
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มอือาชพีดา้นบรกิาร สรา้งธรรมาภบิาลและมาตรฐานธุรกจิไทย

1. บรกิารจดทะเบยีน และขอ้มลูธุรกจิ ถกูตอ้ง รวดเรว็ โปร่งใส   

2. พฒันาธุรกจิไทยใหเ้ขม้แขง็แขง่ขนัได ้  

3. สรา้งธรรมาภบิาลธุรกจิ

กระทรวงพาณิชย์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

667,118,700                

672,757,300                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 667.1187        672.7573        585.4376        594.3546        608.6133        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 667.1187        672.7573        585.4376        594.3546        608.6133        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. ธุรกจิไทยมีความเขม้แข็งสามารถประกอบ

ธุรกจิไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพและย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ 

SMEs ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นบรหิาร

จดัการธุรกิจเพิม่ขึ้น

ราย  - 11,500 12,000 12,500 13,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               101.0321     104.0937     107.1553     110.2169     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขนัใหธุ้รกจิ

ไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ

ราย 12,000 8,000 8,500 9,000 9,500

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 667.1187     571.7252     481.3439     487.1993     498.3964     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั



4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ธุรกิจไทยมมีาตรฐานคุณภาพ 

เขม้แขง็ แข่งขนัได ้

1 63.8320     85.6000     -              -              -              

รวม 1 63.8320      85.6000      -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  63,832,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 101,032,100                 

2. แผนงานเพิม่ประสทิธภิาพภาคการตลาด การคา้ และการลงทนุ 571,725,200                 



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 310.5694     154.8336     97.9172       -               109.4371     672.7573     

1. แผนงาน :  สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม

-               -               -               -               101.0321     101.0321     

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิวสิาหกิจ

ขนาดกลาง และขนาดย่อม

             -                -                -                -        101.0321      101.0321

2. แผนงาน :  เพิม่ประสทิธภิาพภาค

การตลาด การคา้ และการลงทุน

310.5694     154.8336     97.9172       -               8.4050        571.7252     

ผลผลติที่ 1 : ธุรกิจไทยมมีาตรฐานคุณภาพ

 เขม้แขง็ แข่งขนัได ้

     310.5694      154.8336        97.9172              -           8.4050      571.7252

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2562)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             101.0321          101.0321   

-              -                -             -              101.0321            101.0321     

7.1 แผนงาน : สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                         101,032,100

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อม                         101,032,100

กจิกรรม
งบรายจา่ย

1. สรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัใหธุ้รกิจ SMEs

1.ธุรกิจบรกิารกลุม่เป้าหมาย มรีะบบการบรหิารจดัการที่เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน

  คุณภาพธุรกิจที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้กาํหนดขึ้น และนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิารจดัการ

2.พฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดของธุรกิจบรกิารกลุม่เป้าหมาย ในการสรา้งและขยายตลาดที่สอดคลอ้งกบั

  สถานการณป์จัจบุนั สามารถสรา้งและเชื่อมโยงเครอืข่ายธุรกิจ

3.สรา้งและพฒันาธุรกิจไทยในการใช ้e-Commerce ขยายตลาดใหท้นัต่อเศรษฐกิจยุคดจิทิลั ยกระดบัธุรกิจ   

  e-Commerce  ไทยใหม้มีาตรฐาน เป็นที่ยอมรบัและมศีกัยภาพในการขยายสู่ตลาดระดบัสากล

4.ส่งเสรมิพฒันาความรู ้ใหก้ลุม่ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ OTOP/SME เกิดการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในดา้น  

  การคา้ขายการบรหิารจดัการ

5.พฒันาผูป้ระกอบธุรกิจไทยใหม้แีนวคิดดา้นนวตักรรมทางการตลาดเชงิสรา้งสรรค ์บ่มเพาะองคค์วามรูท้ี่

  จาํเป็นและเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการบรหิารจดัการองคก์รที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาล

6.เตรยีมความพรอ้มก่อนสาํเรจ็การศึกษาใหก้บันิสติ/นกัศึกษาสาขาบญัชทีี่กาํลงัจะจบการศึกษาเป็นบณัฑติใหม้ทีกัษะ

7.พฒันาศกัยภาพสาํนกังานบญัชแีละผูท้าํบญัชไีทยใหม้กีารบรกิารที่ไดม้าตรฐานสากล

 ส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค

                  422,498,000

                  422,498,000

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น



7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย  - 11,500 12,000        12,500 13,000

ลา้นบาท -                101.0321   104.0937     107.1553             110.2169     

ลา้นบาท -                101.0321   104.0937     107.1553             110.2169     

ลา้นบาท -                -             -              -                      -              

ลา้นบาท -                -             -              -                      -              

ลา้นบาท -                -             -              -                      -              

ลา้นบาท -                -             -              -                      -              

ลา้นบาท -                101.0321   104.0937     107.1553            110.2169     

ลา้นบาท -                -             -               -                      -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs ไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพดา้นบรหิารจดัการธุรกิจเพิม่ขึ้น



101,032,100 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 101,032,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิสสู์่สากลเพือ่สรา้งและพฒันา

ธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิส์ 5,368,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูป้ระกอบการและส่งเสรมิธุรกจิครบวงจร 1,500,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็ศกัยภาพการบรหิารจดัการธุรกจิคา้ส่งคา้ปลกี 18,443,600             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัคณุภาพการบรหิารจดัการและสรา้งโอกาสทางการตลาด

ธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส์ 13,540,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการธุรกจิบรกิาร ภายใตข้อ้ตกลง 

AFAS 11,085,000             บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิพฒันาและขยายช่องทางการตลาดผูป้ระกอบการ 

OTOP/SME ขึ้นหา้งสรรพสนิคา้ 9,875,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งธรรมาภบิาลนติบิคุคลรายใหม่ 2,500,000              บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการธุรกจิบรกิารอย่างมอือาชพี 7,912,000              บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวชิาชพีบญัชสูี่สากล 3,131,500              บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการและสรา้งโอกาสการตลาด

ธุรกจิแฟรนไชส์ 15,164,000             บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งนกับญัชคีณุภาพรุ่นใหม่ 2,513,000              บาท

12) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิสสู์่สากลเพือ่ยกระดบั และสรา้ง

ความเชื่อม ัน่ธุรกจิ (e-Commerce) 10,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อม



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

310.5694   154.8336    97.9172   -             8.4050             571.7252   

38.1635      10.2295       -             -              4.2050               52.5980      

177.9800     78.1493       -             -              -                      256.1293     

94.4259      31.2243       -             -              2.7600               128.4102     

-              35.2305       97.9172     -              1.4400               134.5877     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 12,000

(9,159)

8,000 8,500 9,000 9,500

รอ้ยละ 99.50

(99.93)

99.50 99.50 99.50 99.50

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิพฒันาธุรกิจ

2. บรกิารจดทะเบยีนและขอ้มลูธุรกิจ

3. สรา้งธรรมาภบิาลธุรกิจ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพและสรา้งธรรมาภบิาลเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนขอ้มลูธุรกิจที่ใหบ้รกิาร

ถกูตอ้งและเป็นปจัจบุนั

4. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

                        571,725,200

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ธุรกจิไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เขม้แข็ง แข่งขนัได ้                         571,725,200

1.ผูป้ระกอบการมขีดีความสามารถในการบรหิารจดัการธุรกิจพรอ้มสู่ระดบัสากล

2.ธุรกิจสามารถปรบัตวัยนืหยดัอยู่ไดภ้ายใตส้ภาวการณท์ี่เปลีย่นแปลง

3.ธุรกิจมกีารพฒันาการบรหิารจดัการและการตลาดที่สรา้งศกัยภาพในการแข่งขนั และเป็นรากฐานความเขม้แขง็ใน

  การดาํเนินงานอย่างย ัง่ยนื 

4.ธุรกิจมกีารจดัการที่เชื่อถอืไดจ้ากการทาํบญัช ีและรายงานทางการเงนิที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรงขอ้เทจ็จรงิ โปร่งใส 

  ตรวจสอบได ้

5.ธุรกจิมกีารปฏบิตัิตามกฎ ระเบยีบของกฎหมายที่กาํกบัดูแลอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น สรา้งความเชื่อม ัน่ในการดาํเนิน

  ธุรกิจของผูม้สี่วนไดเ้สยี ผูเ้กี่ยวขอ้งและสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

6.เพือ่ใหก้ารจดทะเบยีนสะดวก รวดเรว็ โปร่งใส ลดตน้ทุนการดาํเนินธุรกิจและขอ้มลูทะเบยีนธุรกิจถกูตอ้ง ตรง

  ขอ้เทจ็จรงิสรา้งความเชื่อม ัน่ต่อตวันิติบุคคล 

7.เพือ่บรหิารจดัการฐานขอ้มลูทะเบยีนธุรกิจ และพฒันาการบรหิารจดัการขอ้มลูธุรกิจ เพือ่ใหก้รมพฒันาธุรกิจการคา้

  เป็นแหลง่บรกิารขอ้มลูแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนสามารถใชป้ระโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจและการ

  ปฏบิตัิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ

หน่วย:ลา้นบาท

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.2 แผนงาน : เพิม่ประสทิธภิาพภาคการตลาด การคา้ และการลงทุน



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 667.1187      571.7252   481.3439     487.1993             498.3964     

ลา้นบาท 667.1187      571.7252   481.3439     487.1993             498.3964     

ลา้นบาท 293.2135      310.5694   317.5803     322.8657            333.5348     

ลา้นบาท 161.1899      154.8336   154.8336     154.8336            154.8336     

ลา้นบาท 110.2238      97.9172     -              -                      -              

ลา้นบาท -                -             -              -                      -              

ลา้นบาท 102.4915      8.4050      8.9300       9.5000               10.0280      

ลา้นบาท -                -             -               -                      -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น



571,725,200 บาท

1. งบบคุลากร 310,569,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 241,634,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 219,844,600           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 21,789,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 68,935,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 154,833,600           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 127,860,300           บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 840,600                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 9,079,200              บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 378,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,181,300              บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,333,900              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 776,800                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,002,700              บาท

(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 20,813,800             บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 49,269,130             บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,612,700              บาท

(12) ค่ารบัรองและพธิกีาร 298,200                บาท

(13) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 855,500                บาท

(14) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,348,600              บาท

(15) ค่าประชาสมัพนัธ์ 4,373,000              บาท

(16) วสัดสุาํนกังาน 11,637,600             บาท

(17) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,298,070              บาท

(18) วสัดงุานบา้นงานครวั 1,483,100              บาท

(19) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 535,000                บาท

(20) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 375,000                บาท

(21) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 841,600                บาท

(22) วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,230,500              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 26,973,300             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 16,352,500             บาท

(2) ค่าประปา 558,900                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 3,464,900              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 6,597,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ธุรกจิไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เขม้แข็ง แข่งขนัได ้



3. งบลงทนุ 97,917,200             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 97,917,200             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 74,346,200             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 74,346,200             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 7,214,200              บาท

รวม 10 รายการ (รวม 326 หน่วย)

(2) พฒันาระบบจดทะเบยีนนติบิคุคลทางอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Registration) 

ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี1 ระบบ 63,832,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 195,000,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 29,610,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 15,958,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 63,832,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 85,600,000             บาท

(3) พฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานภายนอก (Web Services) 

ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี1 ระบบ 1,800,000              บาท

(4) พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิส ์(e-Commerce) 

ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี1 ระบบ 1,500,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,571,000             บาท

3.1.2.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 23,571,000             บาท

(1) พฒันาและปรบัปรงุศูนยค์อมพวิเตอร ์(หอ้ง Data Center) 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี1 แห่ง 23,571,000             บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 8,405,000              บาท

1) ค่าจา้งทีป่รกึษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 1,440,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรส์มาคมการคา้ 4,205,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัธุรกจิทีม่ธีรรมาภบิาลดเีด่น 2,760,000              บาท




