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รหัส หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเก่ียวข้อง

(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองทะเบียนธุรกิจ (ทก ) 1 การให้บริการข้อมูลธุรกิจ ราย 1 การจัดเก็บข้อมูลงบการเงิน ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น และการ 10 19,056 ราย 136 ทก ขธ
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800001) แก้ไขข้อมูลธุรกิจ
(ผลผลิตท่ี 1) 2 ให้บริการข้อมูลธุรกิจ 30 1,417,463 ราย 133
(1300828701) 2 การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ราย 3 ตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 60 128,414 ราย 129
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองข้อมูลธุรกิจ (ขธ) 1 การให้บริการข้อมูลธุรกิจ ราย 1 ให้บริการข้อมูลธุรกิจ 50 2,761,302 ราย 133  ขธ ทก 
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800003) 2 วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 10 305 เร่ือง 134
(ผลผลิตท่ี 1) 3 การจัดเก็บข้อมูลงบการเงิน ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น และการ 10 9,750 ราย 136
(1300828701) แก้ไขข้อมูลธุรกิจ

4 การให้บริการรับงบการเงินและส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 30 1,014,603 ราย 167

เพ่ิมขีดความสามารถ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ (สธ) การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ราย 1 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไซส์ 36 971 ราย 124 สธ 
ทางการตลาด (1300800004)
(ผลผลิตท่ี 3)
(1300824723)

เพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 2 การส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์ 9 891 ราย 148
(ผลผลิตท่ี 5)
(1300824728)

ส่งเสริมการพัฒนากลไกและ 3 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 55 53,854 ราย 122
โครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้
กลับสู่ท้องถ่ิน
(ผลผลิตท่ี 6)
(1300840724)
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 1 ด้านระบบงานเฉพาะและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 40 59 ระบบงาน 115 ทส 
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร (ทส)
(ผลผลิตท่ี 2)             (1300800010)
(1300827715)

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน (ธช) การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ราย 1 การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภูมิภาค 20 375 ราย 169 ธช
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800011)
(ผลผลิตท่ี 1)
(1300828701)
ส่งเสริมการพัฒนากลไกและ 2 การส่งเสริมตลาดธุรกิจชุมชน 45 298 ราย 166
และโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้
สู่ท้องถ่ิน
(ผลผลิตท่ี 6)
(1300840724)

(130081000O2061)

(กิจกรรมท่ี 10)
(130081000O2061)

ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
(กิจกรรมท่ี 1)

(130081000O2057)

บริหารจัดการเทคโนโลยี

สร้างขีดความสามารถ

พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้าน
การบริหารจัดการและการตลาด

(130081000O2056)

พัฒนาผู้ประกอบชุมชน
ด้านการบริหารจัดการและ

การตลาด
(กิจกรรมท่ี 10)

สู่สากล
(กิจกรรมท่ี 6)

สารสนเทศ
(กิจกรรมท่ี 4)

(130081000O2052)

(130081000O2055)

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
และการส่ือสาร

ในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME
(กิจกรรมท่ี 9)

พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาส
ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชนส์

(กิจกรรมท่ี 2)
(130081000O2058)

บริการจดทะเบียนธุรกิจ
(กิจกรรมท่ี 2)

(130081000O2058)

ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)
บริการจดทะเบียนธุรกิจ

ตารางการจัดท าต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลผลิตหลัก ศูนย์ต้นทุน ผลผลิตย่อย หน่วยนับ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมย่อย สัดส่วน
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รหัส หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเก่ียวข้อง

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

ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)

ตารางการจัดท าต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลผลิตหลัก ศูนย์ต้นทุน ผลผลิตย่อย หน่วยนับ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมย่อย สัดส่วน

ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน (ธช) การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ราย 3 การส่งเสริมตลาดธุรกิจชุมชน 25 116 ราย 166 ธช
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้า (1300800011)
เกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
(ผลผลิตท่ี 7)
(1300840725)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองธุรกิจบริการ (ธบ) 1 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ราย 1 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ 30 905 ราย 123 ธบ
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800087) 2 พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 15 415 ราย 156
(ผลผลิตท่ี 1) 3 สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ 15 316 ราย 161
(1300828701) 4 พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า 30 797 ราย 162
เพ่ิมขีดความสามารถ พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ราย 5 การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจบริการกับธุรกิจ Startup 10 207 ราย 177
ทางการตลาด
(ผลผลิตท่ี 3)
(1300824723)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองบริหารการประกอบธุรกิจของ ราย 1 การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง และการ 60 1,653 ราย 142 บต 
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ ชาวต่างชาติ (บต) เปล่ียนแปลงข้อมูลทางทะเบียน
(ผลผลิตท่ี 1) (1300800088) 2 การให้ค าปรึกษาและตอบข้อหารือเก่ียวกับการ 20 20,777 ราย 144
(1300828701) ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

3 การวิเคราะห์ เผยแพร่ข้อมูลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 20 86 คร้ัง 145
และให้ข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายส าหรับการจัดท าข้อผูกพันตาม
พันธกรณีต่างๆ

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองธรรมาภิบาลธุรกิจ (ธธ) การก ากับดูแลนิติบุคคลให้ ราย 1 การก ากับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 21 18,166 ราย 143 ธธ  
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800091) ปฏิบัติตามกฎหมาย
(ผลผลิตท่ี 1)
(1300828701)
พัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 2 การตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 79 68,549 ราย 137
(ผลผลิตท่ี 4)
(1300824727)

(130081000O2053)
เพ่ิมขีดความสามารถ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พอ) ราย การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 59 3,554 ราย 147 พอ 
ทางการตลาด (1300800093) (E-Commerce)
(ผลผลิตท่ี 3)
(1300824723)
ส่งเสริมการพัฒนากลไกและ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 41 2,515 ราย 147
และโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง (E-Commerce)
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้

สู่ท้องถ่ิน
(ผลผลิตท่ี 6)
(1300840724)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองก ากับบัญชีธุรกิจ (กธ) 1 การก ากับวิชาชีพบัญชี ราย 1 ก ากับดูแลผู้ท าบัญชี/สถาบันอบรม 14 14,691 ราย 139 กธ 
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800094) 2 ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 12 78 เร่ือง 141
(ผลผลิตท่ี 1) 2 การก ากับดูแลธุรกิจ ราย 3 ก ากับดูแลการจัดท าบัญชีธุรกิจ 35 357,872 ราย 138
(1300828701) 4 การอนุญาตตามกฎหมายบัญชี 6 839 ราย 159

สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
(กิจกรรมท่ี 3)

(130081000O2059)

(130081000O2051)

ด้านการบริหารจัดการและ
การตลาด

(กิจกรรมท่ี 10)
(130081000O2061)

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมด้านการตลาด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศ

(E-Commerce) (กิจกรรมท่ี 5)

พัฒนาผู้ประกอบชุมชน

(130081000O2059)

พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
ให้มีธรรมาภิบาล
(กิจกรรมท่ี 7)

สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
(กิจกรรมท่ี 3)

ดูแลการประกอบธุรกิจของ (กิจกรรมท่ี 3)
คนต่างด้าว (130081000O2059)

(130081000O2051)
การอนุญาตและการก ากับ สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
(กิจกรรมท่ี 1)

(130081000O2057)

ส่งเสริมด้านการตลาด
ในประเทศ

(กิจกรรมท่ี 5)

ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

(130081000O2062)
(กิจกรรมท่ี 11)
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รหัส หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเก่ียวข้อง

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

ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)

ตารางการจัดท าต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลผลิตหลัก ศูนย์ต้นทุน ผลผลิตย่อย หน่วยนับ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมย่อย สัดส่วน

เพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ กองก ากับบัญชีธุรกิจ (กธ) 3 พัฒนาวิชาชีพบัญชี ราย 5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 10 211,170 ราย 140 กธ 
(ผลผลิตท่ี 5) (1300800094) 6 การเผยแพร่ความรู้ 5 81 เร่ือง 149
(1300824728) 7 พัฒนาส านักงานบัญชี 14 17,784 ราย 157

การก ากับดูแลธุรกิจ ราย 8 การให้ค าปรึกษาธุรกิจ/การเผยแพร่ความรู้ 2 1,239 ราย 160
4 สร้างความรู้เก่ียวกับแนวทางการ ราย 9 การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 912 ราย 176

ตรวจสอบบัญชีธุรกิจ

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 1 บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ค าขอ 1 การรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน 25.00 175,443 ค าขอ 164 ทป
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (ทป)  ทางธุรกิจ
(ผลผลิตท่ี 1)           (1300800095) 2 การแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานผู้มีหน้าท่ี ราย 2 การแจ้งข้อมูลหน่วยงานจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินมีทะเบียน 20.00 100,526 ราย 170
(1300828701) จดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สิน

3 การให้บริการออกใบอนุญาตผู้บังคับ ราย -                                                                   -         171
หลักประกัน

4 การเปรียบเทียบปรับโดยคณะ คดี 4 การพิจารณาเปรียบเทียบปรับ 25.00 67 คดี 175
กรรมการเปรียบเทียบ

พัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 5 สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ราย 5 พัฒนาวิชาชีพผู้บังคับหลักประกัน 15.00 100 ราย 163
(ผลผลิตท่ี 4) กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 6 อบรมให้ความรู้ผู้รับหลักประกันและผู้ประกอบธุรกิจ 15.00 410 ราย 165
(1300824727)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองทะเบียนบริษัทมหาชนและ 1 การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ราย 1 ตรวจพิจารณาการจองช่ือนิติบุคคล 17 251,530 ราย 128 ทพ  
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ ธุรกิจพิเศษ (ทพ) 2 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง 21 9,612 ราย 130
(ผลผลิตท่ี 1) (1300800096) 3 การตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 34 3,686 ราย 158
(1300828701) 4 ตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า 7 1,245 ราย 168

2 การให้บริการข้อมูลธุรกิจ ราย 5 การให้ค าปรึกษาแนะน าตอบข้อหารือการจดทะเบียนพาณิชย์ 21 57,830 ราย 178
ท่ัวประเทศ

ส านักงานเลขานุการกรม  (สลก) 1 ด าเนินงานด้านสารบรรณของกรม 1 83,835 จ านวนหนังสือเข้า-ออก 106 สลก
(1300800005) 2 ด าเนินงานด้านบริหารบุคลากร 1 5,636 จ านวนบุคลากร 107

3 ด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด 1 4 จ านวนเร่ือง 108
4 ด าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 63 21,574 จ านวนช่ัวโมง/คนการฝึกอบรม 109
5 ด้านการประชาสัมพันธ์ 33 72,000 จ านวนเร่ือง 110
6 ด้านงานช่วยอ านวยการ 1 26,733 จ านวนเร่ือง 111

กองคลัง  (กค) 1 ด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี 30 28,727 จ านวนเอกสารรายการ 112 กค
(1300800006) 2 ด าเนินงานด้านการพัสดุ 30 250 จ านวนคร้ังของการจัดซ้ือจัดจ้าง 113

3 ด าเนินงานด้านยานพาหนะ 10 185,381 กิโลเมตร 154
4 ด าเนินงานด้านงบประมาณ 20 470,742,900 จ านวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 172
5 ด าเนินงานด้านอาคารและสถานท่ี 10 245 จ านวนคร้ัง 173

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร) 1 ด าเนินงานด้านแผนงาน 50 1 ด้าน 117 พร
(1300800007) 2 ด าเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 50 1 ด้าน 118

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตภ) ด้านการตรวจสอบภายใน 100 1,330 จ านวนงานตรวจสอบ 100 ตภ
(1300800008)

(130081000O2058)

สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME

(กิจกรรมท่ี 9)

พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิม
ของภาคการผลิตบริการ การค้า 

(กิจกรรมท่ี 12)
(130081000O2050)

(130081000O2054)
บริการจดทะเบียนธุรกิจ

(กิจกรรมท่ี 2)
(130081000O2058)

ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
(กิจกรรมท่ี 8)

(130081000O2055)

บริการจดทะเบียนธุรกิจ
(กิจกรรมท่ี 2)
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รหัส หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย ทีเก่ียวข้อง

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

ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)

ตารางการจัดท าต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลผลิตหลัก ศูนย์ต้นทุน ผลผลิตย่อย หน่วยนับ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมย่อย สัดส่วน

ส านักกฎหมาย (กม) 1 ด าเนินงานด้านกฎหมาย (ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาและ 45 151 เร่ือง 151 กม
(1300800009) ยกร่างแก้ไขกฎหมายและกฎ  วินิจฉัย ให้ค าแนะน า และตอบ

ข้อหารือปัญหาข้อกฎหมาย  ตรวจร่างนิติกรรมและสัญญา)
2 ด าเนินงานด้านคดี (ด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดี 55 35,071 คดี 152

แก้ต่างคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน 40 967 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 114 ทส 
การส่ือสาร (ทส) 2 ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ 20 1 ระบบ 116
            (1300800010)

กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน (ธช) พิจารณาวินิจฉัย ข้อพิพาท ข้ออุทธรณ์การจดทะเบียนธุรกิจ 10 76 ราย 174 ธช
(1300800011) ของภูมิภาค

1,700.00 477,935,395


