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ตารางการจัดทาต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผลผลิตหลัก

ศูนย์ตน้ ทุน

(1)
(2)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองทะเบียนธุรกิจ (ทก )
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้
(1300800001)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300827001)

ผลผลิตย่อย
(3)
1 การให้บริการข้อมูลธุรกิจ

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก

(4)

(5)
บริการจดทะเบียนและ
ข้อมูลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 2)
(130081000M1970)
บูรณาการระบบงานการ
จดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC
(กิจกรรมที่ 22)
(130081000M1976)
บริการจดทะเบียนและ
ข้อมูลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 2)
(130081000M1970)
พัฒนาและปรับปรุงระบบรับ

พัฒนาระบบอานวยความสะดวก

ทางธุรกิจ
(ผลผลิตที่ 7)
(1300852011)

2 การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองข้อมูลธุรกิจ (ขธ)
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้
(1300800003)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300827001)

1 การให้บริการข้อมูลธุรกิจ

ราย

พัฒนาระบบอานวยความสะดวก

ปริมาณ

หน่วยนับ

(6)
1 รับและจัดเก็บข้อมูลงบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้น
และการแก้ไขข้อมูลธุรกิจ

(7)
10

(8)
94,031

(9)
ราย

2 ให้บริการข้อมูลธุรกิจ
3 ตรวจพิจารณาคาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

30
60

2,084,869
139,872

ราย
ราย

133
129

1 ให้บริการข้อมูลธุรกิจ
2 วิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจ
3 รับและจัดเก็บข้อมูลงบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้น
และการแก้ไขข้อมูลธุรกิจ
4 การให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

50
10
10

1,329,167
241
78,844

ราย
เรือ่ ง
ราย

133
134
136

30

475,885

ราย

167

9

950

ราย

148

22

5,418

ราย

122

22

1,632

ราย

124

16

503

ราย

122

31

1,000

ราย

124

ขธ ทก

DBD e-Filing)
(กิจกรรมที่ 23)
(130081000M1977)
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ (สธ)
(1300800004)

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ราย

ค่าใช้จา่ ยในการเพิม่ ศักยภาพธุรกิจ 1 การส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์

ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
(กิจกรรมที่ 7)
(130081000M1962)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาค้าส่งค้าปลีก 2 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
(ผลผลิตที่ 5)
(1300835010)
แฟรนไชส์สร้างอาชีพ
(ผลผลิตที่ 8)
(1300864020)

รหัส
หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเกี่ยวข้อง
(10)
136
ทก ขธ

สัดส่วน

งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ทางธุรกิจ
(ผลผลิตที่ 7)
(1300852011)
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(ผลผลิตที่ 3)
(1300812008)

กิจกรรมย่อย

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ราย

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ราย

ไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
(กิจกรรมที่ 10)
(130081000M1962)
ค่าใช้จา่ ยในการยกระดับธุรกิจ 3 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไซส์
แฟรนไชส์สู่ตลาดโลก
(กิจกรรมที่ 12)
(130081000M1964)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาค้าปลีกชุมชน 4 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
(กิจกรรมที่ 17)
(130081000M1973)
ค่าใช้จา่ ยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ 5 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไซส์
(กิจกรรมที่ 24)
(130081000M1978)

สธ
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ตารางการจัดทาต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผลผลิตหลัก
(1)
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(ผลผลิตที่ 6)
(1300850012)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้
(ผลผลิตที่ 1)
(1300827001)
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผลผลิตที่ 2)
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
(ผลผลิตที่ 5)
(1300835010)

ศูนย์ตน้ ทุน

ผลผลิตย่อย

(2)
สานักงานเลขานุการกรม (สลก)
(1300800005)

(3)
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ทส)
(1300800010)

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน (ธช)
(1300800011)

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก

(4)

(5)

จานวนชั่วโมง/ ค่าใช้จา่ ยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่
คนการฝึกอบรม

จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ราย

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองบริหารการประกอบธุรกิจของ
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ ชาวต่างชาติ (บต)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300800088)
(1300827001)
ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

พ.ศ.2542
(ผลผลิตที่ 4)

1 พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

ราย

(7)
33

(8)
46,676

1 ด้านระบบงานเฉพาะและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

40

55

ระบบงาน

115

2 ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์

20

1

ระบบ

116

40

8,040

ราย

169

2 การส่งเสริมธุรกิจชุมชน

45

574

ราย

166

1 สร้างนักธุรกิจรุน่ ใหม่

30

436

ราย

161

25

326

ราย

156

30
15

773
30

ราย
ราย

123
162

60

1,789

ราย

142

20

17,978

ราย

144

20

138

ครัง้

145

ค่าใช้จา่ ยในการสร้างความเข้มแข็ง 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งและการเชื่อมโยง

เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
(กิจกรรมที่ 19)
(130081000M1973)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองธุรกิจบริการ (ธบ)
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800087)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300827001)
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(ผลผลิตที่ 3)
(1300812008)

ปริมาณ

(6)
ดาเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ราย
ราย

การอนุญาตและการกากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว

ราย

(9)
จานวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม

OTOP ไทยสู่สากล
(กิจกรรมที่ 20)
(130081000M1974)
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 1)
(130081000M1969)
ด้วยนวัตกรรม (IDE)
(กิจกรรมที่ 9)
(130081000M1962)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจบริการที่มมี ลู ค่าสูง
(กิจกรรมที่ 8)
(130081000M1962)
สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 3)
(130081000M1971)

3 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ
4 พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า

1 การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง และการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน
2 การให้คาปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาธุรกิจบัญชี 3 การวิเคราะห์ เผยแพร่ขอ้ มูลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
(กิจกรรมที่ 16)

ทส

ธช

เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club

ค่าใช้จา่ ยในการขับเคลื่อนนักธุรกิจ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

2 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

หน่วยนับ

รหัส
หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเกี่ยวข้อง
(10)
109
สลก

สัดส่วน

(กิจกรรมที่ 21)
(130081000M1975)
(กิจกรรมที่ 4)
(130081000M1972)
ค่าจ้างบารุงรักษาระบบฯ
(กิจกรรมที่ 5)
(130081000M1967)

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

กิจกรรมย่อย

และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกฎหมายสาหรับการจัดทาข้อผูกพันตาม

พันธกรณีตา่ งๆ

ธบ

บต
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ตารางการจัดทาต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผลผลิตหลัก

ศูนย์ตน้ ทุน

(1)
(2)
(1300820013)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ (ธธ)
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้
(1300800091)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300827001)
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง กองพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (พอ)
และขนาดย่อม
(1300800093)
(ผลผลิตที่ 3)
(1300812008)
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
(ผลผลิตที่ 5)
(1300835010)

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

สัดส่วน

ปริมาณ

หน่วยนับ

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

86
14

43,867
7,040

ราย
ราย

137
143

ธธ

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-Commerce)

72

4,024

ราย

147

พอ

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-Commerce)

28

1,510

ราย

147

กากับดูแลผู้ทาบัญชี/สถาบันอบรม
กากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
กากับดูแลการจัดทาบัญชีธรุ กิจ
การอนุญาตตามกฎหมายบัญชี
การให้คาปรึกษาธุรกิจ/การเผยแพร่ความรู้
การเผยแพร่ความรู้

7
13
38
6
4
5

14,962
104
405,223
1,000
1,429
89

ราย
เรือ่ ง
ราย
ราย
ราย
เรือ่ ง

139
141
138
159
160
149

10
2

204,059
912

ราย
ราย

140
176

15

38,620

ราย

157

1 การรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน

40.00

132,472

คาขอ

164

2 การแจ้งข้อมูลหน่วยงานจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินมีทะเบียน

20.00

79,010

ราย

170

ราย

3 อบรมความรูแ้ ละออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน

10.00

1,492

ราย

171

คดี

4 การเปรียบเทียบปรับ

10.00

0

คดี

175

การกากับดูแลนิตบิ ุคคลให้
ปฏิบัตติ ามกฎหมาย

ราย

(5)
(130081000M1966)
สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 3)
(130081000M1971)

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-Commerce)

ราย

ค่าใช้จา่ ยในการเพิม่ โอกาสการค้าด้วย

1 การตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย
2 การกากับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

e-Commerce
(กิจกรรมที่ 11)
(130081000M1963)
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาสินค้าชุมชน

Offline 2 Online (B2C)
(กิจกรรมที่ 18)
(130081000M1973)

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองกากับบัญชีธุรกิจ (กธ)
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้
(1300800094)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300827001)

1 การกากับวิชาชีพบัญชี

ราย

2 การกากับดูแลธุรกิจ

ราย

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผลผลิตที่ 2)
(1300823015)
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(ผลผลิตที่ 3)
(1300812008)

3 พัฒนาวิชาชีพบัญชี

ราย

สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 3)
(130081000M1971)

1
2
3
4
5
พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล 6

กธ

การบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(กิจกรรมที่ 6)
(130081000M1967)
พัฒนาวิชาชีพบัญชี
4 สร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีธรุ กิจ
พัฒนาวิชาชีพบัญชี

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (ทป)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300800095)
(1300827001)

รหัส
หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเกี่ยวข้อง
(10)

ผลผลิตย่อย

1 บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจ
การแจ้
งข้อมูลไปยังหน่วยงานผู้มีหน้าที่
2
จดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สิน
3 การให้บริการออกใบอนุญาตผู้บังคับ
หลักประกัน
4 การเปรียบเทียบปรับโดยคณะ

ราย
ราย

ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับธุรกิจ

ราย

ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ 9 พัฒนาสานักงานบัญชี

คาขอ
ราย

SME ให้มธี รรมาภิบาล
(กิจกรรมที่ 14)
(130081000M1965)

7 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
8 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ต่างประเทศชั่วคราว
(กิจกรรมที่ 15)
(130081000M1965)

บริการจดทะเบียนและ
ข้อมูลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 2)
(130081000M1970)

ทป
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ตารางการจัดทาต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รหัส
หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเกี่ยวข้อง
(10)

ผลผลิตหลัก

ศูนย์ตน้ ทุน

ผลผลิตย่อย

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

สัดส่วน

ปริมาณ

หน่วยนับ

(1)

(2)

(3)
กรรมการเปรียบเทียบ
5 สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

10.00
10.00

347
2,202

ราย
ราย

163
165

23
20
41
16

268,505
9,621
4,749
1,475

ราย
ราย
ราย
ราย

128
130
158
168

ทพ

1
1
1
20
43
1
30
30
10
20
10
50
50

96,222
4,189
20
26,743
72,000
32,175
23,990.00
381
298,285
641,049,800
152
1
1

จานวนหนังสือเข้า-ออก

จานวนบุคลากร
จานวนเรือ่ ง

106
107
108

สลก

ดาเนินงานด้านบริหารบุคลากร
ด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด
ดาเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านงานช่วยอานวยการ
ดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี
ดาเนินงานด้านการพัสดุ
ดาเนินงานด้านยานพาหนะ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ
ดาเนินงานด้านอาคารและสถานที่
ดาเนินงานด้านแผนงาน
ดาเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ

จานวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม

109

จานวนเรือ่ ง
จานวนเรือ่ ง

จานวนครัง้
ด้าน
ด้าน

110
111
112
113
154
172
173
117
118

ด้านการตรวจสอบภายใน

100

1,330

คน/วัน

100

ตภ

45

123

เรือ่ ง

151

กม

55

41,724

คดี

152

40

936

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์

114

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(ผลผลิตที่ 3)
(1300812008)

ราย

ค่าใช้จา่ ยหลักประกันทางธุรกิจทางเลือก

5 พัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน

ใหม่เพื่อ SME ไทยก้าวไกล เข้มแข็ง 6 อบรมให้ความรูผ้ ู้ประกอบธุรกิจ

(กิจกรรมที่ 13)
(130081000M1965)

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและ
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ ธุรกิจพิเศษ (ทพ)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300800096)
(1300827001)
สานักงานเลขานุการกรม (สลก)
(1300800005)

กองคลัง (กค)
(1300800006)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร)
(1300800007)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตภ)
(1300800008)
สานักกฎหมาย (กม)
(1300800009)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ทส)
(1300800010)

การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ

ราย

บริการจดทะเบียนและ
ข้อมูลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 2)
(130081000M1970)

1
2
3
4

ตรวจพิจารณาการจองชื่อนิตบิ ุคคล
การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง
การตรวจพิจารณาคาขอจดทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
ตรวจพิจารณาคาขอจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า

พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิม่ 1 ดาเนินงานด้านสารบรรณของกรม

ของภาคการผลิต
(กิจกรรมที่ 25)
(130081000M1968)

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2

1 ดาเนินงานด้านกฎหมาย (ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาและ
ยกร่างแก้ไขกฎหมายและกฎ วินิจฉัย ให้คาแนะนา และตอบ
ข้อหารือปัญหาข้อกฎหมาย ตรวจร่างนิตกิ รรมและสัญญา)
2 ดาเนินงานด้านคดี (ดาเนินคดีและเปรียบเทียบคดี
แก้ตา่ งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

จานวนเอกสารรายการ
จานวนครัง้ ของการจัดซือ้ จัดจ้าง

กิโลเมตร
จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

กค

พร

ทส
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ตารางการจัดทาต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผลผลิตหลัก
(1)

ศูนย์ตน้ ทุน
(2)
กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน (ธช)
(1300800011)

ผลผลิตย่อย

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

สัดส่วน

ปริมาณ

หน่วยนับ

(3)

(4)

(5)

(6)
พิจารณาวินิจฉัย ข้อพิพาท ข้ออุทธรณ์การจดทะเบียนธุรกิจ
ของภูมภิ าค

(7)
15

(8)
1,872

(9)
ราย

1,700.00 647,161,884

รหัส
หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเกี่ยวข้อง
(10)
174
ธช

ตารางต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามเอกสารงบประมาณ)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลิตหลัก

กิจกรรมหลัก

(ผลผลิตที่ 1) ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ (กิจกรรมที่ 1) ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ

ศูนย์ตน้ ทุน
กองธุรกิจบริการ

1300800087

(ธบ)

กองทะเบียนธุรกิจ
กองข้อมูลธุรกิจ
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

1300800001
1300800003
1300800095
1300800096

(ทก)
(ขธ)
(ทป)
(ทพ)

1300800088
1300800091
1300800094

(บต)
(ธธ)
(กธ)

(กิจกรรมที่ 4) จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(130081000M1972)

1300800010

(ทส)

(กิจกรรมที่ 5) ค่าจ้างบารุงรักษาระบบฯ
(กิจกรรมที่ 6) พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล
การบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(130081000M1967)

กองกากับบัญชีธรุ กิจ

1300800010
1300800094

(ทส)
(กธ)

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

1300800004

(สธ)

กองธุรกิจบริการ

1300800087

(ธบ)

กองธุรกิจบริการ

1300800087

(ธบ)

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

1300800004

(สธ)

(กิจกรรมที่ 11) ค่าใช้จา่ ยในการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย
e-Commerce
(130081000M1963)

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1300800093

(พอ)

(กิจกรรมที่ 12) ค่าใช้จา่ ยในการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์
สู่ตลาดโลก
(130081000M1964)

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

1300800004

(สธ)

(กิจกรรมที่ 13) ค่าใช้จา่ ยหลักประกันทางธุรกิจทางเลือก
ใหม่เพื่อ SME ไทยก้าวไกล เข้มแข็ง
(กิจกรรมที่ 14) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับธุรกิจ
SME ให้มีธรรมาภิบาล
(กิจกรรมที่ 15) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว
(130081000M1965)

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

1300800095

(ทป)

กองกากับบัญชีธรุ กิจ

1300800094

(กธ)

กองกากับบัญชีธรุ กิจ

1300800094

(กธ)

(ผลผลิตที่ 4) ศึกษาธุรกิจบัญชีทา้ ย พ.ร.บ. (กิจกรรมที่ 16) ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
(1300820013)
คนต่างด้าว พ.ศ.2542
(130081000M1966)

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

1300800088

(บต)

เข้มแข็ง แข่งขันได้

(130081000M1969)

(1300827001)
(กิจกรรมที่ 2) บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ
(130081000M1970)

กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

(กิจกรรมที่ 3) สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
(130081000M1971)

(ผลผลิตที่ 2) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1300823015)

(ผลผลิตที่ 3) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง (กิจกรรมที่ 7) ค่าใช้จา่ ยในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้
และขนาดย่อม

(1300812008)

บริการโลจิสติกส์ไทย
(กิจกรรมที่ 8) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
บริการที่มีมูลค่าสูง
(กิจกรรมที่ 9) ค่าใช้จา่ ยในการขับเคลื่อนนักธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม (IDE)
(กิจกรรมที่ 10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทย
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
(130081000M1962)

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
กองกากับบัญชีธรุ กิจ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามเอกสารงบประมาณ)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลิตหลัก
(ผลผลิตที่ 5)

กิจกรรมหลัก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ (กิจกรรมที่ 17) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาค้าปลีกชุมชน

ศูนย์ตน้ ทุน
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1300800004
1300800093

(สธ)
(พอ)

กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน

1300800011

(ธช)

กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน

1300800011

(ธช)

(ผลผลิตที่ 6) ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (กิจกรรมที่ 21) ค่าใช้จา่ ยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(1300850012)
(130081000M1975)

สานักงานเลขานุการกรม

1300800005

(สลก)

(ผลผลิตที่ 7)

(กิจกรรมที่ 22) บูรณาการระบบงานการจดทะเบียน
ธุรกิจสู่ AEC
(130081000M1976)
(กิจกรรมที่ 23) พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing)
(130081000M1977)

กองทะเบียนธุรกิจ

1300800001

(ทก)

กองข้อมูลธุรกิจ

1300800003

(ขธ)

(กิจกรรมที่ 24) ค่าใช้จา่ ยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ
(130081000M1978)

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

1300800004

(สธ)

อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

(กิจกรรมที่ 18) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาสินค้าชุมชน
(1300835010)
Offline 2 Online (B2C)
ขั
บ
เคลื
่
อ
นเศรษฐกิ
จ
ในประเทศ
(กิจกรรมที่ 19) ค่าใช้จา่ ยในการสร้างความเข้มแข็ง
(ผลผลิตที่ 5)
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
(1300835010)
(130081000M1973)
(กิจกรรมที่ 20) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก
OTOP ไทยสู่สากล
(130081000M1974)

พัฒนาระบบอานวยความสะดวก

ทางธุรกิจ

(1300852011)

(ผลผลิตที่ 8) แฟรนไชส์สร้างอาชีพ
(1300864020)

ผลผลิตหลัก
(ผลผลิตที่ 9) รายการบุคลากรภาครัฐ

(1300826005)

กิจกรรมหลัก
(กิจกรรมที่ 25) พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม
ของภาคการผลิต
(130081000M1968)

ศูนย์ตน้ ทุน (หน่วยงานสนับสนุน)
1 สานักงานเลขานุการกรม
2 กองคลัง
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน
5 สานักกฎหมาย
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7 กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน

1300800005
1300800006
1300800007
1300800008
1300800009
1300800010
1300800011

(สลก)
(กค)
(พร)
(ตภ)
(กม)
(ทส)
(ธช)

