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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการร้านหนูณิชย์
กรมการค้าภายในร่วมกับกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย/หอการค้าจังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ชื่อร้าน
เวลาเปิด-ปิด /วันหยุด
ชื่อเจ้าของร้าน
เลขประจาตัวประชาชน
ใบอนุญาต (ถ้ามี)
จาหน่ายอาหารประเภท
ราคาจาหน่าย
บาท
สถานที่ตั้งร้าน
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail:
Line ID:
สภาพของร้าน  เป็นร้าน (ร้านที่มีลักษณะเป็น  อาคารพาณิชย์  บ้าน)
 เป็นแผง (ร้านที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง  ศูนย์อาหาร  ตลาดสด  แผงลอย/รถเข็น เต็นท์)
 รถ Food Truck ทะเบียนรถ
ขนาดพื้นที่
ตร.ม. (โดยประมาณ) จานวนโต๊ะ
ตัว จานวนพนักงาน
คน
 ตั้งอยู่ในซอย  ตั้งอยู่ริมถนน
 มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง  เช่าระยะเวลา
ปี  อื่นๆ ระบุ
ร้านมีความต้องการขอรับการส่งเสริม/สนับสนุน ในเรื่อง
 4.1 สินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษ (ระบุเลขประจาตัวประชาชน)
และติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสินใกล้บ้านท่าน
 4.2 ก๊า ซหุ ง ต้ม โดยกรมการค้ าภายในประสานกระทรวงพลั งงานให้ ร้านอาหารเข้ าร่ วม “โครงการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับ ราคาก๊ าซหุ งต้ ม ” ท าให้ส ามารถซื้ อ ก๊า ซหุ งต้ ม ได้ในราคาเดิม (กิโลกรัม ละ 18.13 บาท)
ก่อ นการปรับ ราคา (1 กัน ยายน 2556) สาหรับ ร้ านอาหารฯ ที่ ใช้ ก๊า ซหุ งต้ ม ขนาดบรรจุ ถั งไม่ เกิ น 15 กิโ ลกรั ม
ตามปริมาณการใช้จริงแต่ไม่เกินเดือนละ 150 กิโลกรัม (ระบุเลขประจาตัวประชาชน)
 4.3 อื่นๆ ระบุ
ร้านได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นหรือไม่ เช่น Clean Food Good Teste เชลล์ชวนชิม เป็นต้น
 มี (โปรดระบุ)
 ไม่มี
ชื่อหน่วยงานอื่นที่ให้การช่วยเหลือ/สนับสนุน คือ
หน่วยงานที่รับสมัคร
 กรมการค้าภายใน
 สานักงานเขต กรุงเทพมหานคร
 สานักงานพาณิชย์จังหวัด
 สภาหอการค้าจังหวัด
 อื่นๆ ระบุ
ลงชื่อ………………………………………..........
(………………………………………….…) เจ้าของร้าน
วัน
เดือน
ปี
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เกณฑ์การพิจารณาร้านหนูณิชย์
1. เป็ นผู้ ประกอบธุ รกิจ จาหน่ายอาหารปรุงส าเร็จประเภทอาหารจานเดีย ว หรือ อาหารปรุงส าเร็จในเมนูห ลั ก
เช่น อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ข้าวเหนียวหน้าหมู ฯลฯ
2. สภาพร้านเป็นสถานที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ มีที่ตั้งชัดเจน (ยกเว้น รถ Food Truck)
3. ราคาจาหน่ายต้องไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม/ถุง/ห่อ/กล่อง
4. มีการปิดป้ายราคาจาหน่ายที่ชัดเจน
5. กรณีที่เป็นรถ Food Truck ต้องเป็นรถที่ได้รับการจดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมายที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
6. หลั ก ฐานที่ ใช้ ป ระกอบการรั บ สมั ค ร (ถ้ า มี ) ใบทะเบี ย นพ าณิ ชย์ ห รื อ ใบอนุ ญ าตจ าหน่ า ย สิ น ค้ า
ในที่หรือทางสาธารณะ หรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
หรือ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
7. กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 6. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “ร้านหนูณิชย์” ได้ ดังนี้
(1) ส่วนกลาง 3 ช่องทาง คือ
- กรมการค้าภายใน ณ สานักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า
- เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ให้บริการถึงพื้นที่/สถานที่ตั้งร้านค้า
- ประสานผ่านสายด่วน 1569 แจ้งขอสมัครร้านหนูณิชย์
(2) สานักงานเขต กรุงเทพมาหานคร ทั้ง 50 เขต
(3) ส่วนภูมิภาค 3 ช่องทาง คือ
- สานักงานพาณิชย์จังหวัด (กลุ่มงานกากับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า)
- เจ้าหน้าที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดให้บริการถึงพื้นที่/สถานที่ตั้งร้านค้า
- หอการค้าจังหวัด

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ส่วนกลางติดต่อได้ที่
กรมการค้าภายใน
สานักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า
โทร 02-5075673, Fax 02-5475387
สานักงานเขต กรุงเทพมหานคร
เขต.......................................................
โทร..................................................
ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่
สานักงานพาณิชย์จังหวัด..............................
กลุ่มงานกากับดูและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
โทร..................................................
หอการค้าจังหวัด...........................................
โทร.................................................

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารร้านอาหารหนูณิชย์ ได้ที่
www.facebook.com/noonid.moc
www.noonid.dit.go.th
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