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หมวดที่ หลักสูตร ระยะเวลา(ชัว่โมง)

หมวดที ่1 ความรู้พ้ืนฐานธุรกิจแฟรนไชส์ 24
1.1 ความรู้พืน้ฐานธุรกิจแฟรนไชส์ 3
1.2 หลักการทฤษฎีแฟรนไชส์และองค์ประกอบหลักธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 3
1.3 การออกแบบธุรกิจและระบบแฟรนไชส์ 3
1.4 ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้าและสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 3
1.5 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจ 3
1.6 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิแ์ละสัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์ 1.5
1.7 พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs 1.5
1.8 ข้อแตกต่างของธุรกิจแฟรนไชส์กับธุรกิจด้านลิขสิทธิ์ 3
1.9 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ 3

ระดบัเชงิลึก

หมวดที ่2   การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างคู่มอืในระบบแฟรนไชส์ 72
แผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

2.1 การบริหารยุทธศาสตร์และหลักการจัดท าแผนธุรกิจส าหรับธุรกิจแฟรนไชส์ 6
2.2 การฝึกปฏิบัติจัดท าแผนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เป็นกลุ่มย่อย 6

หลักการบริหารจัดการร้านตน้แบบ
2.3 กลยุทธ์การสร้างร้านต้นแบบและการก าหนดร้านต้นแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ 6
2.4 การวิเคราะห์และคัดเลือกท าเลเปิดสาขา 3
2.5 หลักการบริหารสาขาของธุรกิจแฟรนไชส์ 3

คู่มอืปฏิบัตงิานในระบบแฟรนไชส์
2.6 หลักการสร้างคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ (Operation Manual) ให้มีประสิทธิภาพ 6
2.7 การฝึกปฏิบัติจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เป็นกลุ่มย่อย 6
2.8 น าเสนอแผนธุรกิจเชิงปฏิบัติการ เป็นกลุ่มย่อย 30
2.9 สรุปแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นจากการน าเสนอแผนธุรกิจ 3

น าเสนอธุรกิจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3

สัมมนาเชิงปฏบิัติการสร้างธุรกิจเข้าสูร่ะบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ 20
รายละเอียดหลักสูตร

ประจ าปีงบประมาณ 2561

ระดับเพ้ืนฐาน
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หมวดที่ หลักสูตร ระยะเวลา(ชัว่โมง)

หมวดที ่3 การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 30
3.1 การออกแบบและคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 6
3.2 การวางรูปแบบการปฏิบัติงาน  (Franchise operation) 3

หลักการวางระบบงาน Operation 3
3.3 การสร้างทีมแฟรนไชส์และทีมสนับสนุน 3
3.4 กลยุทธ์การพัฒนาแฟรนไชส์ซีให้ประสบความส าเร็จ 3
3.5 การบริหารการจัดซ้ือรูปแบบ Chain Store 3
3.6 การสร้างระบบงานทีเ่ป็นมาตรฐาน 3
3.7 การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ 3
3.8 การเพิม่ช่องทางการตลาดโดยการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3

หมวดที ่4  การวางแผนทางการเงินและภาษีอากร 6
4.1 การวางแผนทางการเงินในระบบแฟรนไชส์ 3
4.2 ปัญหาและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 3

หมวดที ่5  สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง 12
5.1 สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 6
5.2 การสร้างและปกป้องเคร่ืองหมายการค้า 6

หมวดที ่6 กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 18
6.1 การพัฒนาการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์ 3
6.2 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า (Brand) ให้มีประสิทธิภาพ 3
6.3 การวางแผนการตลาดเพือ่ขยายธุรกิจแฟรนไชส์ 3
6.4 การสร้างความต้องการทางการตลาด 3
6.5 การก าหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้ซ้ือแฟรนไชส์ 3
6.6 การแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 3

รวม 162

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ตุลาคม 2560



วนั เดือน ปี
เวลา 

พุธที ่6 ธันวาคม 2560 09.30-12.30 น. ความรู้พืน้ฐานธุรกจิแฟรนไชส์
13.30-16.30 น. หลักการทฤษฎีแฟรนไชส์และองค์ประกอบหลักธุรกจิใน

ระบบแฟรนไชส์
พฤหัสบดีที ่7 ธันวาคม 2560 09.30-12.30 น. การออกแบบธุรกจิและระบบแฟรนไชส์

13.30-16.30 น. ความรู้เกี่ยวกบัเคร่ืองหมายการค้าและสัญญาอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้า

พุธที ่13 ธันวาคม 2560 09.30-12.30 น. การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกจิ
13.30-15.00 น. ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายลิขสิทธิแ์ละสัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์
15.00-16.30 น. พ.ร.บ.หลักประกนัทางธุรกจิกบัการเขา้ถงึแหล่งเงินทุนของ SMEs

พฤหัสบดีที ่14 ธันวาคม 2560 09.30-12.30 น. ขอ้แตกต่างของธุรกจิแฟรนไชส์กบัธุรกจิด้านลิขสิทธิ์
13.30-16.30 น. การสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรธุรกจิ 

พุธที ่20 ธันวาคม 2560 09.30-16.30 น. กลยทุธ์การสร้างร้านต้นแบบและการก าหนดร้านต้นแบบของ
ธุรกจิแฟรนไชส์

พฤหัสบดีที ่21 ธันวาคม 2560 09.30-12.30 น. การสร้างระบบงานทีเ่ป็นมาตรฐาน
13.30-16.30 น. กลยทุธ์การสร้างตราสินค้า (Brand) ให้มีประสิทธิภาพ

พุธที ่3 มกราคม 2561 09.30-12.30 น. การวางแผนการตลาดเพือ่ขยายธุรกจิแฟรนไชส์
13.30-16.30 น. การสร้างความต้องการทางการตลาด

พฤหัสบดีที ่4 มกราคม 2561 09.30-12.30 น. หลักการบริหารสาขาของธุรกจิแฟรนไชส์
13.30-16.30 น. การบริหารการจดัซ้ือรูปแบบ Chain Store

พุธ 24 มกราคม 2561 09.30-16.30 น. การออกแบบและคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ

พฤหัสบดีที ่ 25 มกราคม 2561 09.30-12.30 น. การบริหารธุรกจิแฟรนไชส์
13.30-16.30 น. การเพิม่ช่องทางการตลาดโดยการใช้ส่ืออเิล็กทรอนิกส์

พุธที ่31 มกราคม 2561 09.30-12.30 น. การพฒันาการตลาดให้ธุรกจิแฟรนไชส์
13.30-16.30 น. การวิเคราะห์และคัดเลือกท าเลเปิดสาขา

พฤหัสบดีที ่1 กุมภาพันธ์ 2561 09.30-16.30 น. การบริหารยทุธศาสตร์และหลักการจดัท าแผนธุรกจิส าหรับ
ธุรกจิแฟรนไชส์

เวลา หัวข้อ

ก าหนดการ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 - วันที่ 4 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ชัน้ 6  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สัมมนาเชงิปฏบิัตกิารสร้างธุรกิจเขา้สูร่ะบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)
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วนั เดือน ปี
เวลา 

เวลา หัวข้อ

พุธที ่7 กุมภาพันธ์ 2561 09.30-16.30 น. การฝึกปฏิบัติจดัท าแผนธุรกจิในระบบแฟรนไชส์ เป็นกลุ่มยอ่ย
พฤหัสบดีที ่8 กุมภาพันธ์ 2561 09.30-12.30 น. การก าหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้ซ้ือแฟรนไชส์

13.30-16.30 น. การแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกจิแฟรนไชส์
พุธที ่14 กุมภาพันธ์ 2561 09.30-12.30 น. การสร้างทีมแฟรนไชส์และทีมสนับสนุน

13.30-16.30 น. กลยทุธ์การพฒันาแฟรนไชส์ซีให้ประสบความส าเร็จ
พฤหัสบดีที ่15 กุมภาพันธ์  2561 09.30-12.30 น. การวางแผนทางการเงินในระบบแฟรนไชส์

13.30-16.30 น. ปัญหาและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัภาษีเงินได้
พุธที ่21 กุมภาพันธ์ 2561 09.30-16.30 น. สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
พฤหัสบดีที ่22 กุมภาพันธ์ 2561 09.30-16.30 น. การสร้างและปกป้องเคร่ืองหมายการค้า
พุธที ่28 กุมภาพันธ์ 2561 09.30-12.30 น. การวางรูปแบบการปฏิบัติงาน (Franchise operation)

13.30-16.30 น. หลักการวางระบบงาน Operation
พุธที ่7 มีนาคม 2561 09.30-16.30 น. หลักการสร้างคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์  (Operation Manual)

ให้มีประสิทธิภาพ
พฤหัสบดีที ่8 มีนาคม 2561 09.30-16.30 น. การฝึกปฏิบัติจดัท าคู่มือปฏิบัติงาน เป็นกลุ่มยอ่ย
จันทร์ที ่26 มีนาคม 2561 09.30-16.30 น. น าเสนอแผนธุรกจิเชิงปฏิบัติการ  เป็นกลุ่มยอ่ย

อังคารที ่27 มีนาคม 2561
พุธที ่28 มีนาคม 2561

พฤหัสบดีที ่29 มีนาคม 2561
ศุกร์ที ่30 มีนาคม 2561
พุธที ่4 เมษายน 2561 09.30-12.30 น. สรุปแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นจากการน าเสนอ

แผนธุรกจิ
13.30-16.30 น. น าเสนอธุรกจิของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม

กรมพฒันาธุรกจิการค้า
ตุลาคม 2560



            

 
 

 

 กรุณากรอกข้อมูลของท่านในใบสมัครให้ครบถ้วนเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม  

1. ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
1.1 ชื่อ – นามสกุล * (ไทย) : นาย  นาง  นางสาว    

  (อังกฤษ) : Mr. Mrs. Miss  

หมายเลขบัตรประชาชน *  

ทีอ่ยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ * : เลขท่ี                       อาคาร/หมู่บา้น                                          ซอย 

ถนน                                     แขวง/ต าบล                                                 เขต/อ าเภอ  

จังหวัด                                       รหัสไปรษณยี์                                   โทรศัพท์   

โทรสาร :                                                มือถือ *:      

E-Mail * :                                                                Website :   

1.2 ชื่อ – นามสกุล * (ไทย) : นาย นาง นางสาว    
  (อังกฤษ) : Mr. Mrs. Miss  

หมายเลขบัตรประชาชน *  

ทีอ่ยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ * : เลขท่ี                       อาคาร/หมู่บา้น                                          ซอย 

ถนน                                     แขวง/ต าบล                                                 เขต/อ าเภอ  

จังหวัด                                       รหัสไปรษณยี์                                   โทรศัพท์   

โทรสาร :                                                มือถือ *:      

E-Mail * :                                                                Website :   

 

2. ข้อมูลธุรกิจ  

2.1 ประเภทผู้สมัคร *  บุคคลธรรมดา ชื่อกิจการ  

  นิติบุคคล  ชื่อนิติบุคคล บจ./ บมจ./ หจก. 

2.2 ทะเบียนการค้าเลขท่ี (ถ้ามี)                                                                                 ปีท่ีจดทะเบียน  

2.3 ที่ตั้งสถานประกอบการ *  : เลขท่ี                อาคาร/หมู่บ้าน                                      ซอย 

ถนน                                       แขวง/ต าบล                                           เขต/อ าเภอ  

จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์                              โทรศัพท์ : 

โทรสาร :                                                                  มือถือ * :   

E-Mail * :                                                                 Website :   
 
 
 
 

              ใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ 
      Franchise B2B รุ่นที ่20  ปี 2561 

(ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่ 4 เมษายน 2561)  
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2. ข้อมูลธุรกิจ (ต่อ) 
 

2.4 ช่ือธุรกิจ (Brand)  (1)                                                            (2)  

2.5 ประเภทธุรกิจ   อาหารและเครื่องดื่ม                                                     การศึกษา   

 บริการ                                                                               ความงาม/สปา   

 ค้าปลีก  อื่นๆ (โปรดระบุ)     

2.6 ธุรกิจของท่านด าเนินการมาแล้ว   น้อยกว่า 1 ป ี    1-2 ปี     2-3 ปี     มากกว่า 3 ปี     อื่นๆ (ระบุ)  

2.7 ธุรกิจของท่านใช้ระบบแฟรนไชส์ในการบริหาร   ใช้    ไมใ่ช้ เพราะ 

2.8 ธุรกิจของท่านมีสาขา (รวมส านักงานใหญ่) รวมแล้วท้ังสิ้น              สาขา 

    กรุงเทพมหานคร จ านวน             สาขา      ต่างจังหวัด จ านวน             สาขา      ไมม่ีสาขา                                                                        

    ต่างประเทศ จ านวน             สาขา (ประเทศ                                                                                                         )       

2.9 สาขาท่ีด าเนินการอยูเ่ป็นลักษณะใด    สาขาของบริษัท                    สาขา      สาขาแฟรนไชส์ซ ี                สาขา 

2.10 ท่านมีแผนการขยายสาขาธุรกิจในปีน้ีหรือไม่    ยังไม่ม ี     มี  จ านวน                     สาขา    

2.11 ท่านมีแผนการขยายสาขาธุรกิจของท่านในต่างประเทศหรือไม่    ยังไม่มี     มี     (โปรดระบุประเทศเป้าหมาย) 

(1)                                                      (2)                                                  (3) 

3. ข้อมูลอ่ืนๆ 
 3.1 ท่านมีระบบรองรับธุรกจิแฟรนไชส์ หรือระบบงานสาขาท่ีบริหารโดยส านักงานใหญ่ 

 Software เช่น ระบบ POS, Website   People ware ทีมงานจ านวน             คน    ยงัไม่ม ี
 3.2 ท่านสามารถเข้าร่วมอบรมไดต้ลอดหลักสตูรหรือไม่   ได ้       ไมไ่ด ้  

 3.3 ท่านทราบข่าวกิจกรรมนีไ้ด้อย่างไร :   

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และยินดีเข้าร่วมพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ 

ลงช่ือ  

(                                                               ) 

ต าแหน่ง *  
 

 
 

 

โปรดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครไปยัง  
ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรสาร 02 547 5952 หรือ E-Mail: franchisedbd.b2b@gmail.com  
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 0 2547 5953 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร (กรุณาแนบให้ครบถ้วนเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กรมขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้ที่
กรอกข้อมูลและส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น) 
1. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม       4. หนังสือรับรองจากกิจการ กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ 
2. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร       5. ภาพถ่ายรูปแบบธุรกิจ   
3. หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา  6. ภาพถ่ายของร้านสาขา หรือภาพถ่ายของสาขาแฟรนไชส์ซี 
 หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในกรณีทีเ่ป็นนิติบุคคล   


