


ค ำชี้แจง 
โครงกำร “Smart โชวห่วย” 

นโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)                
ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับ การผลักดันร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศให้เป็น Smart.โชวห่วย เนื่องจาก                 
โชวห่วย มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ
ในระดับท้องถิ่น รวมถึงเกิดการจ้างงานในชุมชน อย่างไรก็ตาม ร้านค้าโชวห่วยส่วนใหญ่ ยังขาดองค์ความรู้              
ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้า รวมถึง              
การจัดเรียงสินค้าให้มีระเบียบง่ายต่อการเลือกซื้อของลูกค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งผลให้ร้านค้า
สามารถแข่งขันไดอ้ย่างยั่งยืน 
กำรด ำเนินงำน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงด าเนินโครงการ “Smart โชวห่วย” พัฒนาร้านโชวห่วยธรรมดาให้เป็น
ร้านค้าทันสมัย  ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน  กิจกรรมประกอบด้วย 

- ให้องค์ความรู้การบริหารจัดการร้านค้าปลีกแบบง่าย  
- ลงพื้นที่ปรับภาพลักษณ์ร้านค้า  
- แนะน าการใชเ้ทคโนโลย ีที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการร้านค้า  

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  
           1. รับสมัครร้านโชวห่วยทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง ดังนี ้

1.๑ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
- สมัครด้วยตนเอง ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ชั้น ๑๑ 
- สมัครผ่านเวบ็ไซต์ www.dbd.go.th 

                - สมัครผ่าน Link: https://bit.ly/2ksDnsc    
- สมัครผ่านการสแกน QR CODE 
- สมัครผ่านช่องทางไลน์ พิมพ์ @smart-retail 
- ส่งใบสมัครทาง E-mail : bizpromotion.dbd@gmail.com หรือ  

FAX: 02-547-5957 
1.๒ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ (ส านักงานพาณิชยร์วบรวมและส่งข้อมูลกลับมาทีก่รมฯ)  

2. คุณสมบัตขิองร้านค้าทีจ่ะเข้าร่วมโครงการ 
- ขายสินค้าอุปโภค-บริโภคประจ าวัน 
- มีใจพร้อมพฒันาร้านค้า และให้ความร่วมมือในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงร้านค้า 
- เปิดใจรับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า 

    3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานพันธมิตร ลงพื้นที่ด าเนินกิจกรรม  โดยร้านโชวห่วย                            
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02-547-5986 
E-mail : bizpromotion.dbd@gmail.com 

 

 
 
 

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอนการสมัคร สมัครร่วมโครงการได้ 5 ช่องทาง            เปลี่ยนร้านคุณให้ลูกค้าเยอะ ยอดขายปัง!! 
1. กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
    ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : bizpromotion.dbd@gmail.com 
    หรือ FAX: 02 -547-5957 ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต ์www.dbd.go.th 
2. สมัครผ่าน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 
3. สมัครผ่าน Link https://bit.ly/2ksDnsc 
4. สมัครผ่านการสแกน QR CODE 
5. สมัครผ่านชอ่งทางไลน์ พิมพ์ @smart-retail 
 

ข้อมูลร้านค้า 
1. ชื่อเจ้าของ (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…………….……….นามสกุล........................................................................ 
2. ชื่อร้านค้า………………………................................................................................................................................................ 
                  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน จ ากัด      บุคคลธรรมดา (ทะเบยีนพาณิชย)์      อื่นๆ                  
3. ที่อยู่ร้าน……………............................................................................................................................................................. 
4. เบอร์โทรติดต่อ................................ เบอรม์ือถือ.......................................... E-mail...................................................... 
5. เปน็รา้นค้าธงฟ้าประชารัฐ (EDC และ แอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารฐั)   ใช ่     ไม่ใช ่
6. การใช้ระบบ POS (เครื่องสแกนบาร์โคด้)            มี       ไม่มี 
7. รายได้ต่อเดือน   น้อยกว่า 30,000 บาท  30,000 – 50,000 บาท   
   50,001 – 100,000 บาท  มากกว่า 100,000 บาท 
8. ขนาดร้าน   1 คูหา (ประมาณ 20 ตร.ม.)  2 คูหา (ประมาณ 40 ตร.ม.)     
   3 คูหา (ประมาณ 60 ตร.ม.)  มากกว่า 3 คูหา (มากกว่า 60 ตร.ม.)                          
9. สิ่งที่อยากปรับปรุง (ในแต่ละข้อสามารถเลือกได้มากกว่า 1) 

9.1 จัดร้านค้า    ชั้นวางสินคา้   จัดเรียงสินค้า    จัดผังร้านค้า 
9.2 โปรแกรม  สต๊อกสินคา้  บัญชี 
9.3 บริการเสริม          สินค้าชุมชน/OTOP/สินค้าส่งเสริมการตลาด    แนะน ารายได้เสริม 
9.4 อื่น ๆ   เงินทุน      อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................... 

10. ท่านได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า  
        ไม่เคย                                           เคย (โปรดระบุหน่วยงาน สามารถเลือกได้มากกว่า 1ข้อ) 
       ร้านติดดาว (ยูนิลีเวอร์)                   ร้านในดวงใจ (P&G) 
       แม็คโคร  (รบกวนระบุหมายเลขบัตรสมาชิก.......................................................................................................................) 
       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                   ร้านค้าส่งค้าปลีก  คือ .................................................................................... 
       หน่วยงานอื่นๆ โปรดระบ ุ.................................................................................................................................................. 
11. ท่านสนใจใช้งาน Application POS (e-Accounting for SME) ฟรี ในโครงการ Total Solutions for SMEs หรือไม ่
       สนใจ (กรมจะส่ง Application และคู่มือในทาง E-mail หรือ ทางโทรศัพท์   ไม่สนใจ 
12. เหตผุลทีท่่านสนใจเข้าร่วมโครงการ........................................................................................................................ 
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “สมาร์ทโชวห่วย” 

สอบถามเพิ่มเติม กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02-547-5986 E-mail : bizpromotion.dbd@gmail.com 
หมายเหต ุผู้สมัครยินยอมให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามใบสมัครนี้ให้กับหน่วยงานพันธมิตรของกรมฯ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาร้านค้าโชวห่วยของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น 

file://DBDPCBPD021/Shar%20File%20V2%20ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า/7.%20ปีงบประมาณ%202563/Info%20Smart%20โชวห่วย/www.dbd.go.th
https://bit.ly/2ksDnsc
mailto:bizpromotion.dbd@gmail.com
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