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ตารางการจัดทาต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลผลิตหลัก

ศูนย์ตน้ ทุน

(1)
(2)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองทะเบียนธุรกิจ (ทก )
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้
(1300800001)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300811001)

พัฒนาระบบการอานวยความ
สะดวกทางธุรกิจ
(ผลผลิตที่ 4)
(1300847011)

ผลผลิตย่อย
(3)
1 การให้บริการข้อมูลธุรกิจ

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก

(4)
ราย

(5)
บริการจดทะเบียนและ
ข้อมูลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 2)
(130081000L2246)

ราย

กิจกรรมย่อย

รหัส
หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเกีย่ วข้อง
(10)
136
ทก ขธ

สัดส่วน

ปริมาณ

หน่วยนับ

(7)
5

(8)
124,830

(9)
ราย

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ให้บริการข้อมูลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 4)
(130081000L2248)

10

2,269,215

ราย

133

พัฒนาการอานวยความสะดวก 3 ตรวจพิจารณาคาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษทั
ในการประกอบธุรกิจ
หอการค้าและสมาคมการค้า
(กิจกรรมที่ 11)
(130081000L2255)

35

157,067

ราย

129

4,114
256,039
9,061
1,293

ราย
ราย
ราย
ราย

158
128
130
168

ทพ

(6)
1 รับและจัดเก็บข้อมูลงบการเงิน บัญชีรายชือ่ ผูถ้ ือหุ้น
และการแก้ไขข้อมูลธุรกิจ

2 การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ

ราย

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและ
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ ธุรกิจพิเศษ (ทพ)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300800001)
(1300811001)

การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ

ราย

บริการจดทะเบียนและ
ข้อมูลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 2)
(130081000L2246)

1
2
3
4

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ (ตธ)
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้
(1300800002)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300811001)

การกากับดูแลธุรกิจ

ราย

สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 3)
(130081000L2247)

1 กากับดูแลการจัดทาบัญชีธุรกิจ
2 การอนุญาตตามกฎหมายบัญชี
3 การให้คาปรึกษาธุรกิจ/การเผยแพร่ความรู้

80
12
8

296,320
1,274
3,828

ราย
ราย
ราย

138
159
160

ตธ

การให้บริการข้อมูลธุรกิจ

ราย

บริการจดทะเบียนและ
ข้อมูลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 2)
(130081000L2246)

1 ให้บริการข้อมูลธุรกิจ
2 รับและจัดเก็บข้อมูลงบการเงิน บัญชีรายชือ่ ผูถ้ ือหุ้น
และการแก้ไขข้อมูลธุรกิจ
3 วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

50
20

1,289,291
149,275

ราย
ราย

133
136

ขธ ทก

10

87

เรื่อง

134

พัฒนาระบบรหัสบัญชี
(กิจกรรมที่ 10)
(130081000L2254)

4 การให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

20

438,995

ราย

167

1
2
3
4

18.5
5.5
11
5

3,805
1,207
1,005
1,003

ราย
ราย
ราย
ราย

122
123
124
148

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองข้อมูลธุรกิจ (ขธ)
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้
(1300800003)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300811001)
พัฒนาระบบการอานวยความ
สะดวกทางธุรกิจ
(ผลผลิตที่ 4)
(1300847011)
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ (สธ)
และขนาดย่อม
(1300800004)
(ผลผลิตที่ 2)
(1300813008)

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ราย

สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้ธุรกิจ SMEs
(กิจกรรมที่ 5)
(130081000L2249)

การตรวจพิจารณาคาขอจดทะเบียนบริษทั มหาชนจากัด
18.57
ตรวจพิจารณาการจองชือ่ นิติบคุ คล
12.45
การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษทั ร้าง
11
ตรวจพิจารณาคาขอจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า 7.98

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไซส์
การส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์

สธ
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ตารางการจัดทาต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลผลิตหลัก

ศูนย์ตน้ ทุน

ผลผลิตย่อย

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก

(2)
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ (สธ)
ประเทศอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
(1300800004)
(ผลผลิตที่ 3)
(1300832010)

(3)
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

(4)
ราย

(5)
ขยายช่องทางการตลาด
สินค้าชุมชน
(กิจกรรมที่ 8)
(130081000L2252)

ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภายใน

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ราย

สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
และเครือข่ายการตลาด
(กิจกรรมที่ 9)
(130081000L2253)

(1)
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภายใน

ประเทศอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน

(ผลผลิตที่ 3)
(1300832010)

กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน (สช)
(1300800004)

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ การสือ่ สาร (ทส)
กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (พส)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300811001)
(1300800010)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ (พธ)
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800087)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300811001)
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(ผลผลิตที่ 2)
(1300813008)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองบริหารการประกอบธุรกิจของ
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ ชาวต่างชาติ (บต)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300800088)
(1300811001)

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

พัฒนาผูป้ ระกอบธุรกิจ

การอนุญาตและการกากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว

กิจกรรมย่อย

ปริมาณ

หน่วยนับ

(6)
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก

(7)
10

(8)
2,565

(9)
ราย

การส่งเสริมธุรกิจชุมชน

50

427

ราย

166

สช

40

1,201

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์

114

ทส พส

1 สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่

30

626

ราย

161

พธ

2 พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า
3 พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

35
35

697
298

ราย
ราย

162
156

1 การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง และการ
เปลีย่ นแปลงข้อมูลทางทะเบียน
2 การให้คาปรึกษาและตอบข้อหารือเกีย่ วกับการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
3 การวิเคราะห์ เผยแพร่ขอ้ มูลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

60

1,988

ราย

142

20

23,513

ราย

144

20

112

ครั้ง

145

29.92

18,172

ราย

143

ธธ

70.08

42,566

ราย

137

ธธ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
(กิจกรรมที่ 4)
(130081000L2248)

ราย

ราย

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 1)
(130081000L2245)
สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้ธุรกิจ SMEs
(กิจกรรมที่ 5)
(130081000L2249)
สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 3)
(130081000L2247)

รหัส
หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเกีย่ วข้อง
(10)
122

สัดส่วน

บต

และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกฎหมายสาหรับการจัดทาข้อผูกพันตาม

พันธกรณีต่างๆ
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ (ธธ)
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้
(1300800091)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300811001)
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(ผลผลิตที่ 2)
(1300813008)

การกากับดูแลนิติบคุ คลให้
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย

ราย

สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 3)
(130081000L2247)

1 การกากับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

สร้างขีดความสามารถ 2 การตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ในการแข่งขันให้ธุรกิจ SMEs
(กิจกรรมที่ 5)
(130081000L2249)
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ตารางการจัดทาต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลผลิตหลัก
(1)
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(ผลผลิตที่ 2)
(1300813008)
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภายใน

ศูนย์ตน้ ทุน

ผลผลิตย่อย

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก

(2)
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พอ)
(1300800093)

(3)
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-Commerce)

(4)
ราย

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-Commerce)

ราย

(5)
ขยายตลาดการค้าด้วย
e-Commerce
(กิจกรรมที่ 6)
(130081000L2250)
ขยายช่องทางการตลาด
สินค้าชุมชน
(กิจกรรมที่ 8)
(130081000L2252)

ประเทศอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน

(ผลผลิตที่ 3)
(1300832010)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองกากับบัญชีธุรกิจ (กธ)
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้
(1300800094)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300811001)
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(ผลผลิตที่ 2)
(1300813008)

1 การกากับวิชาชีพบัญชี

ราย

2 พัฒนาวิชาชีพบัญชี

ราย

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (ทป)
(ผลผลิตที่ 1)
(1300800095)
(1300811001)

1 บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน คาขอ
ทางธุรกิจ
2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ ราย
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
พัฒนาผูป้ ระกอบธุรกิจ
3 การแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานผู้มีหน้าที่ ราย
จดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สิน
4 การให้บริการออกใบอนุญาตผู้บังคับ ราย
หลักประกัน

สานักงานเลขานุการกรม (สลก)
(1300800005)

กองคลัง (กค)
(1300800006)

กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร (พร)
(1300800007)

สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 3)
(130081000L2247)

กิจกรรมย่อย

ปริมาณ

หน่วยนับ

(6)
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-Commerce)

(7)
44

(8)
3,339

(9)
ราย

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-Commerce)

56

4,183

ราย

147

พอ

15
25

17,250
93

ราย
เรื่อง

139
141

กธ

20
10
30

179,376
96
25,298

ราย
เรื่อง
ราย

140
149
157

1 การรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน

40.00

132,490

คาขอ

164

2 อบรมให้ความรู้ผปู้ ระกอบธุรกิจ
3 พัฒนาอบรมความรู้ผบู้ งั คับหลักประกัน

20.00
10.00

1,449
654

ราย
ราย

165
163

4 การแจ้งข้อมูลหน่วยงานจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินมีทะเบียน 20.00

660

ราย

170

5 การขึน้ ทะเบียนผูบ้ งั คับหลักประกัน

192

ราย

171

ทป

106
107
108

สลก

1 กากับดูแลผูท้ าบัญชี/สถาบันอบรม
2 กากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชี 3 พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ไทยสูส่ ากล
4 การเผยแพร่ความรู้
(กิจกรรมที่ 7)
5 พัฒนาสานักงานบัญชี
(130081000L2251)
บริการจดทะเบียนและ
ข้อมูลธุรกิจ
(กิจกรรมที่ 2)
(130081000L2246)

พัฒนาประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มของ 1 ดาเนินงานด้านสารบรรณของกรม

ภาคการผลิต
(กิจกรรมที่ 12)
(130081000L2256)

รหัส
หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเกีย่ วข้อง
(10)
147
พอ

สัดส่วน

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

ดาเนินงานด้านบริหารบุคลากร
ด้านวินยั และความรับผิดทางละเมิด
ดาเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านงานช่วยอานวยการ
ดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี
ดาเนินงานด้านการพัสดุ
ดาเนินงานด้านยานพาหนะ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ
ดาเนินงานด้านอาคารและสถานที่
ดาเนินงานด้านแผนงาน
ดาเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ

10.00
1
1
1
54
40
3
30
30
10
20
10
50
50

96,595 จานวนหนังสือเข้า-ออก
2,449 จานวนบุคลากร
41
จานวนเรื่อง
37,992 จานวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
72,000
จานวนเรื่อง
27,844
จานวนเรือ่ ง
26,671 จานวนเอกสารรายการ
จานวนครัง้ ของการจัดซือ้ จัดจ้าง
462
260,529
กิโลเมตร
780,274,078 จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
217
จานวนครัง้
1
ด้าน
1
ด้าน

ทป

109

110
111
112
113
154
172
173
117
118

กค

พร
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ตารางการจัดทาต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลผลิตหลัก
(1)

ศูนย์ตน้ ทุน
(2)
กลุม่ ตรวจสอบภายใน (ตภ)
(1300800008)
สานักกฎหมาย (กม)
(1300800009)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (ทส)
กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (พส)
(1300800010)
กองธุรกิจการค้าภูมภิ าค (ธภ)
(1300800011)

ผลผลิตย่อย

หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก

(3)

(4)

(5)

รหัส
หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเกีย่ วข้อง
(10)
100
ตภ

กิจกรรมย่อย

สัดส่วน

ปริมาณ

หน่วยนับ

(6)

(7)
100

(8)
1,330

(9)
คน/วัน

1 ดาเนินงานด้านกฎหมาย (ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาและ
ยกร่างแก้ไขกฎหมายและกฎ วินจิ ฉัย ให้คาแนะนา และตอบ
ข้อหารือปัญหาข้อกฎหมาย ตรวจร่างนิติกรรมและสัญญา)
2 ดาเนินงานด้านคดี (ดาเนินคดีและเปรียบเทียบคดี
แก้ต่างคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง)

45

93

เรื่อง

151

55

46,250

คดี

152

1 ด้านระบบงานเฉพาะและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
2 ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์

40
20

53
1

ระบบงาน

115

ระบบ

116

100

8

เรื่อง

169

ด้านการตรวจสอบภายใน

การติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบตั ิงานของสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดในส่วนที่เกีย่ วข้องกับภารกิจของกรม

786,311,569

กม

ทส พส

ธภ

ตารางต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามเอกสารงบประมาณ)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลผลิตหลัก

(ผลผลิตที่ 1)

ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ

เข้มแข็ง แข่งขันได้

(1300811001)

กิจกรรมหลัก
(กิจกรรมที่ 1) ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
(130081000L2245)

ศูนย์ตน้ ทุน
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1300800004
1300800087
1300800093

(สธ)
(พธ)
(พอ)

กองทะเบียนธุรกิจ

1300800001
1300800001
1300800011
1300800003
1300800010
1300800010
1300800095

(ทก)
(ทพ)
(ธภ)
(ขธ)
(พส)
(ทส)
(ทป)

1300800002
1300800088
1300800091
1300800094

(ตธ)
(บต)
(ธธ)
(กธ)

กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

1300800001
1300800010
1300800010

(ทก)
(ทส)
(พส)

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

1300800004
1300800087
1300800091

(สธ)
(พธ)
(ธธ)

(กิจกรรมที่ 6) ขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce
(130081000L2250)

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1300800093

(พอ)

(กิจกรรมที่ 7) พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยสู่สากล
(130081000L2251)

กองกากับบัญชีธรุ กิจ

1300800094

(กธ)

(กิจกรรมที่ 8) ขยายช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน
(130081000L2252)

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1300800004
1300800093

(สธ)
(พอ)

(กิจกรรมที่ 9) สร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์และเครือข่าย
การตลาด
(130081000L2253)
(กิจกรรมที่ 10) พัฒนาระบบรหัสบัญชี
(130081000L2254)

กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน

1300800004

(สช)

กองข้อมูลธุรกิจ

1300800003

(ขธ)

(กิจกรรมที่ 11) พัฒนาการอานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ
(130081000L2255)

กองทะเบียนธุรกิจ

1300800001

(ทก)

(กิจกรรมที่ 2) บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ
(130081000L2246)

กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

กองธุรกิจการค้าภูมิภาค
กองข้อมูลธุรกิจ
กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

(กิจกรรมที่ 3) สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
(130081000L2247)

กองตรวจสอบบัญชีธรุ กิจ
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
กองกากับบัญชีธรุ กิจ
(กิจกรรมที่ 4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(130081000L2248)

(ผลผลิตที่ 2) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง (กิจกรรมที่ 5) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

และขนาดย่อม

(1300813008)

(ผลผลิตที่ 3) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน
ประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(1300832010)

(ผลผลิตที่ 4) พัฒนาระบบการอานวย
ความสะดวกทางธุรกิจ
(1300847011)

ผลผลิตหลัก
(ผลผลิตที่ 5) รายการบุคลากรภาครัฐ

ให้ธรุ กิจ SMEs
(130081000L2249)

กิจกรรมหลัก
(กิจกรรมที่ 12) พัฒนาประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มของ
ภาคการผลิต
(130081000L2256)

กองทะเบียนธุรกิจ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

1300800005
1300800006
1300800007
1300800008
1300800009
1300800010
1300800010
1300800011

(สลก)
(กค)
(พร)
(ตภ)
(กม)
(พส)
(ทส)
(ธภ)

