




 
รายระเอียดการประกวดเครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดเีด�น 

 
วัตถุประสงค& 
1. สนับสนุนยกย�องให�กําลังใจกับเครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดท่ีมีการดําเนินงานอย�างเป,นรูปธรรม  
    และมีผลงานโดดเด�นด�านต�างๆ 
2. เผยแพร�ประชาสัมพันธ7ผลงานและสร�างการรับรู�ในวงกว�างเก่ียวกับเครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club 
3. เพ่ือให�เป,นแบบอย�างต�นแบบท่ีดี และกรณีศึกษารูปแบบ/กิจกรรม/แนวทางการดําเนินการ 
    ให�กับเครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดต�างๆ 
 
ประเภทรางวัร 
รางวัลอันทรงเกียรติ สําหรับเครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club ระดับจังหวัด ตัดสินโดยคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
ท่ีได�รับการแต�งต้ังจากกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย7 
โดยรางวัลเครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด�น แบ�งเป,น 10 สาขารางวัล คือ 

1) ด+านการตราดชุมชน  : ส�งเสริมพัฒนาตลาด สร�างโอกาสและรายได�แก�ชุมชนอย�างชัดเจน 
2) ด+านการตราดออนไรน& : โดดเด�นการค�าผ�านช�องทางออนไลน7 ต�อยอดธุรกิจอย�างมีประสิทธิภาพ 
3) ด+านการตราดสร+างสรรค& : สร�างสรรค7การตลาดใหม�ๆ เพ่ือประโยชน7แก�เครือข�ายและชุมชน 
4) ด+านการตราดสู�สากร : เพ่ิมศักยภาพทางการค�า เชื่อมโยงสู�ตลาดสากลอย�างเป,นรูปธรรม  
5) ด+านการบริหารจัดการ : มีเปCาหมายและแผนบริการจัดการเครือข�ายอย�างมีประสิทธิภาพ 
6) ด+านการพัฒนาสมาชิก : สร�างความเข�มแข็ง และประโยชน7แก�สมาชิกอย�างชัดเจน  
7) ด+านนวัตกรรมการค+า : สร�างนวัตกรรมใหม�ๆ เพ่ือการค�าและการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
8) ด+านการประสานแระแบ�งป<น : ร�วมมือร�วมใจ เชื่อมโยงพันธมิตรท่ีเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
9) ด+านการมีส�วนร�วมแระขับเคร่ือนนโยบาย : บูรณาการการทํางาน และขับเคลื่อนนโยบายอย�างเป,นรูปธรรม 
10) ด+านความรับผิดชอบต�อสังคม : มีส�วนร�วมเก้ือกูลพัฒนาสังคมในด�านต�างๆ อย�างต�อเนื่อง 

 
คุณสมบัติผู+ส�งผรงานเข+าประกวด 
ประธานเครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัด ของจังหวัดนั้นๆ หรือผู�แทน  
เป,นคนส�งผลงานของเครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดของตนเองเข�าประกวด 
(กรณีมอบอํานาจให�ผู�แทนส�งผลงานแทน ต�องมีหนังสือมอบอํานาจอย�างชัดเจน) 
 
กําหนดการส�งผรงานเข+าประกวด 
เปDดส�งผรงาน ต้ังแต�บัดนี้เป,นต�นไป 
ปDดรับผรงาน วันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 
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การส�งผรงานเข+าประกวด  
สามารถส�งผรงานได+มากกว�าหนึ่งสาขา โดยแต�ละสาขาต�องส�งผลงาน ดังนี้ 
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร7มท่ีกําหนด (กรอกใบสมัครเพียงใบเดียว) 
2. สรุปแนวคิด และสาระสําคัญของผลงาน ความยาวไม�เกิน 1 หน�ากระดาษ A4 / สาขาท่ีส�งประกวด 
3. จัดทําคลิป VDO หรือ PPT Presentation ความยาวไม�เกิน 3 นาที / สาขาท่ีส�งประกวด 
 
ส�งหรักฐานการประกวดได+ท่ี 
สํานักงานพาณิชย7จังหวัด (ของเครือข�ายธุรกิจจังหวัดนั้นๆ) 
(สํานักงานพาณิชย7จังหวัด ต�องมีหนังสือนําส�งผลงานของเครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดนั้นๆ  
มายังกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค�า ลงวันท่ีภายในวันจันทร7ท่ี 2 กรกฎาคม 2561) 
 
รางวัรแระเกียรติยศ เครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัด จะได�รับรางวัล ดังนี้ 

• ได�รับโล�เกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ  โดยจะมีพิธีมอบรางวัลต�อไป 
• ได�รับการเผยแพร�ประชาสัมพันธ7เชิดชูเกียรติผ�านสื่อมวลชน และในช�องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

 
ข+อตกรงเบ้ืองต+น 

1. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินท่ีได�รับการแต�งต้ังจากกรมพัฒนาธุรกิจการค�า ถือว�าเป,นท่ีสิ้นสุด 
2. อนุญาตให�กรมพัฒนาธุรกิจการค�า เผยแพร�ผลงานของเครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดท่ีได�รับ

รางวัล เพ่ือเป,นต�นแบบท่ีดีต�อไป 
3. ท�านได�ศึกษาและทําความเข�าใจกับเง่ือนไขต�างๆ เป,นท่ีเรียบร�อยแล�ว 

 
ติดต�อสอบถามรายระเอียดเพ่ิมเติม 
กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 
กรณีต�องการสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม โทร.02-547-4445 
อีเมล7 : dcrprov@dbd.go.th 
www.dbd.go.th และ www.bizthai.org 
โดยได�มอบหมายผู�ประสานงาน คือ คุณกันยารัตน7 พุทธมงคล โทร.02-116-2560 / 098-261-7063 
 
 



 
 
                             

ใบสมัคร 
กิจกรรมประกวดเครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด�น  

 
1. เครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัด............................... 
      

 ช่ือผู,ส�ง......................................................... ตําแหน�ง.......................................................  

 ท่ีอยู�ท่ีสามารถติดต�อ.......................................................................................................... 

     หมายเลขโทรศัพท6............................................Fax............................................................ 

     E-mail: ...…………………….........................… Line: ID……………............…………………............ 

2.  ประเภทรางวัลท่ีสมัคร (สมัครได,มากกว�า 1 ด,าน) 

     (    )  1. ด,านการตลาดชุมชน 

 (    )  2. ด,านการตลาดออนไลน6 

 (    )  3. ด,านการตลาดสร,างสรรค6 

 (    )  4. ด,านการตลาดสู�สากล 

 (    )  5. ด,านการบริหารจัดการ 

 (    )  6. ด,านการพัฒนาสมาชิก 

 (    )  7. ด,านนวัตกรรมการค,า 

 (    )  8. ด,านการประสานและแบ�งปPน 

 (    )  9. ด,านการมีส�วนร�วมและขับเคล่ือนนโยบาย 

 (    )  10. ด,านความรับผิดชอบต�อสังคม 
 

ลงช่ือ.......................................... 
(.................................................) 

         ตําแหน�ง.......................................   
 
การส�งผลงาน    

1. ส�งประกวดได�มากกว�า 1 ด�าน แต�ละด�านต�องจัดทํา 
• คลิปวีดีโอของแต�ละด�านๆ ละไม�เกิน 3 นาที 
• แนวคิด/วิธีดําเนินการ ของผลงานท่ีส�งประกวด (ความยาวไม�เกิน 1 หน�ากระดาษ A4/ด�าน)  

2. ส�งในนามประธานเครือข�ายจังหวัด หรือผู�แทน เท�านั้น 
   3.สามารถส�งผลงานได�ท่ี สํานักงานพาณิชย6จังหวัดนั้น ๆ (ภายในจันทร6ที่ 2 กรกฎาคม 2561) 
      
            
 
 
 



 
 
 
3. แนวคิด/วิธีการดําเนินการ เก่ียวกับผลงานท่ีส�งประกวด (ความยาวไม�เกิน 1 หน,ากระดาษ A4/ด,าน) 

ผลงานเครือข�ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัด............................... 

ด,าน…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................... 
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