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รหสั หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทเีก่ียวขอ้ง

(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10)
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ (พธ) 1 พฒันาผู้ประกอบธุรกจิ 1 สร้างผู้ประกอบธุรกจิรายใหม่ 30 682 ราย 161 พธ สพค
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (1300800087) 2 พฒันาศักยภาพสมาคมการค้า 35 232 ราย 162
(ผลผลิตที่ 2) 3 พฒันาศักยภาพผู้ประกอบธุรกจิอยา่งมืออาชีพ 35 948 ราย 156
(1300818009700000)

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ (สธ) การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ ราย 1 การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิค้าส่งและค้าปลีก 31 6,025 ราย 122 สธ สช
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ กองส่งเสริมธุรกิจชมุชน (สช) 2 การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิบริการ 18 1,168 ราย 123
(ผลผลิตที่ 1) (1300800004) 3 การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิแฟรนไซส์ 24 1,162 ราย 124
(1300810001000000) 4 การส่งเสริมและพฒันาโลจิสติกส์ 27 1,259 ราย 148

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองธรรมาภบิาลธุรกิจ (ธธ) การก ากบัดูแลนติิบคุคลให้ ราย 1 การก ากับและตรวจสอบการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 21 12,139 ราย 143 ธธ  
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800091) ปฏบิติัตามกฎหมาย
(ผลผลิตที่ 1)
(1300810001000000)

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ 2 การตรวจสอบธุรกจิใหป้ฏบิติัตามกฎหมาย 79 44,884 ราย 137
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม
(ผลผลิตที่ 2)
(1300818009700000)

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองตรวจสอบบญัชธีุรกิจ (ตธ) การก ากบัดูแลธุรกจิ ราย 1 ก ากบัดูแลการจัดท าบญัชีธุรกจิ 80 284,068 ราย 138 ตธ สพค
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800002) 2 การอนญุาตตามกฎหมายบญัชี 12 1,499 ราย 159
(ผลผลิตที่ 1) 3 การใหค้ าปรึกษาธุรกจิ/การเผยแพร่ความรู้ 8 2,101 ราย 160
(1300810001000000)

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองก ากับบญัชธีุรกิจ (กธ) 1 การก ากบัวิชาชีพบญัชี ราย 1 ก ากบัดูแลผู้ท าบญัชี/สถาบนัอบรม 15 24,799 ราย 139 กธ สพค
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ (1300800094) 2 ก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี 25 114 เร่ือง 141
(ผลผลิตที่ 1) 2 พฒันาวิชาชีพบญัชี ราย 3 พฒันาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 20 178,941 ราย/ชม. 140
(1300810001000000) 4 การเผยแพร่ความรู้ 10 84 เร่ือง 149
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ 5 พฒันาส านกังานบญัชี 30 7,792 ราย/ชม. 157 กธ สพค
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม
(ผลผลิตที่ 2)
(1300818009700000)

สร้างธรรมาภบิาลธุรกจิ

สร้างธรรมาภบิาลธุรกจิ

สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันใหธุ้รกจิ SMEs

(กิจกรรมที่ 5)
(130081000K2033)

(กิจกรรมที่ 1)
ส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

(130081000K2033)

แข่งขันใหธุ้รกจิ SMEs
(กจิกรรมที่ 5)

สร้างขีดความสามารถในการ

กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยอ่ย สัดส่วน ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)

(130081000K2029)

(กิจกรรมที่ 3)
(130081000K2031)

(130081000K2033)

ตารางการจัดท าตน้ทนุผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559

ผลผลิตหลัก ศูนยต์น้ทนุ ผลผลิตยอ่ย หน่วยนับ

(กิจกรรมที่ 3)

สร้างธรรมาภบิาลธุรกจิ

สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันใหธุ้รกจิ SMEs

(กิจกรรมที่ 5)

(130081000K2031)

(กิจกรรมที่ 3)
(130081000K2031)
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รหสั หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทเีก่ียวขอ้ง

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

กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยอ่ย สัดส่วน ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)

ตารางการจัดท าตน้ทนุผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559

ผลผลิตหลัก ศูนยต์น้ทนุ ผลผลิตยอ่ย หน่วยนับ

ธุรกิจไทยมมีาตรฐาน กองบริหารการประกอบธุรกิจของ การอนญุาตและการก ากบั ราย 1 การอนญุาต การออกหนงัสือรับรอง และการ 60 1,975 ราย 142 บต 
คุณภาพ เขม้แขง่ แขง่ขนัได้ ชาวตา่งชาต ิ(บต) ดูแลการประกอบธุรกจิของ เปล่ียนแปลงข้อมูลทางทะเบยีน
(ผลผลิตที่ 1) (1300800088) คนต่างด้าว 2 การใหค้ าปรึกษาและตอบข้อหารือเกีย่วกบัการ 20 24,612 ราย 144
(1300810001000000) ประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว

3 การวิเคราะห์ เผยแพร่ขอ้มูลการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 20 103 คร้ัง 145
และให้ขอ้มูลเกี่ยวกบักฎหมายส าหรับการจัดท าขอ้ผูกพันตาม
พนัธกรณีต่างๆ

กองพาณชิยอิ์เล็กทรอนิกส์ (พอ) การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ ราย การส่งเสริมและพฒันาธุรกจิพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส์ 100 5,251 ราย 147 พอ 
(1300800093) (E-Commerce)

กองทะเบยีนธุรกิจ (ทก ) 1 การใหบ้ริการจดทะเบยีนธุรกจิ ราย 1 ตรวจพจิารณาค าขอจดทะเบยีนหา้งหุ้นส่วนบริษทั 54.00 149,468 ราย 129 ทก  ขธ สพค
(1300800001) หอการค้าและสมาคมการค้า

2 การใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ ราย 2 ใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ 26.00 2,271,217 ราย 133
3 รับและจัดเกบ็ข้อมูลงบการเงิน บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น 20.00 175,584 ราย 136

และการแกไ้ขข้อมูลธุรกจิ

กองทะเบยีนบริษัทมหาชนและ การใหบ้ริการจดทะเบยีนธุรกจิ ราย 1 การรับจดทะเบยีนบริษทัมหาชนจ ากดั 42.43 2,928 ราย 158 ทพ  
ธุรกิจพิเศษ (ทพ) 2 ตรวจพจิารณาการจองชือ่นติิบคุคล 27.27 227,421 ราย 128

(1300800001)
3 การถอนทะเบยีนหา้งหุ้นส่วนบริษทัร้าง 30.30 7,309 ราย 130

กองขอ้มลูธุรกิจ (ขธ) การใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ ราย 1 ใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ 50 1,097,362 ราย 133  ขธ ทก สพค
(1300800003) 2 รับและจัดเกบ็ข้อมูลงบการเงิน บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น 40 479,127 ราย 136

และการแกไ้ขข้อมูลธุรกจิ
3 วิเคราะหข์้อมูลธุรกจิ 10 46 เร่ือง 134

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ 1 ด้านระบบงานเฉพาะและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 40 50 ระบบงาน 115 ทส พส
การสือ่สาร (ทส)
กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (พส)
            (1300800010)

กองทะเบยีนหลักประกันทางธุรกิจ 1 บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกนั ค าขอ 1 การรับจดทะเบยีนสัญญาหลักประกนั 40.00 101,656 ค าขอ 164 ทป
(ทป)  ทางธุรกจิ
          (1300800095) 2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั ราย 2 อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบธุรกจิ 30.00 2,376 ราย 165

กฎหมายหลักประกนัทางธุรกจิ 3 พฒันาอบรมความรู้ผู้บงัคับหลักประกนั 30.00 496 ราย 163

สร้างธรรมาภบิาลธุรกจิ

บริการจดทะเบยีนและ

บริการจดทะเบยีนและ

(130081000K2030)

(130081000K2032)

บริการจดทะเบยีนและ
ข้อมูลธุรกจิ

(กิจกรรมที่ 2)

บริการจดทะเบยีนและ

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร
(กิจกรรมที่ 4)

(130081000K2030)

ข้อมูลธุรกจิ
(กิจกรรมที่ 2)

(130081000K2030)

ข้อมูลธุรกจิ
(กิจกรรมที่ 2)

(130081000K2030)

ข้อมูลธุรกจิ
(กิจกรรมที่ 2)

(กิจกรรมที่ 1)
(130081000K2029)

ส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

(กิจกรรมที่ 3)
(130081000K2031)

และการส่ือสาร
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
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รหสั หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทเีก่ียวขอ้ง

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

กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยอ่ย สัดส่วน ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)

ตารางการจัดท าตน้ทนุผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559

ผลผลิตหลัก ศูนยต์น้ทนุ ผลผลิตยอ่ย หน่วยนับ

ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด การใหบ้ริการจดทะเบยีนธุรกจิ ราย 1 ตรวจพจิารณาค าขอจดทะเบยีนหา้งหุ้นส่วนบริษทั 64.42 137,738 ราย 129 สพค ทก
 (สพค) หอการค้าและสมาคมการค้า

(1300800012-86,92) 2 การถอนทะเบยีนหา้งหุ้นส่วนบริษทัร้าง 5.58 11,933 ราย 130

ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด การใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ ราย 1 ใหบ้ริการข้อมูลธุรกจิ 18.41 1,959,802 ราย 133  สพค  ขธ ทก
 (สพค) 2 รับและจัดเกบ็ข้อมูลงบการเงิน บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น 1.59 169,449 ราย 136

(1300800012-86,92) และการแกไ้ขข้อมูลธุรกจิ

ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 1 การก ากบัดูแลธุรกจิ ราย 1 ก ากบัดูแลการจัดท าบญัชีธุรกจิ 2.97 1,925 ราย 138  สพค ตธ กธ
 (สพค) 2 การก ากบัวิชาชีพบญัชี ราย 2 ก ากบัดูแลผู้ท าบญัชี 7.03 4,554 ราย 139

(1300800012-86,92)

ส านักงานเลขานุการกรม  (สลก) 1 ด าเนนิงานด้านสารบรรณของกรม 1 91,436 จ านวนหนังสือเข้า-ออก 106 สลก
(1300800005) 2 ด าเนนิงานด้านบริหารบคุลากร 1 2,675 จ านวนบคุลากร 107

3 ด าเนนิงานทางวินยัและจัดสวัสดิการข้าราชการ 1 27 จ านวนราย 108
4 ด าเนนิงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 54 31,772 จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม 109
5 การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 41 72,000 จ านวนคร้ัง 110
6 สนบัสนนุการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 2 32,956 คร้ัง 111

กองคลัง  (กค) 1 ด าเนนิงานด้านการเงินและบญัชี 60 26,165 จ านวนเอกสารรายการ 112 กค
(1300800006) 2 ด าเนนิงานด้านการพสัดุ 30 862 จ านวนคร้ังของ 113

การจัดซ้ือจัดจ้าง
3 ด าเนนิงานด้านยานพาหนะ 10 287,413 กโิลเมตร 154

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

กลุม่ตรวจสอบภายใน (ตภ) ด้านการตรวจสอบภายใน 100 1,335 คน/วัน 100 ตภ
(1300800008)

ส านักกฎหมาย (กม) 1 ด าเนนิงานด้านกฎหมาย (ศึกษาวิเคราะห ์พฒันาและ 45 233 เร่ือง 151 กม
(1300800009) ยกร่างแก้ไขกฎหมายและกฎ  วนิิจฉัย ให้ค าแนะน า และตอบ

ข้อหารือปญัหาข้อกฎหมาย  ตรวจร่างนิติกรรมและสัญญา)
2 ด าเนนิงานด้านคดี (ด าเนนิคดีและเปรียบเทยีบคดี 55 45,655 คดี 152

แกต่้างคดีแพง่ คดีอาญา และคดีปกครอง )

(กิจกรรมที่ 2)

บริการจดทะเบยีนและ

(130081000K2031)

(130081000K2030)

บริการจดทะเบยีนและ

(กิจกรรมที่ 3)
สร้างธรรมาภบิาลธุรกจิ

(กิจกรรมที่ 2)

ข้อมูลธุรกจิ

(130081000K2030)

ข้อมูลธุรกจิ
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รหสั หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทเีก่ียวขอ้ง

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

กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยอ่ย สัดส่วน ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)

ตารางการจัดท าตน้ทนุผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559

ผลผลิตหลัก ศูนยต์น้ทนุ ผลผลิตยอ่ย หน่วยนับ

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ 1 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศภายในหนว่ยงาน 40 1,144 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 114 ทส พส
การสือ่สาร (ทส) 2 ด้านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็และเว็บไซต์ 20 1 ระบบ 116
กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (พส)
            (1300800010)

กองธุรกิจการค้าภมูภิาค (ธภ) 1 ก าหนดแผนการปฏบิติังานในส่วนภมูิภาค 30 4 เร่ือง 131 ธภ
(1300800011) 2 ส่งเสริมสนบัสนนุติดตามการปฏบิติังานของ สพค 70 4 เร่ือง 132

7,993,963



(ผลผลติที่ 1) ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน (กจิกรรมที่ 1) ส่งเสริมพฒันาธุรกิจ กองส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ 1300800004 (สธ)
(130081000K2029) กองพฒันาผูป้ระกอบธุรกิจ 1300800087  (พธ)

กองพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 1300800093 (พอ)
ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั 1300800012-86,92 (สพค)

(กจิกรรมที่ 2) บริการจดทะเบียนและขอ้มลูธุรกิจ กองทะเบียนธุรกิจ 1300800001 (ทก)

(130081000K2030) กองทะเบียนบริษทัมหาชนและธุรกิจพิเศษ 1300800001 (ทพ)
ส านกังานทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ 1300800095 (ทป)
กองธุรกิจการคา้ภูมิภาค 1300800011 (ธภ)
กองขอ้มลูธุรกิจ 1300800003 (ขธ)
ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั 1300800012-86,92 (สพค)

(กจิกรรมที่ 3) สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ กองก ากบับญัชีธุรกิจ 1300800094 (กธ)
(130081000K2031) กองตรวจสอบบญัชีธุรกิจ 1300800002 (ตธ)

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 1300800088 (บต)
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ 1300800091 (ธธ)
ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั 1300800012-86,92 (สพค)

(กจิกรรมที่ 4) พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กองพฒันาระบบงานสารสนเทศ 1300800010 (พส)
(130081000K2032) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1300800010 (ทส)

(ผลผลติที่ 2) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ (กจิกรรมที่ 5) สร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนั กองส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ 1300800004 (สธ)
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใหธุ้รกิจ SMEs กองพฒันาผูป้ระกอบธุรกิจ 1300800087  (พธ)

(130081000K2033) กองพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 1300800093 (พอ)
กองก ากบับญัชีธุรกิจ 1300800094 (กธ)
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ 1300800091 (ธธ)

1 ส านกังานเลขานุการกรม 1300800005 (สลก)
2 กองคลงั 1300800006 (กค)
3 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 1300800007 (พร)
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1300800008 (ตภ)
5 ส านกักฎหมาย 1300800009 (กม)
6 กองพฒันาระบบงานสารสนเทศ 1300800010 (พส)
7 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1300800010 (ทส)
8 ส านกัธุรกิจการคา้ภูมิภาค 1300800011 (ธภ)

ตารางต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามเอกสารงบประมาณ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน 

คุณภาพ เขม้แขง็ แข่งขนัได้

ศูนย์ต้นทุน (หน่วยงานสนับสนุน)

(1300810001000000)

(1300818009)

ผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก


