
ความหมาย

คุณสมบัติของผูขอ

การรับรอง

คาใชจาย

การแสดงเคร่ืองหมาย
(มผช.)

การตรวจสถานที่

การเลิกกิจการ

ทําไมตอง มผช.

การยกเลิก มผช.

แหลงขอมูล

หลักเกณฑและเง่ือนไข
การรับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
9/9/2548 - v2

การใหการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
ของผูผลิตในชุมชน ท่ีเกิดจากการรวมกลุม
ท้ังท่ีจดทะเบียนหรือไมไดจดทะเบียน

ผูย่ืนคําขอ คือผูท่ีผานการคัดเลือก
จากคณะกรรมการ กอ.นตผ.

ผูผลิตท่ีผาน กอ.นตผ.

กลุมหรือสมาชิกกลุม

เกษตรกร

สหกรณ

กลุมอาชีพ

กลุมธรรมชาติ

กลุมอาชีพกาวหนา

การตรวจ

ตรวจติดตามโดยการสุม
ซ้ือผลิตภัณฑจากสถานท่ีจําหนาย

ตรวจสอบสถานท่ีผลิต
และเก็บตัวอยาง

หนวยงาน อุตสาหกรรมจังหวัด

อายุใบรับรอง
ใบรับรองมีอายุ 3 ป

เร่ิมนับจากวันท่ีรับรอง

รักษามาตรฐาน การตรวจติดตามผลปละ 1 ครั้ง

ไมเสียคาใชจายดังนี้
คาตัวอยางผลิตภัณฑ

คานําสงตัวอยาง

แสดงเคร่ืองหมายไดเฉพาะ
ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานเทานั้น

แสดงใหครบถวนตามมาตรฐาน

ไมแจงใหทราบลวงหนา

พนักงานเจาหนาท่ีที่มาตรวจ
จะตองแสดงบัตรทุกคร้ัง

สิ่งที่ตรวจ
กรรมวิธีผลิต

การใชเครื่องหมาย

เก็บตัวอยาง

เก็บตามจํานวน
ที่กําหนดของแตละ
มาตรฐาน

ออกใบรับ-นําสง
ตัวอยางใหทุกครั้ง

ผูผลิตลงนามกํากับ

แจงให สมอ. ทราบภายในสามสิบวัน

ประกันความมั่นใจใหผูบริโภค

สงเสริมภูมิปญญาในการพัฒนา

การเช่ือมโยงสูตลาดโลก

สรางภาพลักษณที่ดีตอผลิตภัณฑชุมชน

เพ่ิมศักยภาพการแขงขัน

ตรวจสอบไมเปนไปตามมาตรฐาน
2 ครั้งติดตอกัน

ผูผลิตขอยกเลิกเอง

สนง.อุตสาหกรรมทุกจังหวัด

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3429

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เอกสารประกอบการบรรยาย 
เภสัชกร ประชาสรรณ แสนภักดี ขอมูลอางอิงจาก 
http://www.tisi.go.th/otop/otop.html

ดาวนโหลด แผนท่ีความคิดแผนนี้ไดจาก 
www.prachasan.com

http://www.tisi.go.th/otop/otop.html
http://www.prachasan.com


หนวยงาน

ส่ิงที่ตองเตรียม

การออกใบอนุญาต

พัฒนาสู จี เอ็ม พี

คาใชจาย

ส่ิงที่ตองทํา

การขอการรับรอง
มาตรฐาน อย.

9/9/2548 - v3

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

กลุมงานคุมครองผูบริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาลชุมชน
(ฝายเภสัชกรรมชุมชน)

สถานท่ี

หองวัตถุดิบ

หองผลิต

หองเก็บผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑ

ฉลาก

เอกสาร

สถานที่

ทะเบียนบานท่ีต้ัง

แบบแปลน

แผนผังอาคาร

แผนท่ีต้ัง

ผลิตภัณฑ
กระบวนการผลิต

รายการเครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ

บุคคล
สําเนาบัตรประชาชน

ทะเบียนบาน

ใบอนุญาตสถานท่ีผลิต

ใบอนุญาตผลิตภัณฑ

ใบอนุญาตการโฆษณา

ผลิตภัณฑท่ีตองมี จี เอ็ม พี 56 ชนิด

มาตรฐาน 6 หมวด

สถานที่อาคารต้ังและอาคารผลิต

เคร่ืองมือ เครื่องจักร และอุปกรณ
ท่ีใชในการผลิต

การควบคุมการผลิต

การสุขาภิบาล

การบํารุงรักษา/ทําความสะอาด

บุคลากร

กรณีใบรับรอง อย.
ไมเปนโรงงานไมตอง
เสียคาใชจายใด

เตรียมความพรอมสถานท่ี

เตรียมความพรอมเอกสาร

ศึกษามาตรฐานอย.

อานเอกสาร

ศึกษาดูงาน

เขารวมอบรม

หาที่ปรึกษา

เรียนรู/พัฒนาตนเอง

เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ืองการขอการรับรอง อย.
เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี 0-1661-8579
อางอิงจาก คูมือผลิตภัณฑ อาหาร เพ่ือเศรษฐกิจชุมชน

ดาวนโหลดเอกสารแผนนี้ไดจาก
www.prachasan.com

http://www.prachasan.com


Place(สถานที)่
Process(กระบวนการ)

Person (บุคลากร)
Product (ผลิตภัณฑ)

Paper (การบันทึกรานงาน)Packing (การบรรจุหีบหอ)

Protection (การปองกัน)

Planning (การวางแผน)

Price (ราคา)

Problem (ปญหา) Payment (เงินทุน)

OTOP Problem
ปญหาที่พบบอย
ผลิตภัณฑชุมชน

18/5/2547 - v18

ปญหาอาคาร

พ้ืน

ผนัง

เพดาน

การแบงก้ันหอง
ไมมีการแบง

มีหองเดียว

ส่ิงแวดลอมรอบอาคาร
ทางระบายน้ํา

แหลงสะสมขยะ

ไมมี Line การผลิต

มีโอกาสปนเปอน
จากผูปรุงอาหาร

จากเคร่ืองจักรเครื่องมือ

ขามกลับไปกลับมา

การฆาเชื้อไมเหมาะสมอุณหภูมิไมถึง

สุขภาพ
การลางมือไมถูกตอง

ไมมีการตรวจสุขภาพ

การแตงกาย

ไมเหมาะสม

ขาดอุปกรณปองกัน

ผาปดปาก

หมวกคลุมผม

ผากันเปอน

ความรู ทักษะ
สุขอนามัยสวนบุคคล

การปองกันการปนเปอน

การจัดเก็บไมเหมาะสม

ไมระบุวันหมดอายุ

ฉลากไมสมบูรณใชคําเกินจริง

ภาชนะบรรจุไมเหมาะสม
ถุงพลาสติก

การ Seal ไมสนิท

ไมมีการจัดทํารายงาน
รายงานผลิต

รายงานขาย

ไมมีปายขอความคําเตือน
การลางมือ

ขั้นตอนการผลิต

การบรรจุไมเหมาะสม
ใชมือ

อุปกรณพลาสติก

หองบรรจุไมเหมาะสม

หีบหอไมทันสมัย
ไมมีสีสัน

ไมดึงดูดผูซื้อ

ไมมีระบบกันสัตว/แมลง

บุคคลไมเก่ียวของกับการผลิตไมมีแผนทําความสะอาด

ไมมีแผนการฝกอบรม

ไมมีแผนการตลาด

ขาดการวิเคราะหตนทุน

ตั้งราคาผลิตภัณฑถูกเกินไป

ไมแสดงราคาสินคา

ขาดความตระหนักวามีปญหา

ไมเขาใจวิธีแกปญหา
ไมมีคนแนะนํา

มีคนแนะนําแตทําไมเปน

ไมสรุปบทเรียนปญหา

ขาดเงินทุน

ใชเงินลงทุนไมเหมาะสม

สรุปปญหาท่ีพบจากการประเมิน OTOP products
 Mind Map โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H.

Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
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สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
เครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณที่ใชในการผลิต

การควบคุมการผลิต
การสุขาภิบาล

การบํารุงรักษา 
และทําความสะอาดบุคลากร

GMP ทั่วไป
CheckList
19/5/2547 - v20

สถานท่ีตั้ง

ไมมีการสะสมขยะหรือปฏิกูล

ไมมีฝุนควันมากผิดปกติ

ไมมีวัตถุอันตราย

ไมมีคอกปศุสัตว/สถานท่ีเลี้ยงสัตว

ไมมีนํ้าขังแฉะสกปรก

ไมทอระบายนํ้าท้ิง

อาคารผลิต

แยกออกเปนสัดสวน

พ้ืนท่ีเพียงพอในการผลิต

เปนไปตามสายการผลิต

แบงแยกเปนสัดสวน ปองกันปนเปอน

พ้ืน ผนัง เพดาน อาคาร

คงทน เรียบ

ทําความสะอาดงาย

สิ่งยึด ตองไมสะสมเชื้อ/ฝุน

มีแสงสวางเพียงพอ

ระบายอากาศเหมาะสม

ปองกันสัตว/แมลง

ไมมีสิ่งของไมใช แลว

การออกแบบ

วัสดุเรียบ
ไมเปนสนิม

ไมเปนพิษ

รอยตอไมสะสมเชื้อ

งายในการทําความสะอาด

การติดตั้ง
ตามสายการผลิต

ตําแหนงเหมาะสม

พ้ืนผิวสัมผัสอาหาร

วัสดุเรียบ

ไมเปนสนิม

ทนการกัดกรอน

สูงจากพ้ืน

จํานวนเพียงพอ

วัตถุดิบ สวนผสมตางๆ 
และภาชนะบรรจุ

มีการคัดเลือก

ลางอยางเหมาะสม

เก็บรักษาเหมาะสม

การขนยายไมปนเปอน ไมปนเปอน

น้ําแข็งที่สัมผัสอาหาร
มาตรฐาน อย.

ขนสง เก็บรักษาดี

ไอนํ้าท่ีสัมผัสอาหาร
คุณภาพ อย.

ขนยาย เก็บรักษาดี

น้ําท่ีสัมผัสอาหาร
มาตรฐาน อย.

ขนยาย เก็บรักษาดี

การควบคุมการผลิตเหมาะสม

ผลิตภัณฑ

วิเคราะหคุณภาพ > 2 ป

คัดแยกผลิตภัณฑที่ไมดี

เก็บรักษาเหมาะสม

ขนสงไมปนเปอน

มีบันทึกการผลิต เก็บไว > 2 ป

นํ้าท่ีใชผลิตตองสะอาด

ภาชนะใสขยะ
มีฝาปด

ตําแหนงเหมาะสม

วิธีกําจัดขยะเหมาะสม

การจัดการนํ้าทิ้ง

หองสวมและอางลางมือ

สวมแยกจากบริเวณผลิต

สวมใชงานได

จํานวนเพียงพอ

อางลางมือ
มีสบู

ใชงานได

อางลางมือบริเวณผลิต

มีสบู/ยาฆาเชื้อ

สภาพใชงานได

จํานวนเพียงพอ

ตําแหนงเหมาะสม

มีมาตรการปองกันสัตว/แมลง

อาคารอยูในสภาพดี สมํ่าเสมอ

ทําความสะอาดเครื่องมือ

กอนผลิต

หลังผลิต

เหมาะสม

เก็บอุปกรณเหมาะสม
ไมมีฝุน

ไมปนเชื้อ

การลําเลียงภาชนะ ไมปนเปอน

มีการบํารุงเครื่องมือ เครื่องจักร

เก็บสารเคมีเปนสัดสวน

คนงานที่ผลิต
ไมเปนแผล

ไมเปนโรค

คนงามสัมผัสอาหาร

แตงกายเหมาะสม

ใชรองเทาเหมาะสม

ไมสวมเครื่องประดับ

มือเล็บตองสะอาด

ลางมือทุกครั้งกอนทํางาน

ถุงมือสะอาด

สวมหมวกตาขาย

มีการฝกอบรมดานสุขลักษณะ

มีวิธีปฏิบัติสําหรับผูไมเก่ียวของ

Check List GMP ทั่วไป Mapping โดย 
ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
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กระบวนการ
Processผลิตภัณฑ

Product

บรรจุภัณฑ
Packaging

การประชาสัมพันธ
PR-Public Relation

เอกสาร
Paper

สถานที่
Place

บุคลากร
Person

การพัฒนาผลิตภัณฑ
OTOP ขึ้นสูสากล

30/5/2547 - v22

มีมาตรฐาน
สม่ําเสมอ

ตรวจสอบได

ไมปนเปอน มีระบบปองกัน

พัฒนาตอเน่ือง
ไดสุตรท่ีดีที่สุด

คุณภาพเพิ่มขึ้น

มีการวิจัย
คัดเลือกวัตถุดิบ

คัดเลือกผลิตภัณฑ

คุณภาพ

บริสุทธิ์

สะอาด

ไมปนเปอน

รูปแบบ
ดึงดูดใจ

สะดวกใช

รูปแบบ
สอดคลองกับผลิตภัณฑ

สะดวก

วัสดุ
ธรรมชาติ

หางายในทองถ่ิน

สีสัน
สีธรรมชาติ

สีสังเคราะห

ความคิดสรางสรรค

การยอยสลาย

ภูมิปญญา

สะทอนทองถิ่น

ชองทาง

ผานตลาดเมือง

นิทรรศการ

เว็บไซต

วิธีการ

ปากตอปาก

การออกราน

การนําเสนอแผนพับ

ส่ือที่ใช

แผนปลิว

สื่อภาพเสียง
วิทยุ

โทรทัศน

บันทึกการผลิต
วัตถุดิบ

สารเคมี

ระบบบัญชี
รายรับ

รายจาย

เอกสารการผลิต

ขั้นตอนการผลิต

สูตรตํารับ

การคํานวณสวนผสม

มาตรฐาน

จี เอ็ม พี (GMP)

HACCP

5 ส

รักษาสภาพ
ความสะอาด

ความคงทนถาวร

ความรู

การผลิต

ความสะอาด

มาตรฐาน

ทักษะ
การปองกันปนเปอน

ลดความสูญเสีย

สุขอนามัย

การตรวจสุขภาพ

รักษาสุขภาพ
ออกกําลังกาย

รับประทานอาหารปลอดภัย

แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ขึ้นสูสากล 
โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H.

หากวันน้ีตองการให OTOP 
มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองสู
ความเปนสากล คงจะตองประสาน
ความรวมมือในรูปแบบของ
พหุภาคีของทุกภาคสวน
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