
เอกสารคาดแดง ป 2551

ภาค ข : หนวยงาน

กระทรวงพาณิชย

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

 งบประมาณรายจาย    ป 2550 471,242,700       บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2551 436,073,800       บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศในการใหบริการจดทะเบียน กํากับดูแล บริการขอมูลธุรกิจและ

พัฒนาผูประกอบธุรกิจใหเขมแข็งและย่ังยืน

   1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาสงเสริมธุรกิจดานการบริหารจัดการ การตลาดใหมีความเขมแข็ง ย่ังยืน และมีการ

่2. จดทะเบียน กํากับดูแลและบริการขอมูลธุรกิจใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส

3. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการใหบริการและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาธุรกิจ



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน

ที่ 3 ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขันเพื่อให

เศรษฐกิจขยายตัวไดอยางมีประ

สิทธิภาพและยั่งยืน

1. ธุรกิจและผูประกอบการมีความ

ม่ันคงแขงขันได

1. ผูประกอบธุรกิจมีความรูความ

สามารถดานการบริหารจัดการและ

การตลาด

1. พัฒนาธุรกิจเปาหมายใหมีการ

บริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน 

ปรับปรุงกฎระเบียบใหสอดคลองกับ

สภาวะการณ

2. เพิ่มชองทางการตลาดแกผู

ประกอบธุรกิจ ศึกษาวิเคราะหโครง

สรางธุรกิจและโอกาสทางการตลาด

2. ผูรับบริการไดรับการจดทะเบียน

และบริการขอมูลที่สะดวก  รวด

เร็ว   ถูกตอง

1. ขยายและเพิ่มศักยภาพการใช IT 

ในการใหบริการ

2. ปรับปรุงกฎระเบียบใหสอดคลอง

กับสภาวะการณ

3. พัฒนาฐานขอมูลใหถูกตอง

สมบูรณเปนปจจุบัน

4. วิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ

3. ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดีและ

โปรงใส

1. พัฒนาธุรกิจเปาหมายใหมีการ

บริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน 

ปรับปรุงกฎระเบียบใหสอดคลองกับ

สภาวการณ

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน



3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

แผนงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น          436.0738                  -

1. แผนงบประมาณ : ปรับโครง

สรางภาคเกษตร  ภาคอุตสาห

กรรม  การทองเที่ยว  ภาคบริการ

และการคา

         436.0738                  -

1. เปาหมายกระทรวง : ธุรกิจและผู

ประกอบการมีความมั่นคงแขงขันได

         436.0738                  -

1. เปาหมายหนวยงาน : ผูประกอบ

ธุรกิจมีความรูความสามารถดาน

การบริหารจัดการและการตลาด

         111.7955                  -

ผลผลิตที่ 1 : การสงเสริมและ

พัฒนาธุรกิจ

       111.7955                -

2. เปาหมายหนวยงาน : ผูรับ

บริการไดรับการจดทะเบียนและ

บริการขอมูลที่สะดวก  รวดเร็ว   

ถูกตอง

         259.2671                  -

ผลผลิตที่ 1 : บริการจด

ทะเบียนและขอมูลธุรกิจ

       259.2671                -

3. เปาหมายหนวยงาน : ธุรกิจมี

การบริหารจัดการที่ดีและโปรงใส

           65.0112                  -

ผลผลิตที่ 1 : การกํากับดูแล

ธุรกิจ

         65.0112                -

หนวย : ลานบาท



หนวยนับ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

 ราย 15,110 5,750 5,755 5,755

 รอยละ 80 80 80 80

 ราย 346,280 366,700 389,000 413,800

 ราย 1,943,797 2,027,000 2,116,500 2,211,400

 รอยละ 90 90 90 90

 รอยละ 99.50 99.50 99.50 99.50

 ราย 248,127 340,400 357,600 375,900

 รอยละ 85 85 85 85

3. ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดีและโปรงใส

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กํากับดูแล แนะนําสงเสริม ผูทําบัญชีและผูที่

เกี่ยวของมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดทําบัญชีธุรกิจเปนไปตามกฎหมาย

และมาตรฐานสากลในระดับที่ยอมรับไดไมนอยกวารอยละ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คําขอจดทะเบียนและคําขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวไดรับการพิจารณาการถอนทะเบียนบริษัทราง

และจําแนกหางหุนสวนที่ไมประกอบการ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คําขอใชบริการขอมูลทะเบียนธุรกิจ การตรวจ

รับและติดตามงบการเงินของนิติบุคคล

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การใหบริการจดทะเบียนมีความถูกตองใน

การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานไดไมนอยกวารอยละ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผูขอใชบริการไดรับขอมูลทางธุรกิจที่ถูกตอง

และเปนปจจุบันไมนอยกวา

1. ผูประกอบธุรกิจมีความรูความสามารถดานการบริหารจัดการและ

การตลาด

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูประกอบการไดรับการสงเสริมพัฒนา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจไมนอย

กวารอยละ

2. ผูรับบริการไดรับการจดทะเบียนและบริการขอมูลที่สะดวก  รวด

เร็ว   ถูกตอง

4. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด



5. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รวมทั้งสิ้น 471.2427         436.0738         460.1929         466.7044         470.8548         

รวมเงินงบประมาณ 471.2427         436.0738         460.1929         466.7044         470.8548         

รวมเงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

1. ผูประกอบธุรกิจมีความรูความสามารถดานการ

บริหารจัดการและการตลาด

          96.5127          111.7955          144.8206          139.3468          139.6978

 เงินงบประมาณ 96.5127           111.7955         144.8206         139.3468         139.6978         

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

2. ผูรับบริการไดรับการจดทะเบียนและบริการขอ

มูลที่สะดวก  รวดเร็ว   ถูกตอง

         248.8261          259.2671          252.2081          261.3373          262.1166

 เงินงบประมาณ 248.8261         259.2671         252.2081         261.3373         262.1166         

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

3. ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดีและโปรงใส          125.9039           65.0112           63.1642           66.0203           69.0404

 เงินงบประมาณ 125.9039         65.0112           63.1642           66.0203           69.0404           

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2551ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*



 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จําแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

งบประมาณรายจาย ป 2550 471,242,700 บาท

งบประมาณรายจาย ป 2551 436,073,800 บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสรางภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  การทองเท่ียว  

ภาคบริการและการคา

        436,073,800 บาท



7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงบประมาณ

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 221.4402      137.3981      35.0555       -               42.1800       436.0738      

1. แผนงบประมาณ :  ปรับโครงสรางภาค

เกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  การทอง

เที่ยว  ภาคบริการและการคา

221.4402      137.3981      35.0555       -               42.1800       436.0738      

ผลผลิตที่ 1 : การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ        43.9910        30.5990         6.8055              -        30.4000      111.7955

ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและขอมูล

ธุรกิจ

     130.1135        89.9051        27.4685              -        11.7800      259.2671

ผลผลิตที่ 3 : การกํากับดูแลธุรกิจ        47.3357        16.8940         0.7815              -              -        65.0112

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย





8. แผนงบประมาณ จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสรางภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  การทองเที่ยว  ภาคบริการและ

การคา

                 436,073,800 บาท

8.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ                  111,795,500 บาท

     กิจกรรม                  111,795,500 บาท

1) การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ                   88,618,000 บาท

2) การสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                   23,177,500 บาท

8.1.1.1   เปาหมายผลผลิต

ตั ี้วัด หนวยนัวช บ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชิงปริมาณ : ผูประกอบการไดรับการสงเสริมพัฒนา ราย 15,110 5,750 5,755 5,755 5,755

 ( 2,034 )

เชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจไมนอย

กวารอยละ รอยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รวมทั้งสิ้น 96.5127        111.7955    144.8206     139.3468     139.6978     

เงินงบประมาณ 96.5127        111.7955    144.8206     139.3468     139.6978     

      - งบบุคลากร 41.9634        43.9910     46.6122      49.3897      52.3331      

      - งบดําเนินงาน 31.7599        30.5990     27.9555      27.9555      27.9555      

      - งบลงทุน 1.6150         6.8055      0.4901        0.5391        0.5900        

      - งบเงินอุดหนุน -                -             -               -               -               

      - งบรายจายอื่น 21.1744        30.4000     69.7628      61.4625      58.8192      

เงินนอกงบประมาณ -                -             -               -               -               

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2551 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

1. งบบุคลากร 43,991,000             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 42,167,200             บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,823,800              บาท

2. งบดําเนินงาน 30,599,000             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 27,516,700             บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 3,082,300              บาท

3. งบลงทุน 6,805,500              บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 6,805,500              บาท

3.1.1 คาครุภัณฑ 6,805,500              บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 6,805,500              บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 820,500                บาท

รวม 6 รายการ (รวม 17 หนวย)

(2) ระบบประเมินผลและจัดอันดับเว็บไซตของผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 1 ระบบ 1,235,000              บาท

(3) พัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Commerce 1 ระบบ 4,750,000              บาท

4. งบรายจายอ่ืน 30,400,000             บาท

1) คาจางที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาโลจิสติกสทางการคา 9,500,000              บาท

2) คาใชจายในการสงเสริมธุรกิจไทยใหเขมแข็งเพื่อสูสากล 13,300,000             บาท

3) คาใชจายในการพัฒนาพาณิชยอิเลกทรอนิกส 7,600,000              บาท





8.1.2  ผลผลิตที่ 2 :  บริการจดทะเบียนและขอมูลธุรกิจ                  259,267,100 บาท

     กิจกรรม                  259,267,100 บาท

1) การจดทะเบียนธุรกิจ                  151,540,400 บาท

2) การอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนตางดาว                   20,241,500 บาท

3) การใหบริการขอมูลทะเบียนธุรกิจ                   80,312,800 บาท

4) การประมวลผลและบริการขอมูลธุรกิจ                    7,172,400 บาท

8.1.2.1   เปาหมายผลผลิต

ตั ี้วัด หนวยนัวช บ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชิงปริมาณ : คําขอจดทะเบียนและคําขออนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวไดรับการพิจารณา การ

ถอนทะเบียนบริษัทรางและจําแนกหางหุนสวนที่ไม

ประกอบกิจการ
ราย 346,280 366,700 389,000 413,800 440,500

 ( 182,246 )

เชิงปริมาณ : คําขอใชบริการขอมูลทะเบียนธุรกิจ การ

ตรวจรับและติดตามงบการเงินของนิติบุคคล ราย 1,943,797 2,027,000 2,116,500 2,211,400 2,352,900

 ( 875,911 )

เชิงคุณภาพ : การใหบริการจดทะเบียนมีความถูกตองใน

การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานไดไมนอยกวารอยละ

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

เชิงคุณภาพ : ผูขอใชบริการไดรับขอมูลทางธุรกิจที่ถูก

ตองและเปนปจจุบันไมนอยกวา รอยละ 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



8.1.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รวมทั้งสิ้น 248.8261      259.2671    252.2081     261.3373     262.1166     

เงินงบประมาณ 248.8261      259.2671    252.2081     261.3373     262.1166     

      - งบบุคลากร 123.4369      130.1135   137.7010     145.7331     154.2353     

      - งบดําเนินงาน 90.8592        89.9051     78.7244      78.7244      78.7244      

      - งบลงทุน 30.7300        27.4685     35.7827      36.8798      29.1569      

      - งบเงินอุดหนุน -                -             -               -               -               

      - งบรายจายอื่น 3.8000         11.7800     -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ -                -             -               -               -               

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2551 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

1. งบบุคลากร 130,113,500           บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 108,188,800           บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 21,924,700             บาท

2. งบดําเนินงาน 89,905,100             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 78,620,600             บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 11,284,500             บาท

3. งบลงทุน 27,468,500             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 27,468,500             บาท

3.1.1 คาครุภัณฑ 27,468,500             บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 12,750,000             บาท

(1) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 10,650,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 18 หนวย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น่ัง 2 คัน 2,100,000              บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 14,718,500             บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 14,718,500             บาท

รวม 8 รายการ (รวม 430 หนวย)

4. งบรายจายอ่ืน 11,780,000             บาท

1) คาจางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการคา 1,805,000              บาท

2) คาจางที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาการประกอบธุรกิจตามบัญชีสามทาย พรบ.การ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 4,275,000              บาท

3) คาจางที่ปรึกษาศึกษาและวางระบบการใหบริการและติดตามการสงงบการเงินและ

สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนทางอิเล็กทรอนิกส 3,800,000              บาท

4) คาจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุน

สวนและบริษัท 1,900,000              บาท





8.1.3  ผลผลิตที่ 3 :  การกํากับดูแลธุรกิจ                   65,011,200 บาท

     กิจกรรม                   65,011,200 บาท

1) การกํากับและตรวจสอบการจัดทําบัญชีธุรกิจ                   65,011,200 บาท

8.1.3.1   เปาหมายผลผลิต

ตั ี้วัด หนวยนัวช บ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชิงปริมาณ : กํากับดูแล แนะนําสงเสริมผูทําบัญชีและผูที่

เกี่ยวของ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี

ราย 248,127 340,400 357,600 357,900 393,600

 ( 111,404 )

เชิงคุณภาพ : การจัดทําบัญชีธุรกิจเปนไปตามกฎหมาย

และมาตรฐานสากลในระดับที่ยอมรับไดไมนอยกวารอย

ละ รอยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รวมทั้งสิ้น 125.9039      65.1236     63.1642      66.0203      69.0404      

เงินงบประมาณ 125.9039      65.1236     63.1642      66.0203      69.0404      

      - งบบุคลากร 45.2013        47.3357     50.0367      52.8928      55.9129      

      - งบดําเนินงาน 21.3026        16.8940     13.1275      13.1275      13.1275      

      - งบลงทุน -                0.7815      -               -               -               

      - งบเงินอุดหนุน 59.4000        -             -               -               -               

      - งบรายจายอื่น -                -             -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ -                -             -               -               -               

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2551 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

1. งบบุคลากร 47,335,700             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 33,421,500             บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 13,914,200             บาท

2. งบดําเนินงาน 16,894,000             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 13,015,100             บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 3,878,900              บาท

3. งบลงทุน 781,500                บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 781,500                บาท

3.1.1 คาครุภัณฑ 781,500                บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 781,500                บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 781,500                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 24 หนวย)
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