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สนับสนุนทรัพยากร
หาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

ช่วยพลิกอะไรได้บ้าง?

หน่วยงานรัฐ
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พันธมิตร
ความเชี่ยวชาญ

2สถาบันการเงิน

+)&9!: @+ < :+ Ċ:
ประสานงาน/
เชื่อมโยงพันธมิตร และโชวหวยทั่วประเทศ
Department of Business Development

ตั้งคลินิกโชวหวย/ คลินิกโชวหวยเคลื่อนที่

ใหคำแนะนำการขอสินเชื่อ

กระจายความรูผานสื่อออนไลน

เปดโอกาสใหโชวหวยเขาถึง
ผลิตภัณฑทางการเงินงายขึ้น

จัดกิจกรรมสรางความรูทั่วประเทศ

ภาคเอกชน

ใหคำปรึกษาการบริหาร
จัดการรานคาปลีก
ออกแบบผังรานแบบ 3D

4 สมาคม
ปรับภาพลักษณรานคา
จำหนายสินคาราคาพิเศษ
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- บริหารธรุกิจเปน
- สรางเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน
- ลดตนทุนดวยเทคโนโลยี
- มีเครือขายที่เขมแข็ง

เปนพี่เลี้ยง/ ใหคำปรึกษา
เพื่อบริหารตนทุน-เพิ่มกำไร
ใหความรูชวยเปลี่ยนความคิด

ใหความรูผาน e-learning
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กิจกรรมอบรม
เพิ่มความรู

โชวหวย
พบผูเชี่ยวชาญ

ใครได้ประโยชน์จากการพลิกโชว์ห่วย
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ไดสินคาคุณภาพดี ราคาถูก
สะดวกสบาย ซื้อสินคาใกลบาน

ใหสวนลดสำหรับรานคาสง คาปลีก
ใหคำปรึกษาดาน Software
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ปดชองวางความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจ
เพิ่มคุณภาพชีวิตใหประชาชน
ในทองถิ่น

โครงการจับมือพันธมิตร ติดปีกโชวห่วยไทย (Total Solutions : โชวห่วย)

เกี่ยวกับโครงการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงพาณิชย์ที่มีหน้าที่ในการยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร้านขายของชาหรือร้านค้าโชวห่วย ซึ่งในปัจจุบันมี
มากกว่า 380,000 แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากธุรกิจโชวห่วยในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ
โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้ บ ริ โภคที่เปลี่ ย นไป และการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมค้าปลี กไทย ดังนั้น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงต้องการติดอาวุธให้กับร้านค้าโชวห่วยต่างๆ ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จาเป็น
ในการบริหารจัดการร้านค้าโชวห่วย การจัดร้านและการปรับภาพลักษณ์ การจัดหาเงินทุนผ่านสินเชื่อ
ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ รวมถึงการจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารร้านค้าปลีก
โครงการ “จับมือพันธมิตร ติดปีกโชวห่วยไทย (Total Solutions : โชวห่วย)” เป็นความร่วมมือ
ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับพันธมิตรทางธุรกิจ ในทุกแวดวง โดยกรมฯ จะรับบทบาทเป็นศูนย์การ
แก้ปัญหาร้านค้าโชวห่วยแบบครบวงจร จะอานวยความสะดวก คัดกรอง และประสานงานร้านค้าโชวห่วยที่
ต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน เพื่อส่งต่อให้กับพันธมิตรที่อยู่ในโครงการ ให้สามารถแก้ปัญหาและ
ความท้าทายได้อย่างตรงจุดต่อไป โดยพันธมิตรที่ร่วมมือช่วยเหลือร้านค้าโชวห่วย ประกอบด้วย
1. สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย
2. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จากัด
3. บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
4. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
6. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

สิทธิประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
1. ได้รับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนร้านค้า
โชวห่วยจากกรมฯและองค์กรพันธมิตร
2. ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการร้านค้าโชวห่วย ที่กรมฯร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก
องค์กรพันธมิตรต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. ได้ เข้าร่ว มกิจ กรรมการพัฒ นาการทาตลาด (ร้านติดดาว) ในการปรับภาพลั กษณ์และจัดร้านค้าให้
สวยงาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. ได้รับส่วนลดทางการค้า เพื่อซื้อสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านค้าโชวห่วย ในราคาพิเศษ
5. ได้รับสิทธิเข้าถึงโปรแกรมการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ การบริหารจัดการ และการปรับปรุงร้านค้า โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิเช่น โปรแกรม E-learning โปรแกรมช่วยออกแบบผังการจัดร้าน (Store Layout)
6. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงสินเชื่อสาหรับร้านค้าโชวห่วย ที่มดี อกเบี้ยอัตราถูก
7. ได้รับส่วนลดทางการค้า เพื่อซื้อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการร้านค้าโชวห่วย อาทิเช่น โปรแกรม
POS ทั้งในรูปแบบ Mobile, Tablet และ PC ในราคาพิเศษ
เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ผู้สมัครจะต้องประกอบธุรกิจร้านค้าโชวห่วย โดยจะเป็นร้านขนาดใดก็ได้
2. มีความตั้งใจในการพัฒนาร้าน มีทัศนคติที่ดี มุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนร้านให้ดีขึ้น
3. มีความความสนใจ ที่จะใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้า
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วยที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขั้นตอน
การสมัครมีดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.t จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูล และส่งใบสมัครมา
ทีอ่ ีเมล์ bizpromotion.dbd@gmail.com หรือ FAX: 02 -547-5957
2. สแกน QR Code ข้างล่าง หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ https://goo.gl/forms/qUZrTIj9ZNtNN56J2 เพื่อ
กรอกและส่งใบสมัครออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้ าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒ นาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02-547-5986

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
จับมือพันธมิตร ติดปีกโชวห่วยไทย (Total Solutions : โชวห่วย)
1. ชื่อกิจการ
 นิติบุคคล

 บุคคลธรรมดา

ชื่อร้านค้า .........................................................................................................
ชื่อทางการค้า .........................................................................................................
ที่อยู่
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2. ชื่อผู้สมัคร
(นาย/นาง/นางสาว)……………...…………………….นามสกุล………………..….………...……
โทรศัพท์
................................................. โทรสาร ........................................
มือถือ
................................................ อีเมล์ ..............................................

3. การสนับสนุนที่ตอ้ งการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 องค์ความรู้

 การปรับภาพลักษณ์และจัดร้านค้า

 สินค้าและอุปกรณ์ราคาพิเศษ

 สินเชื่อดอกเบี้ยอัตราถูกสาหรับพัฒนาร้าน

 ซอฟต์แวร์สาหรับการบริหารร้าน

 E-learning เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................

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

