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บทคัดย่อ   

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  

ของส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดเชียงราย โดยได้รวบรวมขอ้มูลโครงสร้างองค์กร ลักษณะการด าเนินงาน การเก็บข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินและเอกสารตา่ง ๆ รวมถึงการสอบถามเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบัิตงิาน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  

แนวทางในการค านวณตน้ทุนการให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวมีขั้นตอนโดยเร่ิมจากการ

จัดประเภท วเิคราะห์โครงสร้างการค านวณตน้ทุน และรวบรวมขอ้มูลต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางออ้มของการให้บริการ

ออกหนังสืออนุญาต หลังจากนั้นจึงก าหนดเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุนทางอ้อม เพื่อปันส่วนต้นทุนทางอ้อมให้กับ  

การให้บริการออกหนังสืออนุญาต ขั้นตอนต่อไปจึงค านวณต้นทุนท้ังสิ้นของการให้บริการออกหนังสือ อนุญาต  

จากนั้นจึงปันส่วนต้นทุนท้ังสิ้นเข้าสู่หนังสืออนุญาต แล้วจึงค านวณต้นทุนต่อหน่วยของหนังสืออนุญาตแต่ละประเภท  

เพื่อเปรียบเทียบกับคา่ธรรมเนยีมท่ีเรียกเก็บก่อนปี พ.ศ. 2560 

ผลการศึกษาในคร้ังนี้ ท าให้ทราบต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 

แต่ละประเภท เฉพาะต้นทุนส่วนของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โดยพบว่าการให้บริการออกหนังสืออนุญาต

ประเภท ผู้ส่งออกท่ัวไป มีต้นทุนต่อหน่วยสูงท่ีสุดเนื่องจากมีขั้นตอนในการออกหนังสืออนุญาตท่ียุ่งยากซับซ้อน  

และใชเ้วลาให้บริการมากกวา่ประเภทอื่น ๆ ท้ังนี้ จากการค านวณตน้ทุนพบวา่ เมื่อค านวณต้นทุนเฉพาะส่วนของส านักงาน

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย โดยไม่ค านึงถึงต้นทุนเกี่ยวเนื่องท่ีด าเนินการหลังจากออกหนังสืออนุญาตโดยหน่วยงานอื่น  

มีการให้บริการออกหนังสืออนุญาตจ านวน 6 ประเภทท่ีมีต้นทุนสูงกว่าค่าธรรมเนยีมท่ีเรียกเก็บ ได้แก่ การให้บริการออก

หนังสืออนุญาตประเภทผู้ส่งออกชายแดน ประเภทขายส่ง ประเภทท่าข้าว ประเภทโรงสีขนาดเล็ก ประเภทโรงสี  

ขนาดกลาง และประเภทโรงสีขนาดใหญ่ 

ABSTRACT 

The objective of this study was to analyse the cost of rice trade permit issuance service of Office of Commercial 

Affairs, Chiang Rai Province. The data consisted of the information on organisation’s structure and operational pattern 
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was collected from financial reports and a number of documents, as well as from interviewing officials, operational 

employees and related personnels. 

 The process in calculating the rice trade permit issuance service started with categorising permits, analysing 

permit pricing structure, and collecting information about direct and indirect costs of permit issuance. After that,  criteria 

for the allocation of indirect cost were created. The following step was calculating all costs for a permit issuance service 

for each permit category. This cost then was compared with the fee used before 2017. 

 The results of the analysis showed the cost for each category of the rice trade permit at Office of Commercial 

Affairs, Chiang Rai Province. It was found from this study that the permit cost for general exporters was the highest 

price because of the complicated procedure and because the process was more time-consuming than other types of 

permit. Also, when calculating specifically the fee charged by Office of Commercial Affairs, Chiang Rai Province, 

excluding the fees hereafter charged by other related government departments, 6 types of permit fee charged by 

Office of Commercial Affairs, Chiang Rai Province, were lower that the actual cost.  These 6 types of permit were for 

border exporters, retailers, rice ports, small-size rice mills, medium-size rice mills, and large-size rice mills. 

บทน า 

การให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ถือเป็นงานบริการสาธารณะท่ีส าคัญประการหนึ่งของ

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขอ

หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวใหม่ อันเนื่องมาจากอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบการค้าข้าวท่ีใช้อยู่เดิม  

ได้ใชบั้งคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ซึ่งไมส่อดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับปัจจุบันผู้ประกอบการ

ค้าข้าว มีการขยายก าลังการผลิตของโรงสี และมีปริมาณหรือมูลค่าการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น รวมท้ังเพื่อให้ครอบคลุมถึง

ประเภทของผู้ประกอบการค้าข้าวท่ีก าหนดขึ้นใหม่ (กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงทรวงมหาดไทย , 2560)  

ท้ังนี้ ภายหลังการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

โดยมองว่าค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเดิมก่อนปี พ.ศ. 2560 มีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก 

ท่ีมองว่าค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ท่ีเรียกเก็บจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการของตนเองได้  

เนื่องด้วย ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ยังไม่เคยท าการศึกษาต้นทุนการให้บริการออกหนังสืออนุญาต          

ให้ประกอบการค้าข้าว ท าให้ไม่อาจทราบได้ว่าค่าบริการท่ีเรียกเก็บเดิมก่อนปี พ.ศ.  2560 มีความเหมาะสมหรือไม่  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  

ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเพื่ออธิบายถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจากการให้บริการดังกล่าว  

ส าหรับเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนงานบริการสาธารณะอื่น ๆ  

ท่ีมีการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกันของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ สามารถน าไป
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ประยุกต์ในการวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนด้านต้นทุนหรือก าหนดค่าธรรมเนียม 

ในการให้บริการของหนว่ยงานตอ่ไป 

แนวคดิและทฤษฎี 

  ธุรกิจบริการถือเป็นธุรกิจท่ีมีกระบวนการของการผลิต เพียงแต่ไม่มีการน าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต  

แตม่กีารใช้ต้นทุนค่าแรงงานและค่าใชจ้่ายการผลิตเพื่อการแปรสภาพ ดังนัน้ ตน้ทุนผลิตจึงเกิดขึ้นเฉพาะในสว่นของต้นทุน

แปรสภาพ (conversion cost) เท่านัน้ (อัชญา ไพค างาม, 2560)   

  ในส่วนของการวิเคราะห์ต้นทุนบริการประกอบด้วย การพิจารณาโครงสร้างและระบบงาน การจ าแนกหน่วย

ต้นทุน การรวบรวมต้นทุนรวมทางตรง การจัดสรรต้นทุนทางอ้อม และการค านวณต้ นทุนต่อหน่วยบริการ  

(เพ็ญแข ลาภยิ่ง, 2547) โดยต้นทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากการปฏิบัติงานหรือภายใน

หน้าท่ีของหน่วยต้นทุน (Cost Object) นั้น ๆ โดยการก าหนดหน่วยต้นทุนอาจจะอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น แผนก โครงการ  

สายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีมิได้เกิดขึ้นโดยตรงจากหน่วยต้นทุนนั้น ๆ 

(สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2558) ซึ่งค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตบาง

ประเภทท่ีไม่อาจคิดโดยตรงกับแผนกต่าง ๆ ได้ ต้องน ามาคิดเป็นตน้ทุนของผลิตภัณฑ์โดยการปันส่วน (มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ, 

2558) 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

ขอบเขตของเนื้อหาจะมุ่งเน้นศึกษาแนวทางการค านวณต้นทุนการให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการ     

ค้าข้าว ของส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดเชยีงราย โดยใชข้้อมูลทางการบัญชตีามเกณฑ์คงคา้ง โดยเป็นขอ้มูลงบประมาณของ

ส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดเชยีงราย ประจ าป ีพ.ศ. 2560 ซึ่งไม่ได้ค านึงถงึตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์  

2. วิธีการศกึษา 

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ได้แก่

เจ้าหนา้ที่พัสดุ เจ้าหนา้ที่การเงินบัญช ีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และบุคลากรด้านการให้บริการออกหนังสอือนุญาตให้

ประกอบการค้าข้าว ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัตงิานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

การค านวณต้นทุนและระบบการให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ส าหรับเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์

โครงสร้างการค านวณต้นทุน ตลอดจนถึงการก าหนดเกณฑ์ในการปันสว่นต้นทุนท่ีเหมาะสม 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจาก รายงานทางการเงินของปีงบประมาณ 2560  

ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการขออนุญาตและการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว คู่มือการปฏิบัติงาน 

เอกสารและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ รายงานทางการเงิน ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการขออนุญาต 

และการออกหนังสอือนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว คู่มอืการปฏบัิตงิาน เอกสารงานวจิัย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รายงานทางการเงิน ระเบียบกรมการค้า

ภายในว่าด้วยการขออนุญาตและการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสาร และข้อมูล

อื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์โดยแยกเป็น 2 ประเด็นคอื การวเิคราะห์โครงสร้างตน้ทุน และการค านวณตน้ทุนบริการ ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์โครงสร้างตน้ทุนตามลักษณะของตน้ทุน มีขัน้ตอนการวเิคราะห์ดังนี้ 

 1.1 ศกึษาโครงสร้างของหนว่ยงาน ภารกิจงาน ลักษณะของการให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานทางการเงิน

ของปีงบประมาณ 2560  

 1.2 วิเคราะห์โครงสร้างตน้ทุนเพื่อจ าแนกว่าเป็นต้นทุนทางตรงหรือทางอ้อม 

 1.3 ก าหนดเกณฑ์ในการปันสว่นและปันส่วนต้นทุนทางอ้อม 

 2. ค านวณต้นทุนท้ังสิ้นและต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  

เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีค านวณได้กับค่าธรรมเนยีมท่ีเรียกเก็บ 

 3. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และเสนอแนะในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา่ ส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดเชยีงรายมกีารให้บริการออกหนังสอือนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว

ท้ังหมด 8 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้สง่ออกท่ัวไป ประเภทผู้สง่ออกชายแดน ประเภทผู้สง่ออกบรรจุกล่อง/หีบห่อ ประเภท     

ขายส่ง ประเภทท่าข้าว ประเภทโรงสีขนาดเล็ก ประเภทโรงสีขนาดกลาง และประเภทโรงสีขนาดใหญ่ โดยต้นทุนของการ

ให้บริการออกหนังสืออนุญาตประกอบไปด้วย ต้นทุนทางตรง ได้แก่ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าน้ ามันรถ และค่าเบ้ียเลี้ยง  

ต้นทุนทางอ้อม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนทางอ้อมส่วนท่ี 1 ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ค่า ไฟฟ้า  

ค่าท าความสะอาด ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง และตน้ทุนทางอ้อมสว่นท่ี 2 ประกอบด้วย เงินเดอืนและ

ค่าตอบแทนอื่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุส านักงาน โดยสัดส่วน

ระหว่างตน้ทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อมส่วนท่ี 1 และตน้ทุนทางอ้อมสว่นท่ี 2 เท่ากับ 1:51:48 

เมื่อค านวณต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวแต่ละประเภทเฉพาะ

ส่วนของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โดยไม่รวมถึงต้นทุนเกี่ยวเนื่องท่ีด าเนินการหลังจากออกหนังสืออนุญาตโดย

หนว่ยงานอื่น พบวา่การให้บริการออกหนังสอือนุญาตประเภทผู้ส่งออกท่ัวไป มตีน้ทุนต่อหนว่ยสูงท่ีสุด เนื่องจากมีขั้นตอน

ในการ ออกหนังสอือนุญาตท่ียุ่งยากซับซ้อน และใชเ้วลาให้บริการมากกวา่ประเภทอื่นๆ ท้ังน้ี ตน้ทุนต่อหนว่ยท่ีค านวณได้

เฉพาะต้นทุนการให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ในส่วนของการให้บริการโดยส านักงานพาณิชย์

จังหวัดเชียงราย ก่อนการก าหนดค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตประกอบการค้าข้าวใหม่ในปี พ.ศ.  2560 มีการขอ

อนุญาตประกอบการค้าข้าว 6 ประเภท ท่ีมีต้นทุนการออกหนังสืออนุญาตสูงกว่าค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ ได้แก่ การขอ
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อนุญาตประเภทผู้ส่งออกชายแดน ประเภทขายส่ง ประเภทท่าข้าว ประเภทโรงสีขนาดเล็ก ประเภทโรงสีขนาดกลาง และ

ประเภทโรงสีขนาดใหญ่   

อภิปรายผลการศึกษา  
 

 แนวทางการค านวณต้นทุนการให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวของส านักงานพาณิชย์

จังหวัดเชียงรายท่ีท าการศึกษา ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบงบประมาณ เอกสารเกี่ยวกับงานการเงินบัญชี  

และน ามาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย โดยแบ่งประเภทเป็นต้นทุนทางตรงของการบริการ และต้นทุนท่ีไม่เกี่ยวกับการ

ให้บริการ ท้ังนี้  มีการใช้ เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนท่ีคล้ายคลึงกับการศึกษาของ พัณณ์ชิตา ทัพพ์วรางค์กูร  

และคณะ (2550) ซึ่งได้ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการทดสอบคุณภาพน้ า มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการทดสอบคุณภาพน้ าของศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการ

สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีการใช้เกณฑ์การปันส่วนต้นทุน เช่น ใช้จ านวนการปฏิบัติการให้บริการ

ประเภทตา่งๆ ของบุคลากรในการปันส่วนตน้ทุนค่าแรง เงินสมทบประกันสังคม หรือค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค านวณ

โดยใชเ้กณฑ์พื้นท่ีท่ีปฏบัิตงิานเป็นตารางเมตร   

นอกจากนี้ ตน้ทุนการให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวแตล่ะประเภทมคีวามแตกต่างกัน เชน่ 

หนังสืออนุญาตประเภทผู้ส่งออกท่ัวไป มีต้นทุนต่อหน่วยในการขออนุญาตสูงกว่าประเภทอื่น เนื่องจากมีขั้นตอนท่ี

เจ้าหน้าท่ีต้องลงพื้นท่ีตรวจสอบสถานท่ีตั้งส านักงานและโกดังจัดเก็บข้าวรอจ าหน่ายของสถานประกอบการท่ียื่นขอ

อนุญาต สอดคล้องกับการศึกษาของ เสาวรส ยอดปะนันท์ (2555) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง การค านวณต้นทุนผลผลิตต่อหนว่ย

ของการบริการ  จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ของส านักงานท่ีดินจังหวัดล าปาง สาขาเสริมงาม โดยสรุปผลการศึกษาวา่

ต้นทุนบริการท่ีค านวณได้มีความสอดคล้องกับลักษณะของงานจดทะเบียนแต่ละประเภท ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ตลอดจนความซับซ้อนของจ านวนเอกสารและระยะเวลาการให้บริการท่ีแตกต่างกัน  โดยประเภทของงานบริก ารท่ีมี

ตน้ทุนต่อหนว่ยสูงท่ีสุด จะมีความซับซ้อนของจ านวนเอกสารมากที่สุดและระยะเวลาการให้บริการนานท่ีสุด   

 การก าหนดค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตประกอบการค้าข้าวแต่ละประเภทแตกต่างกัน โดยนอกเหนือจาก

จ านวนต้นทุนของการให้บริการท่ีมากน้อยแตกต่างกันแล้ว ยังรวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ีต่างกันของหนังสืออนุญาตแต่ละ

ประเภทด้วย เช่น หนังสืออนุญาตประเภทผู้ส่งออกบรรจุกล่อง/หีบห่อ มีค่าธรรมเนียมสูงกว่าประเภทผู้ส่งออกชายแดน 

เนื่องจากสามารถส่งออกข้าวไปจ าหน่ายได้ทุกประเทศ ต่างจากประเภทผู้ส่งออกชายแดน ซึ่งสามารถส่งอออกข้าวไป

จ าหน่ายได้เฉพาะประเทศท่ีมีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยเท่านั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ พรพิมล ทวี (2551) 

ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการบริหารสถานศึกษาเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนเทคนิคพณิชยการ

พิษณุโลก ซึ่งได้เสนอว่าการก าหนดราคา ค่าเล่าเรียนอาจก าหนดให้ค่าเล่าเรียนในแต่ละสาขาแตกต่างกันได้โดยการบวก

ค่าธรรมเนยีมพเิศษเข้าไป ในกรณีท่ีสาขาวิชานั้นได้มีการใชเ้ครื่องมือและอุปกรณม์ากกวา่สาขาวชิาอ่ืน 
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ข้อเสนอแนะ  

ในการก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับงานบริการสาธารณะของหน่วยงานราชการนัน้ หากมีการวเิคราะห์ต้นทุนใน

การให้บริการ และน าข้อมูลต้นทุนท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อก าหนดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ  

จะช่วยให้การก าหนดค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม อีกท้ังยังทันต่อสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน

ปัจจุบัน โดยภาครัฐและผู้รับบริการไม่เสียผลประโยชน์ด้วยกันท้ังสองฝ่าย โดยสามารถประยุกตใ์ช้การวิเคราะห์ต้นทุนใน

การศึกษาครัง้นี้ เป็นแนวทางในการค านวณต้นทุนส าหรับงานบริการอ่ืน ๆ ได้ 
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