
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ผลผลิตที่ 1 ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนผลผลิตรวม จ านวน 750,611,174.93 บาท และปริมาณ
ผลผลิตหลัก จ านวน 7,345,691 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์อย่าง
ครบวงจร ส่งผลให้ได้ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 102.18 บาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี
ต้นทุนผลผลิตรวม จ านวน 761,554,388.23 บาท ปริมาณผลผลิตหลัก จ านวน 7,293,494 ราย ท าให้ต้นทุนต่อหน่วย
ลดลงเป็นจ านวน 2.15 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     
เป็นจ านวนเงิน 10,943,213.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.44 และปริมาณผลผลิตหลักเพิ่มขึ้น เป็นจ านวนเงิน 52,197 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 0.72 โดยเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ  
 โดยผลผลิตหลักดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของผลผลิต คือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ธุรกิจบริการ พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็ง โดยให้อยู่ภายใต้กรอบความตกลงด้านบริการ
อาเซียน (AFAS) และการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 ผลผลิตหลัก ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้ สามารถออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 
 2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 
 3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มุ่งเน้นในภารกิจส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ
อย่างชัดเจน ทั้งในด้านการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ น าไปสู่นวัตกรรมบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่เพ่ือการให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และ
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจให้เข้มแข็งและมีขีด
ความสามารถทางการแข่งขันตั้งแต่ระดับฐานราก ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลและตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติไป
ตามกฎหมาย เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีนโยบาย
ส่งเสริมดังต่อไปนี้ 
 1. การสร้างสังคมผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม 
  กรม มุ่งเน้นสร้าง DNA ใหม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจพร้อมเปลี่ยนสู่การเป็น Smart Enterprise 
โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร พัฒนาทักษะแนวคิดการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ 
และให้ความส าคัญต่อการน านวัตกรรมมาใช้ทั้งในรูปแบบของ Product Innovation, Process Innovation 
และ Service Innovation รวมทั้งการพัฒนา/เพ่ิมมูลค่าและบริการ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ วางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และการแสวงหาโอกาสทางการตลาด ผ่าน
กระบวนการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจโดยผู้เชี่ ยวชาญ รวมถึงการศึกษาดูงาน
ธุรกิจต้นแบบ โดยมีผู้ประกอบธุรกิจผ่านการพัฒนาศักยภาพรวม 8,674 ราย ประกอบด้วยกิจกรรม  
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 2. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงธุรกิจบริการให้เข้มแข็ง สู่สากล 
  กรม ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาธุรกิจสาขาส าคัญ ๆ เช่น ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจแฟรนไชส์  
  ผลการด าเนินการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ได้แก่ 
  1. การสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ซึ่งด าเนินการในหลาย
รูปแบบ ทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว การสัมมนา ตลอดจนการศึกษาดูงาน 
  2. การพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ “เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการ” 
  3. สร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล ท าให้เกิดการสร้างโอกาสทางการตลาด 
และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ โดยกรมได้ก าหนดธุรกิจเปูาหมายในการส่งเสริม 

  กิจกรรมหลักที่ 2 บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 
  กรม มีนโยบายการพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับรูปแบบการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการที่ทันกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยได้มีนวัตกรรมใน
การให้บริการ ดังนี้ 
  1. บริการจดทะเบียนนิติบุคคล (e-Registration) ซึ่งกรมได้ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ เพ่ือให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถตอบสนองความต้องการของภาค
ธุรกิจได้อย่างฉับไว เพ่ือให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์อย่างครบวงจร ลดการใช้เ อกสาร และ
ระยะเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่ อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการของส่วนราชการแบบบูรณาการ 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  
  2. การให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filling) โดยพัฒนาระบบการ
น าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL ที่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและเพ่ิมช่องทางให้แก่นิติบุคคลน าส่งงบการเงินประจ าปี โดยมุ่งหวังจะขับเคลื่อนให้นิติบุคคล
น าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ 100% 
  3. การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) ผ่านระบบออนไลน์ โดยอยู่
ระหว่างการพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ 

  กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 

  การสร้างธรรมาภิบาลให้กับภาคธุรกิจการค้า คือ การสร้างธรรมาภิบาลให้กับภาคธุรกิจ
เพ่ือให้ธุรกจิเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกรมมุ่งเน้นด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการก ากับดูแลธุรกิจให้
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ควบคู่กับไปกับการส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 2 ด้านดังนี้ 
  1. ด้านการก ากับดูแลธุรกิจ  
  กรมได้มีการตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะกระท าผิดกฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบตามที่
ได้รับการร้องขอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝุาย ดังนี้ 
  - การตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น (นอมินี)  
  - การตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
  - การตรวจสอบนิติบุคคลต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดยฝุาฝืนกฎหมาย 
  - การตรวจสอบความมีตัวตนของนิติบุคคลไทย 
  - ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกรม 
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  - ตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด และตรวจการงารนบริษัทจ ากัด 
  - ตรวจสอบบัญชีธุรกิจเพ่ือก ากับดูแลให้นิติบุคคลปฏิบัติให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัติการบญัชี 
พ.ศ. 2543 
  - ตรวจสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท และไม่น าส่งหลักฐานการ
ช าระค่าหุ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  - ตรวจสอบบัญชีตามค าร้องขอจากหน่วยงานอ่ืน 
  - พิจารณางานรับแจ้งและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
  2. ด้านการเสริมสร้างธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล 
   - สร้างความรู้นิติบุคคลตั้งใหม่ทั่วประเทศ เพ่ือให้รู้ถึงหน้าที่ของนิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การก ากับดูแลของกรม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   - ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น เพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจมีการด าเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล 
รวมทั้งรณรงค์และปลูกจิตส านึกในการปรกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

  กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในด้านของการขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี กรมได้ด าเนินการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี IT มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับ
การใหบ้ริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการที่ทันกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมี
เปูาหมายให้การบริการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้การท างาน
สนองต่อประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิตที ่2 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนผลผลิตรวมจ านวน 133,508,151.14 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ด าเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก
ควบคู่ไปกับการเผยแพร่เอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยให้เข้าถึงชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท าให้ได้รับงบประมาณ
จัดสรรเพ่ิมขึ้น กรมฯ จึงร่วมมือกับส านักงานพาณิชย์จังหวัด 77 จังหวัด จัดกิจกรรม  OTOP Select 77 
Experience เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว ท าให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และปริมาณผลผลิตหลัก จ านวน 
54,588 ราย ลดลง เนื่องจากผลผลิตหลักโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามเอกสาร
งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่มีปริมาณผลผลิตของศูนย์ต้นทุนของส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด ท าให้ปริมาณผลผลิตหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลง คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 84.02 บาท 
โดยเป็นผลผลิตหลักใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     
เป็นจ านวนเงิน 16,483,252.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.09 และปริมาณผลผลิตหลักลดลง เป็นจ านวนเงิน 33,465 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 38.01  
  โดยผลผลิตดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของผลผลิต คือเพ่ิมขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการเผยแพร่เอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยให้เข้าถึงชาวไทยชาวต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น 

การพัฒนาเข้าสู่ตลาดทุกระดับอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มสินค้าและผู้ประกอบการ OTOP Select และขับเคลื่อนธุรกิจ 
SMEs ไทย ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตต่อไป 
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  ผลผลิต โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่ สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SMEs 
  กิจกรรมหลัก สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SMEs 
  กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักที่มีบาทและหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศให้ก้าวหน้าอย่างม่ันคงตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไปพร้อมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือมุ่งไปสู่ “พาณิชย์ 4.0” 
ด้วยวิสัยทัศน์ “ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีโครงการหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club  
  กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับปรุงโครงสร้างในส่วนภูมิภาค โดยรวมหน่วยงานของกระทรวง
พาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เพ่ือที่จะสามารถน าโยบายไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้ในระดับพ้ืนที่ กรม จึงได้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย
ธุรกิจ Biz Club ขึ้นในทุกจังหวัด โดยกระทรวงได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการ 
ขับเคลื่อน และสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร กรมจึงปรับเปลี่ยนโลโก้จาก DBD Biz Club เป็น MOC Biz Club 
เพ่ือใช้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ 
  จากการรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club 77 จังหวัด และความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและสมาชิก Biz club ท าให้สมาชิกเกิดความเข้มแข็งมีเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ จึงเกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจประเทศไทย Biz Club Thailand เพ่ือจะช่วยกันขับเคลื่อน SMEs 
ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป 
  2. การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน OTOP Select 77 จังหวัดทั่วไทย 
  โดยปี 2559 กรม ได้ร่วมมือกับส านักงานพาณิชย์จังหวัด 77 จังหวัด จัดกิจกรรม OTOP 
Select 77 Experience  “วิถีการเป็นอยู่ดีดี” โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กินดี (อาหารและเครื่องดื่ม) อยู่ดี 
(ของใช้ ของที่ระลึก) สวยดี (ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุขภาพ ความงาม) และ ดูดี (เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย) เพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาอย่างครบวงจร 4 ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP Select  
  3. ยกระดับธุรกิจ e-Commerce รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยส่งเสริมให้ธุรกิจใช้ e-Commerce เป็น
เครื่องมือทางการค้าที่ส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ลดต้นทุน สร้างและขยายโอกาสในการ
จ าหน่ายสินค้า/บริการ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)   
    

***************************** 




