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 ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (ในส่วนท่ีเกินหรือต่่ากว่า 20%)

ล าดับ ผลผลิตย่อย เหตุผล
4 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยการส่งเสริมและ

พัฒนาธุรกิจ ลดลง (77.47%) เป็นผลมาจากการท่ีต้นทุนรวมลดลง (37.29%) 
ในขณะท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน (36,780) ราย เพ่ิมข้ึน 178.28% เน่ืองจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองธุรกิจบริการและกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจมีการ
เปล่ียนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปล่ียนไปจากเดิมและเกิดผลมาจาก
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ-ภายนอกซ่ึงอยุ่ในเงินงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ
ก่อน จึงท่าให้ต้นทุนรวมลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง

5 พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยการพัฒนาผู้
ประกอบธุรกิจ ลดลง (22.13%) เป็นมาจากการท่ีต้นทุนรวมลดลง (17.01%) 
ในขณะท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน (107) ราย เพ่ิมข้ึน 6.57% เน่ืองจากในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 กองธุรกิจบริการมีการเปล่ียนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย
เปล่ียนไปจากเดิมจึงท่าให้จ่านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง

7 การก่ากับดูแลนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยการก่ากับดูแล
นิติบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ลดลง (53.85%) เป็นผลมาจากการท่ีต้นทุนรวม
ลดลง 1.86% ในขณะท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน (45,941) ราย เพ่ิมข้ึน 112.67% 
เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองธรรมาภิบาลธุรกิจมีการเปล่ียนสัดส่วน
ภาระงานของกิจกรรมย่อยเปล่ียนไปจากเดิม ท่าให้ปริมาณงานเพ่ิมข้ึน และ
เน่ืองจากมีการการก่ากับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพ่ิมข้ึน 
จึงท่าให้ผลเฉล่ียของต้นทุนต่อหน่วยลดลง

8 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ลดลง (39.80%) เป็นผลมา
จากการท่ีต้นทุนรวมลดลง (32.83%) ในขณะท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน (630) ราย 
เพ่ิมข้ึน 11.58%  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ลดลง (38.95)% เป็นผลมาจากปริมาณงาน
เพ่ิมข้ึน 44.22% เน่ืองจากมีการส่งเสริมพัฒนาการจัดท่าบัญชี ให้ค่าปรึกษาแนะน่า
เก่ียวกับวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชีรับรองคุณภาพส่านักงานบัญชี เพ่ิมข้ึน จึงท่า
ให้ผลเฉล่ียของต้นทุนต่อหน่วยลดลง

9 การก่ากับวิชาชีพบัญชี เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยการก่ากับวิชาชีพ
 ลดลง (34.12%) เป็นผลมาจากการท่ีต้นทุนรวมลดลง (30.90%) ในขณะท่ีปริมาณ
งานเพ่ิมข้ึน (688) ราย เพ่ิมข้ึน 4.89% เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยก่ากับดูแลผู้ท่าบัญชี/สถาบันลดลง (16.33%) เป็น
ผลมาจากปริมาณงานเพ่ิมข้ึน  5.23% เน่ืองจากมีการก่ากับดูแลผู้ท่าบัญชี สถาบัน
อบรม ให้ค่าปรึกษาแนะน่าเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชีเพ่ิมข้ึน จึงท่าให้ผล
เฉล่ียของต้นทุนต่อหน่วยลดลง
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10 พัฒนาวิชาชีพบัญชี เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยพัฒนาวิชาชีพ
บัญชี ลดลง (39.17%) เป็นผลมาจากการท่ีต้นทุนรวมลดลง (14.98%) ในขณะท่ี
ปริมาณงานเพ่ิมข้ึน (65,155) ราย เพ่ิมข้ึน 39.76% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ลดลง 
(38.95)% เป็นผลมาจากปริมาณงานเพ่ิมข้ึน 44.22% เน่ืองจากมีการส่งเสริม
พัฒนาการจัดท่าบัญชี ให้ค่าปรึกษาแนะน่าเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี
รับรองคุณภาพส่านักงานบัญชี เพ่ิมข้ึน จึงท่าให้ผลเฉล่ียของต้นทุนต่อหน่วยลดลง

12 สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เพ่ิมข้ึน 476.28% เป็นผลมาจากการ
ท่ีต้นทุนรวมลดลง (0.42)% ในขณะท่ีปริมาณงานลดลง (2,426) ราย ลดลง 
(82.63%) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจมีการ
เปล่ียนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปล่ียนไปจากเดิม ประกอบกับในปี พ.ศ. 
2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กองทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เร่ือง การเว้น
ระยะห่างทางสังคมเพ่ือลดอัตราความเส่ียงในการสัมผัสโรค ลดกิจกรรมท่ีมีคน
หนาแน่น ท่าให้มียอดผู้เข้าอบรมมีจ่านวนลดลง จึงท่าให้ผลเฉล่ียของต้นทุนต่อ
หน่วยเพ่ิมข้ึน และต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจ 
เพ่ิมข้ึน 215.43% เป็นผลมาจากปริมาณงานลดลง (64.90%) เน่ืองจากมีการให้
ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมให้ SME เข้าถึง
แหล่งเงินทุนลดลง จึงท่าให้ผลเฉล่ียของต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน

13 การแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานผู้มีหน้าท่ีจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สิน เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยการแจ้งข้อมูลไป
ยังหน่วยงานผู้มีหน้าท่ีจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สิน เพ่ิมข้ึน 24.57% เป็นผลมาจาก
การท่ีต้นทุนรวมลดลง (3.32%) ในขณะท่ีปริมาณงานลดลง (29,003) ราย ลดลง 
(22.39%) เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีภาระงานการแจ้งข้อมูลไปยัง
หน่วยงานผู้มีหน้าท่ีจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินลดลง ประกอบกับสถานการณ์โรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงท่าให้ปริมาณงานมีจ่านวนลดลง ท่าให้ต้นทุนต่อหน่วย
เพ่ิมข้ึน

16 การเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยการ
เปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ เพ่ิมข้ึน 301.62% เป็นผลมาจาก
ปริมาณงานลดลง (198) คดี คิดเป็นลดลง (74.72%) ในขณะท่ีต้นทุนรวมเพ่ิมข้ึน 
1.54%  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยการ
เปรียบเทียบปรับ เพ่ิมข้ึน 264.94% เป็นผลมาจากปริมาณงานลดลง (74.72%) 
เน่ืองจากมีค่าขอท่ีเข้าเง่ือนไขเปรียบเทียบปรับตามพ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือมีมติเปรียบเทียบปรับลดลง จึงท่าให้ผลเฉล่ียของต้นทุนต่อหน่วย
เพ่ิมข้ึน


