
การคํานวณมูลค�าเพ่ิม

รายการ หน�วย ป� 2559 หมายเหตุ

ปริมาณการจําหน�ายน้ําประปา ลบ.ม. 22,056,405       

1.  รายได�จากการจําหน�ายน้ําประปา บาท 524,261,611.94 

2.  รายได�อ่ืน ๆ (ไม�รวมดอกเบ้ียรับ) บาท 35,593,588.71   

3.  รายได�รวม = (1) + (2) บาท 559,855,200.65 

4.  ค�าใช�จ�ายข้ันกลาง = (6) บาท 48,979,750.74   

5.  มูลค�าเพ่ิม = (3) - (4) บาท 510,875,449.91 

การคํานวณค�าใช�จ�ายข้ันกลางในการผลิต

(ส�วนนี้เป'นข�อมูลจากผลการสํารวจโดยการสุ�มตัวอย�าง)
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6.  ค�าใช�จ�ายข้ันกลาง (IC) = (6.1+…+6.35) 48,979,750.74   

     6.1  ค�าซ้ือสารส�ม บาท

จังหวัดภูเก็ต
รายการการประปาภูมิภาค การประปานครหลวง และประปาเอกชน

     6.1  ค�าซ้ือสารส�ม บาท

     6.2  ค�าปูนคลอรีน บาท -                  

     6.3  ค�าแก=สคลอรีน บาท

     6.4  ค�าปูนขาว บาท

     6.5  ค�าหนังสือพิมพ>วารสาร บาท

     6.6  ค�าเครื่องเขียนแบบพิมพ> บาท 611,633.95       

     6.7  ค�าเวชภัณฑ>ประจําสํานักงาน บาท

     6.8  ค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น บาท 549,854.76       

     6.9  ค�าไฟฟBา บาท 28,385,386.53   

     6.10 ค�าประปา บาท -                  

     6.11 ค�ารับรอง บาท -                  

     6.12 ค�านายหน�า บาท -                  

     6.13 ค�าโรงแรม ท่ีพัก บาท -                  

     6.14 ค�าพาหนะเดินทาง บาท 385,640.41       

     6.15 ค�าติดต้ังโทรศัพท> บาท -                  

     6.16 ค�าไปรษณีย>โทรเลข โทรศัพท> FAX บาท 56,308.12         

     6.17 ค�าขนส�งวัสดุและสิ่งของ บาท -                  

     6.18 ค�าเบ้ียประกันภัย บาท 91,005.93              6.18 ค�าเบ้ียประกันภัย บาท 91,005.93         

     6.20 ค�าเช�าสํานักงาน บาท -                  

     6.20 ค�าใช�จ�ายในการฝLกอบรมและสัมมนา บาท 65,944.00         



     6.21 ค�าใช�จ�ายในการประชุม บาท -                  

     6.22 ค�าโฆษณา บาท -                  

     6.23 ค�าใช�จ�ายในการส�งเสริมกีฬาพนักงาน บาท -                  

     6.24 ค�าซ�อมแซมสํานักงานและวัสดุต�าง ๆ บาท

     6.25 ค�าซ�อมแซมเครื่องใช�สํานักงาน บาท 17,147,416.11   

     6.26 ค�าซ�อมแซมรถยนต>-จักรยานยนต> บาท

     6.27 ค�าตรวจสอบบัญชี บาท -                  

     6.28 ค�าทนายความ บาท -                  

     6.29 ค�าจ�างบริษัททําความสะอาด บาท 23,850.00-         

     6.30 ค�าจ�างบริษัทจัดหายามรักษาการ บาท -                  

     6.31 ค�าเช�าเครื่องจักร เช�น Computer บาท -                  

     6.32 ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร บาท

     6.33 ค�าเครื่องแบบพนักงาน บาท -                  

     6.34 ดอกเบ้ียจ�าย - ดอกเบ้ียรับ บาท -                  - เฉพาะท่ีจ�ายให�และรับจากสถาบันการเงิน

     6.35 ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ บาท 1,710,410.93     -ไม�รวมเงินเดือน ค�าจ�าง ค�าล�วงเวลา เบ้ีย

เลี้ยง ค�ารักษาพยาบาล ค�าเล�าเรียนบุตร ค�าเลี้ยง ค�ารักษาพยาบาล ค�าเล�าเรียนบุตร ค�า

เช�าบ�านท่ีนายจ�างออกให� ค�าเสื่อมราคา

ทรัพย>สิน ภาษีและค�าธรรมเนียมท่ีจ�ายให�รัฐ

 ค�าเช�าท่ีดิน และดอกเบ้ียจ�ายนอกสถาบัน

การเงิน

7. IC/GO = [(6) / (3)] 0.087              

การคํานวณมูลค�าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี
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8. อัตราค�าน้ําประปาเฉลี่ย บาท/

ลบม.

              23.77 = รายได�จากการจําหน�ายน้ําประปา /

ปริมาณจําหน�ายน้ําประปา

9. ดัชนีราคาค�าน้ําประปา              157.59 = (อัตราค�าน้ําประปาเฉลี่ยป̀ปaจจุบัน / 

อัตราค�าน้ําประปาเฉลี่ยป̀ฐาน) x 100

10. รายได�รวมท้ังสิ้น ณ ราคาคงท่ี = [(3) / (9)] x 100 บาท 355,261,341.91 

11. สัดส�วน IC/GO =  (7) ในป̀ฐาน 0.188              

12. ค�าใช�จ�ายข้ันกลางในราคาคงท่ี = (10) x (11) บาท 66,637,468.39   

13. มูลค�าเพ่ิม ณ.ราคาคงท่ี = (10) - (12) บาท 288,623,873.52 13. มูลค�าเพ่ิม ณ.ราคาคงท่ี = (10) - (12) บาท 288,623,873.52 


