
กำหนดการประกวด
สงใบสมัคร พรอมเอกสาร                   ตั้งแตวันนี้ - 13 กรกฎาคม 2561

จับคูนักออกแบบกับรานคาตนแบบ             18-19 กรกฎาคม 2561

Survey รานคาตนแบบ                   20-21 กรกฎาคม 2561

ออกแบบผลงาน                       22 ก.ค. - 10 ส.ค. 2561

สงผลงานการออกแบบ                   หมดเขต 10 สิงหาคม 2561

รอบคัดเลือก                         14 สิงหาคม 2561

รอบรองชนะเลิศ                       5 กันยายน 2561

รอบชิงชนะเลิศ                         25 กันยายน 2561

*ประกาศผล ผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ           25 กันยายน 2561

ปรับปรุงรานคาตนแบบตามผลงานที่ไดรับรางวัล       8 - 22 ตุลาคม 2561

มอบรางวัลภายในงานตลาดนัดโชหวย ครั้งที่ 10      15 พฤศจิกายน 2561

สงใบสมัครมาที่
  บริษัท สเพล็นดิด ออรกาไนเซอร จำกัด
  168/55 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230
  (สำหรับจดหมายลงทะเบียน โปรดระบุ “การประกวดทายาทโชหวย...โชวเสนห ป 2561”)
  วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร นับจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร**
  Email : Shohuay.contest2018@gmail.com
  www.โชหวยไทย.com

ขอรับใบสมัครหรือดาวนโหลดไดที่
  แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ
  www.siammakro.co.th
  www.โชหวยไทย.com

รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)
               เงินรางวัลมูลคา 100,000 บาท
               โลประกาศเกียรติคุณ/ใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1รางวัล) 
               เงินรางวัลมูลคา 50,000 บาท
               โลประกาศเกียรติคุณ/ใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1รางวัล) 
               เงินรางวัลมูลคา 30,000 บาท
               โลประกาศเกียรติคุณ/ใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
               เงินรางวัลมูลคา 10,000 บาท
               ใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผูประกวด
1. บุคคลทั่วไป หรือนิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
2. ผูสงผลงานตองมีสัญชาติไทย
3. ผูสมัคร สามารถสมัครเดี่ยว หรือแบบทีมๆ ละไมเกิน 3 คน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  
  ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ โทร. 02-335-5300
  ศูนยมิตรแทโชหวย โทร. 02-067-8999 กด 2
  บริษัท สเพล็นดิด ออรกาไนเซอร จำกัด 
  02-539-2053 ตอ 114 (จันทร-ศุกร 09.00-18.00 น.)

ใบสมัครการประกวดออกแบบปรับปรุงรานโชหวยตนแบบ 4.0

การประกวดออกแบบปรับปรุงรานโชหวยตนแบบ 4.0 ภายใตแนวคิด “ผนึกกำลัง สรรคสรางโชหวยตนแบบ” 

สูการเปลี่ยนโฉมรานเดิม ใหเปนรานโชหวยใหมที่มีเสนหโดดเดนกวาที่เคย ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงสูยุค 4.0  

ช�งเง�นรางวัลรวมมูลคา 200,000 บาท และผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ จะไดนำแบบไปสรางรานตนแบบจร�ง 



สมาชิกคนที่ 1  ชื่อ ............................................ นามสกุล ......................................... ชื่อเลน ............... วันเดือนปเกิด ..................... อายุ ........ ป
ที่อยูตามบัตรประชาชน ................................................................................................................................................................................................
อาชีพ ......................................................................................... สถานที่ทำงาน .......................................................................................................
สถานศึกษา .................................................................................. คณะ ................................................................................ ชั้นป ..........................
Email ................................................................... เบอรโทรศัพท ............................................................ ID Line ...................................................
สมาชิกคนที่ 2  ชื่อ ............................................ นามสกุล ......................................... ชื่อเลน ............... วันเดือนปเกิด ..................... อายุ ........ ป
ที่อยูตามบัตรประชาชน ................................................................................................................................................................................................
อาชีพ ......................................................................................... สถานที่ทำงาน .......................................................................................................
สถานศึกษา .................................................................................. คณะ ................................................................................ ชั้นป ..........................
Email ................................................................... เบอรโทรศัพท ............................................................ ID Line ...................................................
สมาชิกคนที่ 3  ชื่อ ............................................ นามสกุล ......................................... ชื่อเลน ............... วันเดือนปเกิด ..................... อายุ ........ ป
ที่อยูตามบัตรประชาชน ................................................................................................................................................................................................
อาชีพ ......................................................................................... สถานที่ทำงาน .......................................................................................................
สถานศึกษา .................................................................................. คณะ ................................................................................ ชั้นป ..........................
Email ................................................................... เบอรโทรศัพท ............................................................ ID Line ...................................................

      เหตุผลที่คุณสนใจสมัครเขารวมประกวด
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

      โปรดระบุพื้นที่ของรานคาตนแบบที่สามารถลงพื้นที่ไดเบื้องตน
จังหวัด............................................................................................. อำเภอ....................................................................................................
หมายเหตุ :  

      ชองทางที่คุณทราบขาวการรับสมัคร
      1) แม็คโครทุกสาขา        2) ศูนยมิตรแทโชหวย           3) www.siammakro.co.th

      4) www.โชหวยไทย.com      5) โปสเตอรโครงการ           6) Website ระบุ ...................................................................

    7) Email เชิญชวน                 8) อาจารยที่ปรึกษา           9) อื่นๆ โปรดระบุ ..................................................................

ใบสมัครการประกวดออกแบบปรับปรุงรานโชหวยตนแบบ 4.0

“ทายาทโชหวย...โชวเสนห” ป 2561
ขอมูลผูสมัคร (ทีมละไมเกิน 3 คน) ชื่อทีม .....................................................................  วันที่สมัคร .........................................1 

2 

3 

4 

รบกวนระบุพื้นที่ ที่อยูในภูมิลำเนา หรือแหลงที่พักอาศัย ที่ทีมของคุณสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก และทางทีมงานจัดการประกวดฯ
จะทำการจับคูรานคาตนแบบใหกับทีมของคุณ เพื่อเปนโจทยของการออกแบบผลงานเขาประกวด และติดตอกลับไป
เพื่อนัดหมายเขาพบเจาของรานตนแบบตอไป



 1. ทางทีมงานจัดการประกวด จะจับคูรานคาตนแบบใหกับทีมของคุณ และติดตอกลับไปทันที เพื่อยืนยันรายละเอียดในการสมัคร พรอมแจง

  รายละเอียดรานคาตนแบบที่เปนโจทยในการออกแบบผลงาน เพื่อสงเขาประกวดของทีมคุณ พรอมนัดหมายการลงพื้นที่รานจริง

 2. ผูสมัครประกวดออกแบบ จะตองลงพ้ืนท่ีรานคาตนแบบจริง รวมกับทีมงานของแม็คโคร ตามวันเวลาท่ีกำหนด เพ่ือพูดคุยกับเจาของรานคาตนแบบ

  ที่เปนโจทยของทาน และทำการศึกษาความตองการของเจาของรานคาตนแบบ ปญหา พฤติกรรมการใชงานของเจาของราน และลูกคาที่มา

  ใชบริการ รวมไปถึงการวัดและสำรวจพื้นที่ พรอมถายภาพประกอบ เพื่อนำไปทำการวิเคราะหสูการออกแบบผลงาน เพื่อสงเขาประกวดตอไป

 3. ผลงานการออกแบบที่สงเขาประกวด จะตองอธิบายแนวความคิดในการแกไขปญหา แรงบันดาลใจของการออกแบบ ทั้งดานฟงกชั่น

  การใชงาน ดานการออกแบบ การนำเอกลักษณประจำทองถิ่นหรือชุมชน มาใชในการดีไซนผลงานไดอยางชัดเจน เพื่อตอบโจทย

  การประกวด ภายใตหัวขอ “มีนวัตกรรม นำสมัยยุค 4.0”

 4. ผลงานการออกแบบ จะตองตรงตามหลัก “การจัดการรานคาปลีก 8 ขั้นตอน สูความสำเร็จ”

    (สามารถดาวนโหลดไดที่ www.siammakro.co.th และ www.โชหวยไทย.com / หรือขอรับคูมือไดที่แม็คโคร ทุกสาขา)

 5. ผลงานการออกแบบ จะตองนำเสนอถึงนวัตกรรม หรือเทคนิคในการนำเสนอสินคา เพื่อสรางความนาสนใจใหกับรานคา และดึงดูดลูกคา

  ที่มาใชบริการของรานคาตนแบบได

 6. การออกแบบ เพื่อปรับปรุงรานคาตนแบบ จะตองไมยุงเกี่ยวกับโครงสรางหลักของรานคา ไมมีการทุบรื้อ หรือกระทำการใดๆ ที่จะเปน

  การเสี่ยงตอความปลอดภัยของโครงสรางหลัก 

 7. ผลงานการออกแบบ จะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของรานคาตนแบบที่เปนโจทย กอนที่จะสงผลงานเขาประกวดกับโครงการ  

 8. ผลงานการออกแบบ ที่สงเขาประกวด จะตองระบุถึงขนาด และวัสดุที่จะใชจากแบบที่ออกแบบไวใหชัดเจน โดยผูสมัครประกวดออกแบบฯ 

  จะตองชี้แจงงบประมาณในการปรับปรุงรานคาตนแบบไดอยางชัดเจน ภายใตงบประมาณรวมไมเกิน 600,000 บาท โดยจะตองแจกแจง

  รายละเอียดของงบประมาณ เปน 2 สวน ดังนี้

     สวนที่ 1 : งบประมาณการปรับปรุงภายนอกราน ไมเกิน 150,000 บาท

     สวนที่ 2 : งบประมาณการปรับปรุงภายในราน ไมเกิน 450,000 บาท

    เพื่อใชในการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน พรอมเขียนแผนงานการปรับปรุงเปลี่ยนโฉมรานคาตนแบบ 

  ตามที่ไดออกแบบไว ภายในระยะเวลา 10-15 วัน ตามที่ผูจัดการประกวดกำหนดไว

    (หมายเหตุ : งบประมาณ 600,000 บาทนั้น จะตองรวมถึงคาวัสดุอุปกรณ ทั้งหมดที่จะตองใชในการปรับปรุงรานตามแบบ คาแรงชาง

  หรือผูรับเหมา ตลอดระยะเวลา 10-15 วัน ในการทำงาน รวมถึงสินคา ของตกแตงหรือบริการใดๆที่มีภาษีมูลคาเพิ่มแลว)

9. ผลงานการออกแบบ ที่สงเขาประกวด จะตองทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงสราง ทั้งสัดสวน และขนาด ที่ไดออกแบบไวในผลงาน

  อยางละเอียด (หรือที่เรียกวา การถอดแบบ)

10. ผลงานการออกแบบ ที่สงเขาประกวด จะตองสามารถนำไปใชปรับปรุงรานคาตนแบบ และใชงานไดจริง

11. ผลงานการออกแบบ ที่สงเขาประกวด จะตองไมเคยสงประกวดที่ใดมากอน

12. ดีไซนการออกแบบผลงาน จะตองไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น โดยการนำมาลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลง เด็ดขาด

13. แตละทีมสามารถสงผลงานเขาประกวดไดเพียง 1 ผลงานเทานั้น

14. ผลงานการออกแบบ ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ จะถูกนำผลงานการออกแบบไปปรับปรุงเปลี่ยนโฉมรานคาตนแบบใหเปนจริง ตามแบบ

  ทั้งภายนอกและภายในราน งบประมาณ 600,000 บาท  โดยผูออกแบบผลงานดังกลาวจะตองทำงานและควบคุมทุกขั้นตอนของการ

  ปรับปรุงรานคารวมกับบริษัทหรือผูรับเหมา ผูเสนอราคาการปรับปรุงรานของทาน ในการสงอางอิงเขาประกวด

เงื่อนไขและขอตกลงการประกวดออกแบบปรับปรุงราน “ทายาทโชหวย...โชวเสนห” ป 2561



หมายเหตุ :
 • ผลงานทั้งหมดที่สงเขามาประกวด จะถูกคัดเลือกเหลือเพียง 10 ผลงานเทานั้น เพื่อเขาสูรอบรองชนะเลิศ และทั้ง 10 ผลงานจะตองเขามานำเสนอผลงาน

  ตอคณะกรรมการในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 (สถานที่ : กรุงเทพมหานคร)

 • ผูสมัครประกวดออกแบบฯ ที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ 5 ผลงานสุดทาย จะตองนำความคิดเห็นจากคณะกรรมการ กลับไปปรับปรุงผลงานของตนเอง

   ใหสมบูรณที่สุด พรอมจัดทำเปนภาพ 3D Perspective และโมเดลจำลองผลงานรานคาที่ออกแบบ เพื่อกลับมานำเสนอตอคณะกรรมการอีกครั้ง 

   ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 (สถานที่ : กรุงเทพมหานคร)

เงื่อนไขและขอตกลงการประกวดออกแบบปรับปรุงราน “ทายาทโชหวย...โชวเสนห” ป 2561

ลงชื่อผูสมัคร คนที่ 1 .................................................................... (ตัวบรรจง)

ลงชื่อผูสมัคร คนที่ 2 .................................................................... (ตัวบรรจง)

ลงชื่อผูสมัคร คนที่ 3 .................................................................... (ตัวบรรจง)

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขการประกวด และขอรับรองวาขอมูลในเอกสารเปนความจริงทุกประการ

เอกสารประกอบการสมัคร

     ใบสมัคร

     สำเนาบัตรประชาชน

     สำเนาบัตรนักศึกษา (ในกรณีที่กำลังศึกษาอยู)

15. ตลอดระยะเวลาการแขงขัน ทางผูจัดการประกวด จะทำการบันทึกภาพทุกขั้นตอน เพื่อจัดทำเปนวีดิทัศนภาพบรรยากาศ ของการแขงขัน

  เพื่อใชในการประชาสัมพันธการประกวด ซึ่งผูเขาประกวดออกแบบจะตองปฏิบัติตาม และพรอมใหความรวมมือกับทีมงานผูจัดการประกวด 

  โดยไมมีขอแมใดๆ หากผูเขาประกวดทีมใดไมสามารถปฏิบัติตามหรือไมใหความรวมมือจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันทันที

16. ทุกแนวความคิด และผลงานการออกแบบที่สงเขาประกวด ถือเปนกรรมสิทธิ์ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ 

  ขอสงวนสิทธิ์ในการนำแนวความคิดและผลงานการออกแบบดังกลาวไปประชาสัมพันธ หรือเผยแพรในรายการโทรทัศน สื่อแขนงตางๆ 

  เอกสารรูปแบบตางๆ และกิจกรรมอื่นๆไดโดยไมตองขออนุญาตจากเจาของผลงาน

17. ผูสมัครประกวดออกแบบปรับปรุงราน ที่เคยผานเขารอบ 5 ผลงานสุดทาย ของการประกวดออกแบบปรับปรุงราน “โชหวย โชวเสนห” 

  ครั้งที่ 1 (2556) - ครั้งที่ 5 (2560)  ไมสามารถสงผลงานเขาประกวดในครั้งนี้ได

18. คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตัดสิทธิ์ผลงานที่มีคุณสมบัติ ไมตรงตามขอกำหนดที่ชี้แจงไว ตามขอที่ 1-17 โดยไมแจง

  ใหทราบลวงหนา และถือการตัดสินเปนที่สิ้นสุด

19. ผูเขาประกวดออกแบบ ที่ไดรับรางวัลตองชำระภาษีหัก ณ ที่จาย 5% สำหรับรางวัลที่มีมูลคาตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป

20. เมื่อทำการปรับปรุงรานคาตนแบบ เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว รูปแบบรานคาดังกลาวถือเปนกรรมสิทธิ์ ของเจาของรานคาตนแบบโดยชอบทำ 

  และผูสมัครประกวดออกแบบ (ในฐานะเจาของผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ) ไมมีสิทธิ์เรียกรอง คาออกแบบ และคาดำเนินการปรับปรุง

  รานคาตนแบบ กับเจาของรานตนแบบได ไมวาในกรณีใดๆ

21. เจาของรานคาตนแบบ ไมสามารถฟองรอง หรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากผูจัดการประกวด (บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)) 

  และผูสมัครประกวดออกแบบ (ผูออกแบบ) ไดเวนแตรูปแบบของรานคาตนแบบที่ไดรับการปรับปรุง จะไมตรงตามที่ไดตกลงกันไวเทานั้น



เอกสาร และรายละเอียดประกอบการสงผลงานประกวดออกแบบ
1. ชื่อ และรายละเอียดที่อยู ของรานคาตนแบบที่เปนโจทยในการออกแบบ

2. แผนที่ตั้งของรานคาตนแบบ โดยละเอียด

3. ภาพถายรานคาตนแบบ (รูปแบบ Hi-Resolution) บันทึกลงในแผนซีดี 1 แผน ประกอบดวย :

        • ภาพถายภายในชุมชน และบริเวณโดยรอบเพื่อแสดงใหเห็นถึงที่ตั้งรานคา

        • ภาพถายภายนอก และภายในรานคาตนแบบ โดยละเอียด

4. รายละเอียดสนันสนุนแนวความคิด และผลงานการออกแบบปรับปรุงรานคาตนแบบ

   • แนวความคิดหรือไอเดียของการออกแบบ และวิธีการแกไขปญหาของรานตนแบบ 

   • แผนผังพื้นที่ในรานคาตนแบบ (กอน และ หลัง)

   • ผลงานการออกแบบรานคาตนแบบที่เปนโจทย ในรูปแบบของภาพ 3D Persepective  

   • ระบุถึงที่มาที่ไป และเหตุผลในการเลือกเอาเอกลักษณประจำทองถิ่น และชุมชน มาใชในการออกแบบ

   • ระบุถึงนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในรานคาตนแบบ ที่ไดออกแบบไว ซึ่งตองสามารถนำไปพัฒนาและใชงานไดจริง

   • ระบุถึงขนาด และวัสดุที่จะใชจากแบบที่ออกแบบไว ใหชัดเจน (ถอดแบบ ผลงานการออกบบโดยละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา รวมกับใบเสนอราคาในการปรับปรุงรานคา)

        • ใบเสนอราคาในการปรับปรุงราน จากผลงานการออกแบบ (แจกแจงรายการอยางละเอียด) จากผูรับเหมาในรูปแบบบริษัทภายใตงบประมาณ 600,000 บาท

          โดยตองแยกงบประมาณเปน 2 สวนอยางชัดเจน

             สวนที่ 1 : งบประมาณการปรับปรุงภายนอกราน ไมเกิน 150,000 บาท

             สวนที่ 2 : งบประมาณการปรับปรุงภายในราน ไมเกิน 450,000 บาท

          หมายเหตุ 1. งบประมาณที่นำเสนอนั้น จะตองรวมคาวัสดุอุปกรณ คาแรงชาง คาลวงเวลา รวมไปถึงอุปกรณตกแตงรานเพื่อใหเปนไปตามผลงานการออกแบบทั้งหมดแลว

                2. ใบเสนอราคาในการปรับปรุงราน จะตองถูกประเมินจากผูรับเหมาในรูปแบบบริษัท ที่สามารถยืนยันตัวตนและตรวจสอบกลับได

        • นำเสนอแผนงาน และขั้นตอนการปรับปรุงรานคาตนแบบ ภายในระยะเวลา 10-15 วัน *หากผลงานดังกลาวไดรับรางวัลชนะเลิศ

5. สงแนวความคิด จัดพิมพลงในกระดาษ A4 (ไมเกิน 4 หนา) และผลงานการออกแบบ บนชารจขนาด A2 (ไมจำกัดจำนวนแผน) โดยใหเนื้อหาครบถวน และละเอียดที่สุด เพื่อนำเสนอผลงาน

   และประกอบการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ พรอมบันทึกผลงานทั้งหมดลงในแผนซีดี จำนวน 1 แผน จัดสงผลงาน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เกณฑการตัดสิน  100 คะแนน 

สวนที่ 1 : ภายนอกรานคา (หนากากรานคา) >> 35 คะแนน
1. การออกแบบ เหมาะสมกับทำเลที่ตั้ง                               5              5
2. สะทอนถึงกลิ่นอาย และเอกลักษณทองถิ่นหรือชุมชนไดอยางชัดเจน                      10               10
3. ความสวยงาม สรางจุดสนใจตอผูพบเห็น                              10               10
4. รูปแบบและวัสดุ ที่นำมาใชมีความเหมาะสม แข็งแรง                           10               10

สวนที่ 2 : ภายในรานคา >> 65 คะแนน
1. วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค และความตองการของเจาของราน
  1.1) แกไขปญหา และตอบโจทยความตองการของเจาของราน                      10              5  
  1.2) ตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคได                                5              5
2. การออกแบบ และความคิดสรางสรรค
  2.1) คำนึงถึงกลุมลูกคาทุกเพศ ทุกวัย (Universal design)                      5              -
  2.2) ความคิดสรางสรรค และการนำของในทองถิ่นมาประยุกตใช ไดอยางลงตัว               5              5
  2.3) การนำสิ่งของที่อยูภายในรานคา กลับมาใชไดอยางคุมคา                      10               10
3. ฟงกชั่นการใชงาน
  3.1) สัดสวนของการใชพื้นที่มีความเหมาะสม และเพียงพอตอการคาขาย                   10                5
  3.2) ผลงานที่ออกแบบไว สามารถนำไปสราง และมีความปลอดภัยในการใชงานจริง              5              5
4. ความสวยงาม การสรางความนาสนใจและดึงดูดใหเกิดการเขาใชบริการรานคาตนแบบ               10               10
5. ความเหมาะสม ดานการออกแบบ และงบประมาณ                           5               10
6. โมเดลจำลองรานคาตนแบบ (ความสวยงาม แข็งแรง และคงทนของโมเดล)                  -               10

Total                                                  100              100

เกณฑการใหคะแนน 100คะแนน
รอบคัดเลือก และ

รอบรองชนะเลิศ (10 ผลงาน)
รอบชิงชนเเลิศ

(5 ผลงานสุดทาย)


