงสุด หรือไมํ

□ ใชํ □ ไมํใชํ

3.4 การจัดแบํงกลุํมประเภทผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (SEGMENT)
1. ให้เลือกคาตอบข้อที่ตรงตามความสามารถสูงสุดของผลิตภัณฑ์เพียงข้อเดียวในแต่ละด้าน
2. ในกรณีที่เลือกคาตอบข้อที่ 3.4.1ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นข้อย่อยที่ 3 นั้น ไม่ต้องกรอกข้อมูลใน
ส่วนที่เหลือ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้ถูกจัดเข้ากลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ กลุ่ม D เท่านั้น
3. ในกรณีที่เลือกคาตอบข้อที่ 3.4.1 ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นข้อย่อยที่ 1 หรือ 2 ให้กรอกข้อมูล
ใน ข้อที่ 3.4.2-3.4.5 ให้ครบถ้วนทุกข้อ

3.4.1 ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากล(เชํน GMP/ GAP/ HACCP/ ISO ฯลฯ)
หรือมาตรฐานการสํงออก หรือมาตรฐานตามที่ประเทศคูํค๎ากาหนด
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (เชํน อย./ Primary GMP/
มผช./มอก. ฯลฯ) หรือมาตรฐานที่ตลาดสินค๎าหรือกฎหมายกาหนด
 3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไมํได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใดๆ

๑๐

3.4.2 ด้านศักยภาพการผลิต
 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสูง สามารถผลิตซ้าในปริมาณและคุณภาพคงเดิม และผลิตได๎
ตามคาสั่งซื้อทั้งคุณภาพและปริมาณ ในจานวนมาก
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการผลิตปานกลาง สามารถผลิตซ้าในปริมาณและคุณภาพใกล๎เคียงเดิม
 3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการผลิตต่า ไมํสามารถผลิตซ้าในปริมาณและคุณภาพคงเดิม
3.4.3 ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระบวนการผลิตที่ซับซ๎อน หรือใช๎
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมํในการผลิตปริมาณมาก
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระบวนการผลิตไมํซับซ๎อน
 3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่ยุํงยากซับซ๎อน ต๎องใช๎ทักษะฝีมือและความคิดสร๎างสรรค์ และใช๎
ระยะเวลานานในการผลิตปริมาณน๎อย
3.4.4 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ /และบรรจุภัณฑ์อยํางตํอเนื่อง ผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลายและมีรูปแบบเป็นที่นิยมของตลาด
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบ หรือการออกแบบที่มีความโดดเดํนเฉพาะตัว เป็นงานหัตถกรรมประณีต
ศิลป์ที่ต๎องใช๎ภูมิปัญญา ศิลปะ หรือลวดลายที่ต๎องใช๎ฝีมือ นาเสนอและสร๎างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์
 3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนารูปแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แตํไมํตํอเนื่อง ผลิตภัณฑ์ไมํมีความ
หลากหลายเทําที่ควร
 4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขาดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ /บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไมํหลากหลาย และ
รูปแบบไมํตรงกับความต๎องการของตลาด
3.4.5 ด้านตลาดการจาหน่ายของผลิตภัณฑ์
 1. เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ีการสํงออก หรือจาหนํายในห๎างสรรพสินค๎าชั้นนา หรือสนามบิน หรือ Modern Trade
และมีการสํงออกในระยะยาวอยํางตํอเนื่อง
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง มีกลุํมลูกค๎าเป้าหมายเฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ (niche market) ซึง่
อาจมีจาหนํายในห๎างสรรพสินค๎าชั้นนา หรือมีสถานที่จาหนํายเฉพาะของผลิตภัณฑ์
 3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจาหนํายเฉพาะในตลาด
/ร๎านค๎าที่อยูํในภูมิภาค ร๎านของฝาก
/ของที่ระลึกของจังหวัดหรือร๎านค๎าที่
อยูํในสถานที่ทํองเที่ยห๎วางในจังหวัด หรือมีสถานที่ฝากขายถาวร หรือมีผู๎มารับตํอเพืเนือ่ ่อไปจ
ง าหนํายตํอหรือนาไปบรรจุใหมํ
 4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่จาหนํายเฉพาะในร๎านค๎าชุมชน หรือตลาดในอาเภอ/จังหวัด หรือขายปลีกทั่วไป

๑๑

***ผลการจัดกลุํมประเภทผลิตภัณฑ์
อยูํในกลุํมประเภท  A กลุม่ ดาวเด่นสู่สากล ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และผลิตได๎จานวนมากอยํางตํอเนื่อง มี
ตลาดจาหนํายทั้งภายในและตํางประเทศ มีกาลังผลิตที่รองรับการสั่งซื้อได๎ในปริมาณมากและมีศักยภาพในการสํงออก
ตลาดตํางประเทศได๎ในระยะยาว
 B กลุม่ อนุรักษ์ สร้างคุณค่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ผลิตได๎จานวนน๎อย เพราะมี
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตยากและซับซ๎อน เป็น งานหัตถกรรมประณีตศิลป์ มีเอกลักษณ์ของสินค๎าแตํละชิ้นต๎องใช๎
ระยะเวลาในการผลิต โดยไมํสามารถผลิตสินค๎าที่เหมือนกันในปริมาณมากได๎ และผลิตเพื่อจาหนํายให๎ลูกค๎าเฉพาะกลุํม
 C กลุม่ พัฒนาสู่การแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ที่มคี ุณภาพระดับพื้นฐานตามที่ กฎหมาย หรือ
มาตรฐานอื่นที่รองรับกระบวนการผลิตไมํมีความซับซ๎อน ผลิตได๎จานวนมาก สามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อจานวนมาก
ได๎ และมีกาลังการผลิตเพียงพอ หรือมีกาลังการผลิตในลักษณะเป็นเครือขําย มีตลาดจาหนํายทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน และสามารถเข๎าสูํการแขํงขันในตลาดได๎
 D กลุม่ ปรับตัวสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์มีการผลิตงําย ไมซับซ๎อน ผลิตได๎จานวนน๎อย
ยังไมํได๎มีการรับรองมาตรฐาน และมีความต๎องการในการพัฒนาศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและการ
บริหารจัดการเพื่อเข๎าสูํการรับรองมาตรฐาน
***ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผลิตภัณฑ์ได๎รับมาตรฐาน ให๎สามารถเข๎ามาแก๎ไขปรับปรุงข๎อมูลได๎ทุกไตรมาส
โปรแกรมก็จะประมวลผลการจัดกลุํมประเภทผลิตภัณฑ์ใหมํ

๔. ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ (โดยย่อ)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

๕. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

□ อย.
□ มผช.
□ มอก.
□ ฮาลาล
□Q
□ GMP
□ GAP

เลขที่ .................... ลงวันที่........................ สิ้นสุดวันที่ ............................. (ถ๎ามี)
เลขที่ .................... ลงวันที่........................ สิ้นสุดวันที่ ............................. (ถ๎ามี)
เลขที่ .................... ลงวันที่........................ สิ้นสุดวันที่ ............................. (ถ๎ามี)
เลขที่ .................... ลงวันที่........................ สิ้นสุดวันที่ ............................. (ถ๎ามี)
เลขที่ .................... ลงวันที่........................ สิ้นสุดวันที่ ............................. (ถ๎ามี)
เลขที่ .................... ลงวันที่........................ สิ้นสุดวันที่ ............................. (ถ๎ามี)
เลขที่ .................... ลงวันที่........................ สิ้นสุดวันที่ ............................. (ถ๎ามี)

๑๒

□ HACCP เลขที่ .................... ลงวันที่........................ สิ้นสุดวันที่ ............................. (ถ๎ามี)
□เกษตรอินทรีย์ เลขที่ .................... ลงวันที่................. สิ้นสุดวันที่ .............................. (ถ๎ามี)
□ อื่น ๆ ระบุ.................................................................เลขที่ ....................... ลงวันที่..................................
สิ้นสุดวันที่ .................................... (ถ๎ามี)

□ อยูํระหวํางการยื่นขอ(โปรดระบุ)...............................................................................
เลขที่คาขอ ................................................... ลงวันที่............................................

6. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

□ ผลิตภัณฑ์ไมํเคยยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
□ ผลิตภัณฑ์ของทํานยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
เมื่อวันที่ ..............เดือน......................................ปี.......................
□ สิทธิบัตรการประดิษฐ์
□ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่..............เดือน......................................ปี.......................
เมื่อวันที่ ..............เดือน......................................ปี.......................
□ อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ ..............เดือน......................................ปี.......................
□ เครื่องหมายการค๎า
เมื่อวันที่ ..............เดือน......................................ปี.......................
□ ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ ..............เดือน......................................ปี.......................
□ ความลับทางการค๎า
เมื่อวันที่ ..............เดือน......................................ปี.......................
□ แบบผังภูมิของวงจรรวม
เมื่อวันที่ ..............เดือน......................................ปี.......................
□ สิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์
เมื่อวันที่ ..............เดือน......................................ปี.......................
□ การคุ๎มครองพันธุ์พืช
เมื่อวันที่ ..............เดือน......................................ปี.......................
□ ภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
□ อื่นๆ (ระบุ) ............................ เมื่อวันที่ ..............เดือน......................................ปี.......................
□ สถานะปัจจุบันในการคุ๎มครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
□ มีอายุการคุ๎มครองสิทธิ □ หมดอายุการคุ๎มครองสิทธิ
7. การผลิตและการเก็บรักษา
7.1 ผลิตภัณฑ์มีการผลิตได๎ในลักษณะ(เลือกตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)

๑๓

□ ผลิตได๎จานวน(ระบุจานวนขนาด/ปริมาณ) ............................ตํอวัน
□ ผลิตได๎จานวน (ระบุจานวนขนาด/ปริมาณ)..........................ตํอเดือน
□ ผลิตได๎จานวน (ระบุจานวนขนาด/ปริมาณ)................................ตอํ ปี
7.2 ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาในชํวงระยะเวลา

□ ยังไมํระบุ □ 1-3 วัน □ ไมํเกิน 7 วัน □ 1 เดือน □ 2 เดือน □ 3 เดือน
□ นานกวํา 3 เดือน ถึงหนึ่งปี □ มากกวําหนึ่งปีขึ้นไป
8. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย
/ เรื่องราวของผลิตภัณฑ์(โดยย่อ)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

9. สถานที่จาหน่าย

□ ในประเทศ
□ จาหนํายเอง □ ผํานตัวแทน □ อื่นๆ (ระบุ)..................................................เลขที่ ..........................
ซอย .................................. ถนน .................................. หมูํท.ี่ ...........บ๎าน...........................ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์ .....................................
□ ห๎างสรรพสินค๎า (ระบุชื่อ)..........................................จังหวัด............................

□

ตลาด(ระบุชื่อ) ............................................จังหวัด............................ □ อื่น ๆ (ระบุ)...........................
ยอดปริมาณการจาหนํายจานวน............ชิ้น /เดือน ยอดขายเฉลี่ยตํอเดือน......................................บาท
□ ต่างประเทศ

□ จาหนํายเอง

∕

□ ผํานตัวแทน □ อื่นๆ (ระบุ)............................

□ ความต้องการตัวแทนจาหน่าย
□ ดาเนินการผลิตและจาหนํายเอง□ ต๎องการตัวแทนจาหนํายในประเทศ □ต๎องการตัวแทนจาหนํายในตํางประเทศ

๑๔

๑0. แหล่งจาหน่ายหลักของสินค้า

□ ตลาดในจังหวัด □ ตลาดภายในประเทศ □ ตลาดตํางประเทศ
11. สถานภาพการขายในปัจจุบัน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

□

□ มีตัวแทนในประเทศ(ระบุ).........................□ มีตัวแทนในตํางประเทศ(ระบุชื่อ
ประเทศ)......................
............ □ดาเนินการสํงออกด๎วยตนเอง(ระบุชื่อประเทศ)....................□ อื่นๆ (ระบุ)...........................
จาหนํายสินค๎าด๎วยตนเอง

12. หากท่านเคยส่งสินค้าออกด้วยตนเอง ท่านหาผู้ซื้อจากต่างประเทศด้วยวิธีการใด

□ ติดตํอผํานนายหน๎า หรือใช๎ชํองทางการค๎าผํานทาง E-commerce
□ เข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า □ อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................
๑3. ลักษณะของบรรจุภัณฑ์
13.1 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์
□ ไมํมีบรรจุภัณฑ์ □ มีบรรจุภัณฑ์เบื้องต๎น แตํไมํมีรายละเอียดที่ระบุมาตรฐานบนบรรจุภัณฑ์

□

มีบรรจุภัณฑ์ที่บํงบอกเอกลักษณ์และตามมาตรฐานสากลเชิงการค๎า
13.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
□ มีรูปแบบดั้งเดิม ไมํมีการพัฒนา □ มีการพัฒนารูปแบบให๎เหมาะสมกับสินค๎า
13.3 บรรจุภัณฑ์ของท่านทาจากวัสดุประเภทใด

□

กระดาษ □ ผ๎า □ พลาสติก∕ □ ไม๎ □ อื่นๆ(โปรดระบุ)...................................................
13.4 ราคาของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับต้นทุนในการผลิตของผลิตภัณฑ์

□

เหมาะสม □ ไมํเหมาะสม (มีราคาสูง)
13.5 ผลิตภัณฑ์ของท่านมีบาร์โค๊ด (Barcode) บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับราคาของสินค้า

□

□ ไมํมี

มี

๑4. รางวัลที่ได้รับ
ปี....................
□ Prime Minister’s Export Awards
ปี.....................
□ DE mark
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................. ปี..................................
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................. ปี..................................

๑5. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

□

มี

□

ไมํมี

๑๕

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําข๎อความข๎างต๎น ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎กรอกข๎อมูลด๎วยตนเองและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................... ผู๎ยื่นลงทะเบียน
(......................................................)
วันที่........เดือน.....................พ.ศ...............

การรับรองเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในชุมชน

□
□

รับรอง

ไมํรับรอง เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(..........................................................)
ตาแหนํง ประธาน เครือขําย OTOP อาเภอ / เขต หรือผู๎แทน
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ....................

ส่วนของเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
ลงชื่อ.......................................... ผู๎รับเอกสารลงทะเบียน
(.........................................)
ตาแหนํง................................................
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ....................

