
 

ตารางท่ี  8  เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)  

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระส าคัญในต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย  
(โดยอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกินหรือต่ ากว่า 20%) 

ผลผลิตย่อยท่ี 4 :  การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.85 เนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาลดลงจากปีงบประมาณก่อน จึงท าให้ต้นทุนรวมลดลง  
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 10,991.17 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจ านวน 15,762.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.27 

ผลผลิตย่อยท่ี 5 :  พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 18.96 และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 105.56 เนื่องจากกรมให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สมาคมการค้าที่จัดตั้งใหม่ 
ให้มีความรู้ด้านระเบียบข้อบังคับและกฎหมายสมาคมการค้า รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
สมาคมการค้าให้มีความเข็มแข็ง และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มสมาคมการค้า ปริมาณงานจึงเพ่ิมข้ึน 
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 25,063.95 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจ านวน 63,571.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.57 

ผลผลิตย่อยท่ี 7 :  การก ากับดูแลนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.46 และปริมาณงานลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 19.90 เนื่องจากกรมได้มีนโยบายในการก ากับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลให้ผู้ประกอบธุรกิจ จึงมีธุรกิจที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายลดลง
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และปริมาณงานลดลง จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 1,089.07 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจ านวน 843.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.17 

ผลผลิตย่อยที่ 9 :  การก ากับวิชาชีพบัญชี 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 18.55 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กิจกรรมย่อยก ากับดูแลผู้ท าบัญชี/สถาบันอบรมของกองก ากับบัญชีธุรกิจ มีการเปลี่ยนสัดส่วน
ภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 7 เป็น 14 ท าให้มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้น และปริมาณงานลดลง
คิดเป็นร้อยละ 6.54 

 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และปริมาณงานลดลง จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 1,066.68 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจ านวน   840.94   บาท คิดเป็นร้อยละ  26.84 
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ผลผลิตย่อยที่ 10 :  พัฒนาวิชาชีพบัญชี 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 11.85 เนื่องจากกิจกรรมย่อย
พัฒนาส านักงานบัญชีของกองก ากับบัญชีธุรกิจ มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไป
จากเดิม 15 เป็น 14 ท าให้มีต้นทุนรวมลดลง 
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 102.23 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจ านวน 78.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.60 

ผลผลิตย่อยที่ 11 :  บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.93 และปริมาณงานเพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 65.03 เนื่องจากมีผู ้ติดต่อมาจดทะเบียน แก้ไข ยกเลิก และเพิกถอนทะเบียนสัญญา
หลักประกันเพ่ิมขึ้น 
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 56.38 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจ านวน 113.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.27 

ผลผลิตย่อยท่ี 13 :  การแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานผู้มีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สิน 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2.58 และปริมาณงานเพิ่มขึ้น      
คิดเป็นร้อยละ 63.94 เนื่องจากกรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
ให้แก่นายทะเบียนผู้มีอ านาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิการน าทรัพย์สินมีทะเบียนมาเป็นหลักประกันให้เจ้า
พนักงานทะเบียนแจ้งข้อมูลมากขึ้น  
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 47.58 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมี
จ านวน 76.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.42 

ผลผลิตย่อยที่ 16:  การเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ต้นทุนรวมและปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจไม่มีการก าหนดสัดส่วนของภาระงาน จึงท าให้ต้นทุน
รวมและปริมาณงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100  

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงมีต้นทุนรวมและปริมาณงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 

ผลผลิตย่อยที่ 17:  การให้บริการออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน   

ต้นทุนรวมและปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจไม่มีการก าหนดสัดส่วนของภาระงานของกิจกรรม
ย่อยอบรมความรู้และออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกันซึ่งเป็นของกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ จึงท าให้
ต้นทุนรวมและปริมาณงานลดลงร้อยละ 100  

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงมีต้นทุนรวมและปริมาณงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 


