


 
 
 

ค าชี้แจง 
กิจกรรมยกระดับร้านค้าโชวห่วยขนาดกลาง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

ส าหรับผู้ประกอบการโชวห่วยไทย ปีงบประมาณ 2565 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ร้านค้าโชวห่วย ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การตลาด การบริหารสินค้าคงคลัง และการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าโชวห่วยมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีมาตรฐานคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ 

 กิจกรรมสัมมนาสร้างองค์ความรู้และศึกษาดูงาน ณ ร้านค้าต้นแบบ จ านวน 1 ครั้ง 
 ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่วิเคราะห์ วินิจฉัย และใหค้ าปรึกษาเชิงลึก พร้อมทั้งตรวจประเมินผล ณ สถานประกอบการ 

จ านวน 3 ครั้ง 
 
คุณสมบัติของร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

1. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
2. จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ โชวห่วย 
3. มีพื้นที่ขายและพื้นที่คลังสินค้าไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 
4. ไม่เคยได้รับการพัฒนากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการฯ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
ก าหนดการรับสมัคร วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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ใบสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม 
ยกระดับร้านค้าโชวห่วยขนาดกลาง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ 

และสรา้งโอกาสทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการโชวห่วยไทย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลธุรกิจของผู้สมัคร 
1. ชื่อนิติบุคคล...................................................................................................................................................  
2. เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................................................................................. 
3. ชื่อทางการค้า………………………………………………………………………………………………....................……..…… 
4. ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่ .................. หมู่ที่ ............. ซอย ........................... ถนน.........................

ต าบล/แขวง ...........................อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์ .........................โทรศัพท์......................................มือถือ ................................................. 
อีเมล (ถ้าม)ี…………………………………………………เว็บไซต์ (ถ้าม)ี……………………………………………………… 
Facebook (ถ้าม)ี.....................................................Line ID (ถ้ามี)..........................................……….... 

5. ชือ่ผู้ติดต่อ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................นามสกุล.............................................. 
เบอร์ติดต่อ.......................................  

6. การจ าหน่ายสินค้า  ขายส่ง รอ้ยละ.............................  ขายปลีก ร้อยละ................................ 
7. ประเภทสินค้าที่จ าหน่าย  

 1) สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเดียว  
 2) สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าประเภทอื่นๆ (ระบุ).................................................................... 
 3) สินค้าประเภทอื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................ 

8. จ านวนสาขารา้นค้า (ไม่รวมส านักงานใหญ่)   1) มีสาขา ระบุจ านวน ................ สาขา   2) ไม่มสีาขา 
9. จ านวนพนักงาน (โดยรวม) ................................. คน 
10. ปริมาณสินค้าที่จ าหน่ายโดยประมาณ............................SKU 
11. จ านวนร้านค้าปลีกเครือข่าย  1) มี............................ร้าน    2) ไม่มี 
12. พื้นที่ขาย.........................(ตารางเมตร) พื้นที่คลัง..........................(ตารางเมตร) 
13. ยอดขายเฉลี่ยต่อปี..................................บาท 

ส่วนที่ 2 : เอกสารประกอบการสมัคร 
  ภาพถ่ายร้านค้า (หน้าร้านค้าและภายในร้านค้า) 
 
 
 
 
 
 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริง หากภายหลังตรวจสอบพบว่าข้อมูลข้างต้นไม่เป็นจริง ถือว่า 
ผลการตัดสินคดัเลือกผู้สมัครของข้าพเจ้าเป็นโมฆะ 
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แบบประเมินศักยภาพของร้านค้า 
กิจกรรมยกระดับร้านค้าโชวห่วยขนาดกลาง ภายใต้โครงการพัฒนาศกัยภาพ 

และสรา้งโอกาสทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการโชวห่วยไทย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ชื่อกิจการ........................................................................จังหวัด.................................................... 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย X ในข้อที่ตรงกับธุรกิจของท่านมากที่สุด 
 

1. ท่านมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย โดยการวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อก าหนดทิศทางธุรกิจ
หรือไม ่เช่น การก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาและบริการ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร เป็นต้น 

 มีการก าหนดชัดเจนและน ามาปรับใช้  
 มีการก าหนดอย่างชัดเจนแต่ไมไ่ดน้ ามาปรับใช้  
 ไม่มีการก าหนดอย่างชัดเจน  

 
2. ท่านมีการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและใช้ฐานข้อมูลลูกค้าในการท ากจิกรรมส่งเสรมิการตลาดหรือไม ่

 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและน าฐานข้อมูลลูกค้ามาปรับใชใ้นการท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็น 
    ประจ า 

 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและน าฐานข้อมูลลูกค้ามาปรับใช้ในการท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
    บางครั้ง  

 มีกลุ่มเป้าหมาย แตยั่งไมไ่ด้น าฐานข้อมูลลูกค้ามาปรับใชใ้นการท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
     

 
3. ท่านมีและใช้คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ ในการจัดการข้อมูลต่างๆหรือไม่ เช่น ระบบการสั่งซื้อ ระบบการขาย 

ระบบสินค้าคงคลัง เป็นต้น 
 มี (โปรดระบุชื่อบริษัทซอฟต์แวร์ เช่น Business Plus /senior soft หรืออื่นๆ ..................................)  

 มีและน ามาใช้งานทุกระบบ  
 มีแต่น ามาใช้งานบางระบบ  

 ไม่มี  
 

4. ท่านมีการก าหนดโครงสร้างองค์กร และมีคู่มือปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการท างานหรือไม่ 
 มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรชัดเจนและมีคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการท างาน  
 มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร แต่ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัตงิานหรือขั้นตอนการท างาน  
 ไม่มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรและยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการท างาน  

 
5. ท่านมีระบบหรือวิธีการในการบริหารค าสั่งซื้อและการบริหารคลังสินค้าหรือไม ่

 มีระบบหรือวิธีการในการบริหารค าสั่งซื้อและการบริหารคลังสินค้าทุกส่วน  
 มีระบบหรือวิธีการในการบริหารค าสั่งซื้อและการบริหารคลังสินค้าบางส่วน  
 ไม่มีระบบหรือวิธีการในการบริหารค าสั่งซื้อและการบริหารคลังสินค้า  
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6. ร้านของท่านมีการจัดวางแผนผังและจัดเรียงสินค้าโดยแยกประเภทหมวดหมู่ ชนิด ตราเครื่องหมายการค้า 
ขนาดของสินค้าตามแผนภาพจ าลอง (พลาโนแกรม) จากยอดขายสินค้าอย่างไร 

 มีการจัดวางแผนผังและการจัดเรียงสินค้าอย่างชัดเจน  
 มีการจัดวางแผนผังและการจัดเรียงสินค้าบางส่วน  
 ไม่มีการจัดวางแผนผังและการจัดเรียงสินค้า  

 
7. ท่านมีแผนงานหรือมาตรการในการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์กร (ครอบคลุมลูกค้า

และพนักงาน) เพื่อสร้างความเข้าใจและก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งพนักงานและลูกค้าอย่างไร 
 มีแผนงานหรือมาตรการอย่างชัดเจน  
 มีแผนงานหรือมาตรการบางส่วน  
 ไม่มีแผนงาน แต่มีเฉพาะมาตรการ ป้องกัน Covid ที่ทางราชการก าหนด  

 
------------------------------------------ 

  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกน าไปใช้  

ในการประเมินคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น โดยกรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม 
และจะประกาศผลการคัดเลือกทีเ่ว็บไซต ์ www.dbd.go.th ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 

 

http://www.dbd.go.th/
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