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รหสั หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทเีก่ียวขอ้ง

(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10)
ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองทะเบยีนธุรกิจ (ทก ) 1 การใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ ราย 1 การจัดเก็บข้อมูลงบการเงิน ส าเนาบญัชีรายชื่อผู้ถือหุน้ และการ 10 107,294 ราย 136 ทก ขธ
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800001) แกไ้ขข้อมูลธุรกจิ
(ผลผลิตที่ 1) 2 ใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ 30 2,629,397 ราย 133
(1300830001) 2 การใหบ้ริการจดทะเบยีนธุรกจิ ราย 3 ตรวจพจิารณาค าขอจดทะเบยีนหา้งหุ้นส่วนบริษทั 60 170,871 ราย 129
ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองขอ้มลูธุรกิจ (ขธ) 1 การใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ ราย 1 ใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ 50 1,597,673 ราย 133  ขธ ทก 
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800003) 2 วิเคราะหข์้อมูลธุรกจิ 10 275 เร่ือง 134
(ผลผลิตที่ 1) 3 การจัดเก็บข้อมูลงบการเงิน ส าเนาบญัชีรายชื่อผู้ถือหุน้ และการ 10 22,248 ราย 136
(1300830001) แกไ้ขข้อมูลธุรกจิ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 4 การใหบ้ริการรับงบการเงินและส าเนาบญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น 30 986,137 ราย 167
(ผลผลิตที่ 2)
จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
(1300814015)
ยกระดบัผู้ประกอบการ SME กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ (สธ) การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ ราย 1 การส่งเสริมและพฒันาโลจิสติกส์ 14 75 ราย 148 สธ 
และผู้ประกอบการชมุชนสูผู้่ (1300800004)
ประกอบการที่ขบัเคลือ่นดว้ย
นวัตกรรม (Smart Enterprise)
(ผลผลิตที่ 3) 2 การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิค้าส่งและค้าปลีก 38 5,841 ราย 122
(1300819008)

3 การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิแฟรนไซส์ 48 613 ราย 124

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ 1 ด้านระบบงานเฉพาะและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 40 58 ระบบงาน 115 ทส 
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ การสือ่สาร (ทส)
(ผลผลิตที่ 1)             (1300800010)
(1300830001)
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 2 ด้านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็และเว็บไซต์ 20 1 ระบบ 116
(ผลผลิตที่ 2)
จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
(1300814015)
ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองธุรกิจภมูภิาคและชมุชน (ธช) การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ ราย 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเขม้แขง็และการเชื่อมโยง 40 12,850 ราย 169 ธช
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800011) เครือข่ายธุรกจิ Moc Biz Club
(ผลผลิตที่ 1)
(1300830001)
ยกระดบัผู้ประกอบการ SME 2 การส่งเสริมธุรกจิชุมชน 45 625 ราย 166
และผู้ประกอบการชมุชนสูผู้่
ประกอบการที่ขบัเคลือ่นดว้ย
นวัตกรรม (Smart Enterprise)
(ผลผลิตที่ 3)
(1300819008)

(130081000N1941)

ตารางการจัดท าตน้ทนุผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ผลผลิตหลัก ศูนยต์น้ทนุ ผลผลิตยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยอ่ย สัดส่วน ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)
บริการจดทะเบยีนและ

(130081000N1950)

บริการจดทะเบยีนและ
ข้อมูลธุรกจิ

(กิจกรรมที่ 2)

ข้อมูลธุรกจิ
(กิจกรรมที่ 2)

(130081000N1950)

เพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

(กิจกรรมที่ 5)
(130081000N1941)

(130081000N1952)

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ใหธุ้รกจิ SME

พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทาง
การตลาดธรุกิจแฟรนไชส์สู่สากล

(กิจกรรมที่ 10)
(130081000N1946)

(กิจกรรมที่ 8)
(130081000N1944)

ส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ
(กิจกรรมที่ 9)

ส่งเสริมพฒันาธุรกจิ
(กิจกรรมที่ 1)

(130081000N1949)

เพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

(กิจกรรมที่ 5)

พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้าน
การบริหารจดัการและการตลาด

(130081000N1943)
(กิจกรรมที่ 7)

(130081000N1945)

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร
(กิจกรรมที่ 4)
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รหสั หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทเีก่ียวขอ้ง

(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10)

ตารางการจัดท าตน้ทนุผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ผลผลิตหลัก ศูนยต์น้ทนุ ผลผลิตยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยอ่ย สัดส่วน ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)
ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองธุรกิจบริการ (ธบ) 1 การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ ราย 1 การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิบริการ 30 626 ราย 123 ธบ
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800087) 2 พฒันาผู้ประกอบธุรกจิ 2 พฒันาศักยภาพผู้ประกอบธุรกจิอยา่งมืออาชีพ 20 447 ราย 156
(ผลผลิตที่ 1) 3 สร้างนกัธุรกจิรุ่นใหม่ 20 457 ราย 161
(1300830001) 4 พฒันาศักยภาพสมาคมการค้า 15 353 ราย 162
ยกระดบัผู้ประกอบการ SME พฒันาผู้ประกอบธุรกจิ ราย 5 การเชือ่มโยงเครือข่ายธุรกจิบริการกบัธุรกจิ Startup 15 371 ราย 177
และผู้ประกอบการชมุชนสูผู้่
ประกอบการที่ขบัเคลือ่นดว้ย
นวัตกรรม (Smart Enterprise)
(ผลผลิตที่ 3)
(1300819008)

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองบริหารการประกอบธุรกิจของ ราย 1 การอนญุาต การออกหนงัสือรับรอง และการ 60 1,763 ราย 142 บต 
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ ชาวตา่งชาต ิ(บต) เปล่ียนแปลงข้อมูลทางทะเบยีน
(ผลผลิตที่ 1) (1300800088) 2 การใหค้ าปรึกษาและตอบข้อหารือเกีย่วกบัการ 20 19,676 ราย 144
(1300830001) ประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว

3 การวิเคราะห์ เผยแพร่ขอ้มูลการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 20 96 คร้ัง 145
และให้ขอ้มูลเกี่ยวกบักฎหมายส าหรับการจัดท าขอ้ผูกพันตาม
พนัธกรณีต่างๆ

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองธรรมาภบิาลธุรกิจ (ธธ) การก ากบัดูแลนติิบคุคลให้ ราย 1 การก ากบัและตรวจสอบการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 22.94 9,355 ราย 143 ธธ  
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800091) ปฏบิติัตามกฎหมาย
(ผลผลิตที่ 1)
(1300830001)
ยกระดบัผู้ประกอบการ SME 2 การตรวจสอบธุรกจิใหป้ฏบิติัตามกฎหมาย 77.06 31,419 ราย 137
และผู้ประกอบการชมุชนสูผู้่
ประกอบการที่ขบัเคลือ่นดว้ย
นวัตกรรม (Smart Enterprise)
(ผลผลิตที่ 3)
(1300819008)

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง กองพาณชิยอิ์เล็กทรอนิกส์ (พอ) ราย การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส์ 19 1,024 ราย 147 พอ 
และขนาดยอ่ม (1300800093) (E-Commerce)
(ผลผลิตที่ 3)
(1300812008)

การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส์ 81 4,415 ราย 147
(E-Commerce)

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองก ากับบญัชธีุรกิจ (กธ) 1 การก ากบัวิชาชีพบญัชี ราย 1 ก ากบัดูแลผู้ท าบญัชี/สถาบนัอบรม 14 13,961 ราย 139 กธ 
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800094) 2 ก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี 12 120 เร่ือง 141
(ผลผลิตที่ 1) 2 การก ากบัดูแลธุรกจิ ราย 3 ก ากบัดูแลการจัดท าบญัชีธุรกจิ 35 372,680 ราย 138
(1300830001) 4 การอนญุาตตามกฎหมายบญัชี 6 1,765 ราย 159

ส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

การอนญุาตและการก ากบั สร้างธรรมาภบิาลธุรกจิ

(กิจกรรมที่ 1)
(130081000N1949)

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ใหธุ้รกจิ SME
(กิจกรรมที่ 8)

(130081000N1944)

ดูแลการประกอบธุรกจิของ (กิจกรรมที่ 3)
คนต่างด้าว (130081000N1951)

สร้างธรรมาภบิาลธุรกจิ
(กิจกรรมที่ 3)

(130081000N1951)

การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้าน
พาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส์ การบริหารจดัการและการตลาด

ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับ
ธุรกจิ SME ใหม้ีธรรมาภบิาล

(กิจกรรมที่ 6)
(130081000N1942)

(E-Commerce) (กิจกรรมที่ 7)
(130081000N1943)

ส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ
(กจิกรรมที่ 9)

(130081000N1945)

สร้างธรรมาภบิาลธุรกจิ
(กิจกรรมที่ 3)

(130081000M1971)
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รหสั หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทเีก่ียวขอ้ง

(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10)

ตารางการจัดท าตน้ทนุผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ผลผลิตหลัก ศูนยต์น้ทนุ ผลผลิตยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยอ่ย สัดส่วน ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 3 พฒันาวิชาชีพบญัชี ราย 5 พฒันาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 10 146,423 ราย 140 กธ 
และขนาดยอ่ม 6 การเผยแพร่ความรู้ 5 112 เร่ือง 149
(ผลผลิตที่ 3) 7 พฒันาส านกังานบญัชี 14 17,345 ราย 157
(1300812008) การก ากบัดูแลธุรกจิ ราย 8 การใหค้ าปรึกษาธุรกจิ/การเผยแพร่ความรู้ 2 1,512 ราย 160

4 สร้างความรู้เกีย่วกบัแนวทางการ ราย 9 การอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพบคุลากร 2 876 ราย 176
ตรวจสอบบญัชีธุรกจิ

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองทะเบยีนหลักประกันทางธุรกิจ 1 บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกนั ค าขอ 1 การรับจดทะเบยีนสัญญาหลักประกนั 40.00 218,613 ค าขอ 164 ทป
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (ทป)  ทางธุรกจิ
(ผลผลิตที่ 1)           (1300800095) 2 การแจ้งข้อมูลไปยงัหน่วยงานผู้มีหน้าท่ี ราย 2 การแจ้งข้อมูลหนว่ยงานจดทะเบยีนสิทธิในทรัพยสิ์นมีทะเบยีน 20.00 129,529 ราย 170
(1300830001) จดทะเบยีนสิทธิในทรัพยสิ์น

3 การให้บริการออกใบอนุญาตผู้บังคับ ราย 3 อบรมความรู้และออกใบอนญุาตผู้บงัคับหลักประกนั -        -           ราย 171
หลักประกนั

4 การเปรียบเทยีบปรับโดยคณะ คดี 4 การเปรียบเทยีบปรับ 20.00 265 คดี 175
กรรมการเปรียบเทยีบ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 5 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั ราย 5 พฒันาวิชาชีพผู้บงัคับหลักประกนั 10.00 1,768 ราย 163
และขนาดยอ่ม กฎหมายหลักประกนัทางธุรกจิ 6 อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบธุรกจิ 10.00 1,168 ราย 165
(ผลผลิตที่ 3)
(1300812008)

คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ กองทะเบยีนบริษัทมหาชนและ 1 การใหบ้ริการจดทะเบยีนธุรกจิ ราย 1 ตรวจพจิารณาการจองชือ่นติิบคุคล 17 258,529 ราย 128 ทพ  
(ผลผลิตที่ 1) ธุรกิจพิเศษ (ทพ) 2 การถอนทะเบยีนหา้งหุ้นส่วนบริษทัร้าง 17 9,168 ราย 130
(1300830001) (1300800096) 3 การตรวจพจิารณาค าขอจดทะเบยีนบริษทัมหาชนจ ากดั 35 4,024 ราย 158

4 ตรวจพจิารณาค าขอจดทะเบยีนสมาคมการค้าและหอการค้า 10 1,098 ราย 168
2 การใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ ราย 5 การใหค้ าปรึกษาแนะน าตอบข้อหารือการจดทะเบยีนพาณิชย์ 21 63,478 ราย 178

ทั่วประเทศ

ส านักงานเลขานุการกรม  (สลก) 1 ด าเนนิงานด้านสารบรรณของกรม 4 85,934 จ านวนหนังสือเข้า-ออก 106 สลก
(1300800005) 2 ด าเนนิงานด้านบริหารบคุลากร 10 4,384 จ านวนบคุลากร 107

3 ด้านวินยัและความรับผิดทางละเมิด 2 17 จ านวนเร่ือง 108
4 ด าเนนิงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 44 29,424 จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม 109
5 ด้านการประชาสัมพนัธ์ 34 72,000 จ านวนเร่ือง 110
6 ด้านงานช่วยอ านวยการ 6 27,546 จ านวนเร่ือง 111

กองคลัง  (กค) 1 ด าเนนิงานด้านการเงินและบญัชี 30 14,533.00   จ านวนเอกสารรายการ 112 กค
(1300800006) 2 ด าเนนิงานด้านการพสัดุ 30 276 จ านวนคร้ังของการจัดซ้ือจัดจ้าง 113

3 ด าเนนิงานด้านยานพาหนะ 10 278,554 กโิลเมตร 154
4 ด าเนนิงานด้านงบประมาณ 20 468,786,400 จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 172
5 ด าเนนิงานด้านอาคารและสถานที่ 10 223 จ านวนคร้ัง 173

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (พร) 1 ด าเนนิงานด้านแผนงาน 50 1 ด้าน 117 พร
(1300800007) 2 ด าเนนิงานด้านพฒันาระบบบริหารราชการ 50 1 ด้าน 118

กลุม่ตรวจสอบภายใน (ตภ) ด้านการตรวจสอบภายใน 100 1,330 คน/วัน 100 ตภ
(1300800008)

(กิจกรรมที่ 6)
(130081000N1942)

ธุรกจิ SME ใหม้ีธรรมาภบิาล
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับ

บริการจดทะเบยีนและ
ข้อมูลธุรกจิ

(กิจกรรมที่ 2)
(130081000N1950)

พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิม่
ของภาคการผลิต       

ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
(กิจกรรมที่ 11)

(130081000N1947)

(กิจกรรมที่ 12)
(130081000N1948)

บริการจดทะเบยีนและ
ข้อมูลธุรกจิ

(กิจกรรมที่ 2)
(130081000N1950)
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รหสั หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทเีก่ียวขอ้ง

(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10)

ตารางการจัดท าตน้ทนุผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ผลผลิตหลัก ศูนยต์น้ทนุ ผลผลิตยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยอ่ย สัดส่วน ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)
ส านักกฎหมาย (กม) 1 ด าเนนิงานด้านกฎหมาย (ศึกษาวิเคราะห ์พฒันาและ 45 132 เร่ือง 151 กม

(1300800009) ยกร่างแกไ้ขกฎหมายและกฎ  วินจิฉัย ใหค้ าแนะน า และตอบ
ข้อหารือปญัหาข้อกฎหมาย  ตรวจร่างนติิกรรมและสัญญา)

2 ด าเนนิงานด้านคดี (ด าเนนิคดีและเปรียบเทยีบคดี 55 47,260 คดี 152
แกต่้างคดีแพง่ คดีอาญา และคดีปกครอง )

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศภายในหนว่ยงาน 40 971 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 114 ทส 
การสือ่สาร (ทส)
            (1300800010)

กองธุรกิจภมูภิาคและชมุชน (ธช) พจิารณาวินจิฉัย ข้อพพิาท ข้ออทุธรณ์การจดทะเบยีนธุรกจิ 15 80 ราย 174 ธช
(1300800011) ของภมูิภาค


