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รหสั หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทเีก่ียวขอ้ง

(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10)
ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองทะเบยีนธุรกิจ (ทก ) 1 การใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ ราย 1 รับและจัดเกบ็ข้อมูลงบการเงิน บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น 5 124,830 ราย 136 ทก  ขธ 
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800001) และการแกไ้ขข้อมูลธุรกจิ
(ผลผลิตที่ 1)
(1300811001) ราย

2 ใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ 10 2,269,215 ราย 133

พัฒนาระบบการอ านวยความ 2 การใหบ้ริการจดทะเบยีนธุรกจิ ราย 3 ตรวจพจิารณาค าขอจดทะเบยีนหา้งหุ้นส่วนบริษทั 35 157,067 ราย 129
สะดวกทางธุรกิจ หอการค้าและสมาคมการค้า
(ผลผลิตที่ 4)
(1300847011)

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองทะเบยีนบริษัทมหาชนและ ราย 1 การตรวจพจิารณาค าขอจดทะเบยีนบริษทัมหาชนจ ากดั 18.57 4,114 ราย 158 ทพ  
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ ธุรกิจพิเศษ (ทพ) 2 ตรวจพจิารณาการจองชือ่นติิบคุคล 12.45 256,039 ราย 128
(ผลผลิตที่ 1) (1300800001) 3 การถอนทะเบยีนหา้งหุ้นส่วนบริษทัร้าง 11 9,061 ราย 130
(1300811001) 4 ตรวจพจิารณาค าขอจดทะเบยีนสมาคมการค้าและหอการค้า 7.98 1,293 ราย 168

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองตรวจสอบบญัชธีุรกิจ (ตธ) ราย 1 ก ากบัดูแลการจัดท าบญัชีธุรกจิ 80 296,320 ราย 138 ตธ 
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800002) 2 การอนญุาตตามกฎหมายบญัชี 12 1,274 ราย 159
(ผลผลิตที่ 1) 3 การใหค้ าปรึกษาธุรกจิ/การเผยแพร่ความรู้ 8 3,828 ราย 160
(1300811001)

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองขอ้มลูธุรกิจ (ขธ) ราย 1 ใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ 50 1,289,291 ราย 133  ขธ ทก 
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800003) 2 รับและจัดเกบ็ข้อมูลงบการเงิน บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น 20 149,275 ราย 136
(ผลผลิตที่ 1) และการแกไ้ขข้อมูลธุรกจิ
(1300811001) 3 วิเคราะหข์้อมูลธุรกจิ 10 87 เร่ือง 134

พัฒนาระบบการอ านวยความ 4 การใหบ้ริการรับงบการเงินทางอเิล็กทรอนกิส์ 20 438,995 ราย 167
สะดวกทางธุรกิจ
(ผลผลิตที่ 4)
(1300847011)

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ (สธ) ราย 1 การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิค้าส่งและค้าปลีก 18.5 3,805 ราย 122 สธ 
และขนาดยอ่ม (1300800004) 2 การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิบริการ 5.5 1,207 ราย 123
(ผลผลิตที่ 2) 3 การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิแฟรนไซส์ 11 1,005 ราย 124
(1300813008) 4 การส่งเสริมและพฒันาโลจิสติกส์ 5 1,003 ราย 148

ในการแข่งขันใหธุ้รกจิ SMEs
(กิจกรรมที่ 5)

(130081000L2249)

การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ สร้างขีดความสามารถ

(130081000L2254)

(กิจกรรมที่ 2)
(130081000L2246)

พฒันาระบบรหสับญัชี
(กิจกรรมที่ 10)

(กิจกรรมที่ 3)
(130081000L2247)

การใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ บริการจดทะเบยีนและ
ข้อมูลธุรกจิ

การใหบ้ริการจดทะเบยีนธุรกจิ บริการจดทะเบยีนและ
ข้อมูลธุรกจิ

(กิจกรรมที่ 2)
(130081000L2246)

การก ากบัดูแลธุรกจิ สร้างธรรมาภบิาลธุรกจิ

พัฒนาการอ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกจิ

(กิจกรรมที่ 11)
(130081000L2255)

ข้อมูลธุรกจิ
(กิจกรรมที่ 2)

(130081000L2246)

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
(กิจกรรมที่ 4)

(130081000L2248)

ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)
บริการจดทะเบยีนและ

ตารางการจัดท าตน้ทนุผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

ผลผลิตหลัก ศูนยต์น้ทนุ ผลผลิตยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยอ่ย สัดส่วน
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รหสั หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทเีก่ียวขอ้ง

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

ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)

ตารางการจัดท าตน้ทนุผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

ผลผลิตหลัก ศูนยต์น้ทนุ ผลผลิตยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยอ่ย สัดส่วน

ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจภายใน กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ (สธ) ราย การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิค้าส่งและค้าปลีก 10 2,565 ราย 122
ประเทศอยา่งมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื (1300800004)
(ผลผลิตที่ 3)
(1300832010)

ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจภายใน กองส่งเสริมธุรกิจชมุชน (สช) ราย การส่งเสริมธุรกจิชุมชน 50 427 ราย 166 สช
ประเทศอยา่งมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื (1300800004)
(ผลผลิตที่ 3)
(1300832010)

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ 1 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศภายในหนว่ยงาน 40 1,201 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 114 ทส พส
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ การสือ่สาร (ทส)
(ผลผลิตที่ 1) กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (พส)
(1300811001)             (1300800010)

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ (พธ) ราย 1 สร้างนกัธุรกจิรุ่นใหม่ 30 626 ราย 161 พธ 
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800087)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300811001)

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 2 พฒันาศักยภาพสมาคมการค้า 35 697 ราย 162
และขนาดยอ่ม 3 พฒันาศักยภาพผู้ประกอบธุรกจิอยา่งมืออาชีพ 35 298 ราย 156
(ผลผลิตที่ 2)
(1300813008)
ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองบริหารการประกอบธุรกิจของ ราย 1 การอนญุาต การออกหนงัสือรับรอง และการ 60 1,988 ราย 142 บต 
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ ชาวตา่งชาต ิ(บต) เปล่ียนแปลงข้อมูลทางทะเบยีน
(ผลผลิตที่ 1) (1300800088) 2 การใหค้ าปรึกษาและตอบข้อหารือเกีย่วกบัการ 20 23,513 ราย 144
(1300811001) ประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว

3 การวิเคราะห์ เผยแพร่ขอ้มูลการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 20 112 คร้ัง 145
และให้ขอ้มูลเกี่ยวกบักฎหมายส าหรับการจัดท าขอ้ผูกพันตาม
พนัธกรณีต่างๆ

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองธรรมาภบิาลธุรกิจ (ธธ) ราย 1 การก ากบัและตรวจสอบการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 29.92 18,172 ราย 143 ธธ  
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800091)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300811001)
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 2 การตรวจสอบธุรกจิใหป้ฏบิติัตามกฎหมาย 70.08 42,566 ราย 137 ธธ  
และขนาดยอ่ม
(ผลผลิตที่ 2)
(1300813008)

สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันใหธุ้รกจิ SMEs

(กิจกรรมที่ 5)
(130081000L2249)

การก ากบัดูแลนติิบคุคลให้ สร้างธรรมาภบิาลธุรกจิ
ปฏบิติัตามกฎหมาย (กิจกรรมที่ 3)

(130081000L2247)

ดูแลการประกอบธุรกจิของ (กิจกรรมที่ 3)
คนต่างด้าว (130081000L2247)

สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันใหธุ้รกจิ SMEs

(กิจกรรมที่ 5)
(130081000L2249)

การอนญุาตและการก ากบั สร้างธรรมาภบิาลธุรกจิ

พฒันาผู้ประกอบธุรกจิ ส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ
(กิจกรรมที่ 1)

(130081000L2245)

(130081000L2253)

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร (กิจกรรมที่ 4)

(130081000L2248)

(กิจกรรมที่ 8)
(130081000L2252)

การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์
และเครือข่ายการตลาด

(กิจกรรมที่ 9)

การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ ขยายช่องทางการตลาด
สินค้าชุมชน
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รหสั หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทเีก่ียวขอ้ง

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

ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)

ตารางการจัดท าตน้ทนุผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

ผลผลิตหลัก ศูนยต์น้ทนุ ผลผลิตยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยอ่ย สัดส่วน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง กองพาณชิยอิ์เล็กทรอนิกส์ (พอ) ราย การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส์ 44 3,339 ราย 147 พอ
และขนาดยอ่ม (1300800093) (E-Commerce)
(ผลผลิตที่ 2)
(1300813008)
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจภายใน ราย การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส์ 56 4,183 ราย 147 พอ
ประเทศอยา่งมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื (E-Commerce)
(ผลผลิตที่ 3)
(1300832010)

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองก ากับบญัชธีุรกิจ (กธ) 1 การก ากบัวิชาชีพบญัชี ราย 1 ก ากบัดูแลผู้ท าบญัชี/สถาบนัอบรม 15 17,250 ราย 139 กธ 
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800094) 2 ก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี 25 93 เร่ือง 141
(ผลผลิตที่ 1)
(1300811001)
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 2 พฒันาวิชาชีพบญัชี ราย 3 พฒันาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 20 179,376 ราย 140
และขนาดยอ่ม 4 การเผยแพร่ความรู้ 10 96 เร่ือง 149
(ผลผลิตที่ 2) 5 พฒันาส านกังานบญัชี 30 25,298 ราย 157
(1300813008)

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองทะเบยีนหลักประกันทางธุรกิจ 1 บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกนั ค าขอ 1 การรับจดทะเบยีนสัญญาหลักประกนั 40.00 132,490 ค าขอ 164 ทป
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (ทป)  ทางธุรกจิ
(ผลผลิตที่ 1)           (1300800095) 2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั ราย 2 อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบธุรกจิ 20.00 1,449 ราย 165
(1300811001) กฎหมายหลักประกนัทางธุรกจิ 3 พฒันาอบรมความรู้ผู้บงัคับหลักประกนั 10.00 654 ราย 163

พฒันาผู้ประกอบธุรกจิ
3 การแจ้งข้อมูลไปยงัหน่วยงานผู้มีหน้าท่ี ราย 4 การแจ้งข้อมูลหนว่ยงานจดทะเบยีนสิทธิในทรัพยสิ์นมีทะเบยีน 20.00 660 ราย 170

จดทะเบยีนสิทธิในทรัพยสิ์น
4 การให้บริการออกใบอนุญาตผู้บังคับ ราย 5 การขึน้ทะเบยีนผู้บงัคับหลักประกนั 10.00 192 ราย 171 ทป

หลักประกนั

ส านักงานเลขานุการกรม  (สลก) 1 ด าเนนิงานด้านสารบรรณของกรม 1 96,595 จ านวนหนังสือเข้า-ออก 106 สลก
(1300800005) 2 ด าเนนิงานด้านบริหารบคุลากร 1 2,449 จ านวนบคุลากร 107

3 ด้านวินยัและความรับผิดทางละเมิด 1 41 จ านวนเร่ือง 108
4 ด าเนนิงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 54 37,992 จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม 109
5 ด้านการประชาสัมพนัธ์ 40 72,000 จ านวนเร่ือง 110
6 ด้านงานช่วยอ านวยการ 3 27,844 จ านวนเร่ือง 111

กองคลัง  (กค) 1 ด าเนนิงานด้านการเงินและบญัชี 30 26,671 จ านวนเอกสารรายการ 112 กค
(1300800006) 2 ด าเนนิงานด้านการพสัดุ 30 462 จ านวนคร้ังของการจัดซ้ือจัดจ้าง 113

3 ด าเนนิงานด้านยานพาหนะ 10 260,529 กโิลเมตร 154
4 ด าเนนิงานด้านงบประมาณ 20 780,274,078 จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 172
5 ด าเนนิงานด้านอาคารและสถานที่ 10 217 จ านวนคร้ัง 173

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

(130081000L2256)

พัฒนาประสิทธภิาพมูลค่าเพิ่มของ  
ภาคการผลิต   
(กิจกรรมที่ 12)

(130081000L2251)

บริการจดทะเบยีนและ
ข้อมูลธุรกจิ

(กิจกรรมที่ 2)
(130081000L2246)

(กิจกรรมที่ 3)
(130081000L2247)

พฒันาศักยภาพวิชาชีพบญัชี
ไทยสู่สากล

(กิจกรรมที่ 7)

พาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส์ สินค้าชุมชน
(E-Commerce) (กิจกรรมที่ 8)

(130081000L2252)

สร้างธรรมาภบิาลธุรกจิ

พาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส์ e-Commerce
(E-Commerce) (กิจกรรมที่ 6)

(130081000L2250)
การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ ขยายช่องทางการตลาด

การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ ขยายตลาดการค้าด้วย
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รหสั หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทเีก่ียวขอ้ง

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

ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)

ตารางการจัดท าตน้ทนุผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

ผลผลิตหลัก ศูนยต์น้ทนุ ผลผลิตยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยอ่ย สัดส่วน

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

ส านักกฎหมาย (กม) 1 ด าเนนิงานด้านกฎหมาย (ศึกษาวิเคราะห ์พฒันาและ 45 93 เร่ือง 151 กม
(1300800009) ยกร่างแกไ้ขกฎหมายและกฎ  วินจิฉัย ใหค้ าแนะน า และตอบ

ข้อหารือปญัหาข้อกฎหมาย  ตรวจร่างนติิกรรมและสัญญา)
2 ด าเนนิงานด้านคดี (ด าเนนิคดีและเปรียบเทยีบคดี 55 46,250 คดี 152

แกต่้างคดีแพง่ คดีอาญา และคดีปกครอง )

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ 1 ด้านระบบงานเฉพาะและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 40 53 ระบบงาน 115 ทส พส
การสือ่สาร (ทส) 2 ด้านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็และเว็บไซต์ 20 1 ระบบ 116
กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (พส)
            (1300800010)

กองธุรกิจการค้าภมูภิาค (ธภ) การติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุน การปฏบิติังานของส านักงาน 100 8 เร่ือง 169 ธภ
(1300800011) พาณิชยจ์ังหวัดในส่วนที่เกีย่วข้องกบัภารกจิของกรม

786,311,569



(ผลผลติที ่1) ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ (กิจกรรมที่ 1) ส่งเสริมพัฒนาธรุกิจ กองส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ 1300800004 (สธ)
(130081000L2245) กองพัฒนาผู้ประกอบธรุกิจ 1300800087  (พธ)

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1300800093 (พอ)

(กิจกรรมที่ 2) บริการจดทะเบียนและข้อมูลธรุกิจ กองทะเบียนธรุกิจ 1300800001 (ทก)
(130081000L2246) กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกจิพเิศษ 1300800001 (ทพ)

กองธรุกิจการค้าภูมิภาค 1300800011 (ธภ)
กองข้อมูลธรุกิจ 1300800003 (ขธ)
กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 1300800010 (พส)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1300800010 (ทส)
กองทะเบยีนหลักประกนัทางธุรกจิ 1300800095 (ทป)

(กิจกรรมที่ 3) สร้างธรรมาภิบาลธรุกิจ กองตรวจสอบบัญชีธรุกิจ 1300800002 (ตธ)
(130081000L2247) กองบริหารการประกอบธรุกจิของชาวต่างชาติ 1300800088 (บต)

กองธรรมาภิบาลธรุกิจ 1300800091 (ธธ)
กองก ากับบัญชีธรุกิจ 1300800094 (กธ)

(กิจกรรมที่ 4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทะเบียนธรุกิจ 1300800001 (ทก)
(130081000L2248) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1300800010 (ทส)

กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 1300800010 (พส)

(ผลผลติที ่2) ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง (กิจกรรมที่ 5) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กองส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ 1300800004 (สธ)
ให้ธรุกิจ SMEs กองพัฒนาผู้ประกอบธรุกิจ 1300800087  (พธ)
(130081000L2249) กองธรรมาภิบาลธรุกิจ 1300800091 (ธธ)

(กิจกรรมที่ 6) ขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1300800093 (พอ)
(130081000L2250)

(กิจกรรมที่ 7) พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยสู่สากล กองก ากับบัญชีธรุกิจ 1300800094 (กธ)
(130081000L2251)

(ผลผลติที ่3) ขับเคล่ือนเศรษฐกิจภายใน (กิจกรรมที่ 8) ขยายช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน กองส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ 1300800004 (สธ)
(130081000L2252) กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1300800093 (พอ)

(กิจกรรมที่ 9) สร้างมูลค่าเพิม่ผลิตภณัฑ์และเครือข่าย กองส่งเสริมธรุกิจชุมชน 1300800004 (สช)
การตลาด
(130081000L2253)

(ผลผลติที ่4) พัฒนาระบบการอ านวย (กิจกรรมที่ 10) พัฒนาระบบรหัสบัญชี กองข้อมูลธรุกิจ 1300800003 (ขธ)
(130081000L2254)

(กิจกรรมที่ 11) พัฒนาการอ านวยความสะดวกในการ กองทะเบียนธรุกิจ 1300800001 (ทก)
ประกอบธรุกิจ
(130081000L2255)

(ผลผลติที ่5) รายการบุคลากรภาครัฐ (กิจกรรมที ่12) พัฒนาประสิทธภิาพมูลค่าเพิ่มของ  1 ส านักงานเลขานุการกรม 1300800005 (สลก)
                        ภาคการผลิต                         2 กองคลัง 1300800006 (กค)
                       (130081000L2256)                          3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1300800007 (พร)

4 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1300800008 (ตภ)
5 ส านักกฎหมาย 1300800009 (กม)
6 กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 1300800010 (พส)
7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1300800010 (ทส)
8 ส านักธรุกิจการค้าภูมิภาค 1300800011 (ธภ)

ความสะดวกทางธรุกิจ
(1300847011)

ผลผลติหลกั กิจกรรมหลกั ศูนยต์น้ทนุ (หน่วยงานสนับสนุน)

(1300811001)

และขนาดย่อม
(1300813008)

ประเทศอย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
(1300832010)

ตารางตน้ทนุผลผลติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามเอกสารงบประมาณ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลผลติหลกั กิจกรรมหลกั ศูนยต์น้ทนุ 

เข้มแข็ง แข่งขันได้


