
การคาํนวณมลูค่าเพิ�ม
รายการ หน่วย ปี 2560 หมายเหตุ

ปรมิาณการจาํหน่ายนํ�าประปา ลบ.ม. 13,185,099          
1.  รายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ�าประปา บาท 255,084,462.54    
2.  รายไดอ้ื$น ๆ (ไมร่วมดอกเบี�ยรบั) บาท 24,728,979.09      
3.  รายไดร้วม = (1) + (2) บาท 279,813,441.63    
4.  คา่ใชจ้า่ยขั �นกลาง = (6) บาท 54,806,752.96      
5.  มลูคา่เพิ$ม = (3) - (4) บาท 225,006,688.67    

การคาํนวณค่าใช้จ่ายขั "นกลางในการผลิต
(ส่วนนี"เป็นข้อมลูจากผลการสาํรวจโดยการสุ่มตวัอย่าง)
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6.  คา่ใชจ้า่ยขั �นกลาง (IC) = (6.1+…+6.35) 54,806,752.96      
     6.1  คา่ซื�อสารสม้ บาท
     6.2  คา่ปนูคลอรนี บาท 7,287,377.20       
     6.3  คา่แก๊สคลอรนี บาท

จงัหวดัชุมพร

รายการการประปาภมิูภาค 

     6.3  คา่แก๊สคลอรนี บาท
     6.4  คา่ปนูขาว บาท
     6.5  คา่หนงัสอืพมิพว์ารสาร บาท
     6.6  คา่เครื$องเขยีนแบบพมิพ์ บาท 977,637.41          
     6.7  คา่เวชภณัฑป์ระจาํสาํนกังาน บาท
     6.8  คา่นํ�ามนัเชื�อเพลงิและหล่อลื$น บาท 835,810.22          
     6.9  คา่ไฟฟ้า บาท 35,729,125.79      
     6.10 คา่ประปา บาท -                    
     6.11 คา่รบัรอง บาท -                    
     6.12 คา่นายหน้า บาท -                    
     6.13 คา่โรงแรม ที$พกั บาท -                    
     6.14 คา่พาหนะเดนิทาง บาท 274,208.06          
     6.15 คา่ตดิตั �งโทรศพัท์ บาท -                    
     6.16 คา่ไปรษณียโ์ทรเลข โทรศพัท ์FAX บาท 83,430.35           
     6.17 คา่ขนสง่วสัดแุละสิ$งของ บาท -                    
     6.18 คา่เบี�ยประกนัภยั บาท 33,323.26           
     6.20 คา่เช่าสาํนกังาน บาท 420,000.00          
     6.20 คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา บาท 120,522.39          
     6.21 คา่ใชจ้า่ยในการประชุม บาท -                    
     6.22 คา่โฆษณา บาท -                    
     6.23 คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิกฬีาพนกังาน บาท -                    



รายการ หน่วย ปี 2560 หมายเหตุ
     6.24 คา่ซ่อมแซมสาํนกังานและวสัดตุ่าง ๆ บาท
     6.25 คา่ซ่อมแซมเครื$องใชส้าํนกังาน บาท 7,121,367.27       
     6.26 คา่ซ่อมแซมรถยนต-์จกัรยานยนต์ บาท
     6.27 คา่ตรวจสอบบญัชี บาท -                    
     6.28 คา่ทนายความ บาท -                    
     6.29 คา่จา้งบรษิทัทําความสะอาด บาท 159,750.00          
     6.30 คา่จา้งบรษิทัจดัหายามรกัษาการ บาท -                    
     6.31 คา่เช่าเครื$องจกัร เช่น Computer บาท -                    
     6.32 คา่เช่าเครื$องถ่ายเอกสาร บาท
     6.33 คา่เครื$องแบบพนกังาน บาท -                    
     6.34 ดอกเบี�ยจา่ย - ดอกเบี�ยรบั บาท -                    - เฉพาะที$จา่ยใหแ้ละรบัจากสถาบนัการเงนิ
     6.35 คา่ใชจ้า่ยอื$น ๆ บาท 1,764,201.01       -ไมร่วมเงนิเดอืน คา่จา้ง คา่ล่วงเวลา เบี�ย

เลี�ยง คา่รกัษาพยาบาล คา่เล่าเรยีนบุตร 
คา่เช่าบา้นที$นายจา้งออกให ้คา่เสื$อมราคา
ทรพัยส์นิ ภาษแีละคา่ธรรมเนียมที$จา่ยให้
รฐั คา่เช่าที$ดนิ และดอกเบี�ยจา่ยนอก
สถาบนัการเงนิ

7. IC/GO = [(6) / (3)] 0.196                 7. IC/GO = [(6) / (3)] 0.196                 

การคาํนวณมลูค่าเพิ�ม ณ ราคาคงที�
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8. อตัราคา่นํ�าประปาเฉลี$ย บาท/ลบม.                  19.35 = รายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ�าประปา /
ปรมิาณจาํหน่ายนํ�าประปา

9. ดชันีราคาคา่นํ�าประปา                  98.21 = (อตัราคา่นํ�าประปาเฉลี$ยปีปจัจบุนั / 
อตัราคา่นํ�าประปาเฉลี$ยปีฐาน) x 100

10. รายไดร้วมทั �งสิ�น ณ ราคาคงที$ = [(3) / (9)] x 100 บาท 284,927,375.95    
11. สดัสว่น IC/GO =  (7) ในปีฐาน 0.238                 
12. คา่ใชจ้า่ยขั �นกลางในราคาคงที$ = (10) x (11) บาท 67,812,715.47      
13. มลูคา่เพิ$ม ณ.ราคาคงที$ = (10) - (12) บาท 217,114,660.47    


