
การคาํนวณมูลค่าเพิ�ม
รายการ หน่วย ปี 2560 หมายเหตุ

ปรมิาณการจําหน่ายนํ�าประปา ลบ.ม. 4,733,282           
1.  รายไดจ้ากการจําหน่ายนํ�าประปา บาท 94,918,753.71     
2.  รายไดอ้ื#น ๆ (ไมร่วมดอกเบี�ยรบั) บาท 8,879,210.92       
3.  รายไดร้วม = (1) + (2) บาท 103,797,964.63    
4.  คา่ใชจ้่ายขั �นกลาง = (6) บาท 25,350,934.41     
5.  มลูคา่เพิ#ม = (3) - (4) บาท 78,447,030.22     

การคาํนวณค่าใช้จ่ายขั "นกลางในการผลิต
(ส่วนนี"เป็นข้อมูลจากผลการสาํรวจโดยการสุ่มตวัอย่าง)
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6.  คา่ใชจ้่ายขั �นกลาง (IC) = (6.1+…+6.35) 25,350,934.41     
     6.1  คา่ซื�อสารสม้ บาท
     6.2  คา่ปนูคลอรนี บาท 2,455,378.56       
     6.3  คา่แก๊สคลอรนี บาท

จงัหวดัพงังา

รายการการประปาภมิูภาค 

     6.3  คา่แก๊สคลอรนี บาท
     6.4  คา่ปนูขาว บาท
     6.5  คา่หนังสอืพมิพว์ารสาร บาท
     6.6  คา่เครื#องเขยีนแบบพมิพ์ บาท 479,609.85         
     6.7  คา่เวชภณัฑป์ระจําสาํนักงาน บาท
     6.8  คา่นํ�ามนัเชื�อเพลงิและหล่อลื#น บาท 1,131,061.09       
     6.9  คา่ไฟฟ้า บาท 13,394,355.77     
     6.10 คา่ประปา บาท -                    
     6.11 คา่รบัรอง บาท -                    
     6.12 คา่นายหน้า บาท -                    
     6.13 คา่โรงแรม ที#พกั บาท -                    
     6.14 คา่พาหนะเดนิทาง บาท 175,724.00         
     6.15 คา่ตดิตั �งโทรศพัท์ บาท -                    
     6.16 คา่ไปรษณียโ์ทรเลข โทรศพัท ์FAX บาท 85,841.56           
     6.17 คา่ขนสง่วสัดแุละสิ#งของ บาท -                    
     6.18 คา่เบี�ยประกนัภยั บาท 26,406.00           
     6.20 คา่เชา่สาํนักงาน บาท -                    
     6.20 คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา บาท 86,040.71           
     6.21 คา่ใชจ้่ายในการประชมุ บาท -                    
     6.22 คา่โฆษณา บาท -                    
     6.23 คา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิกฬีาพนักงาน บาท -                    
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     6.24 คา่ซ่อมแซมสาํนักงานและวสัดตุ่าง ๆ บาท
     6.25 คา่ซ่อมแซมเครื#องใชส้าํนักงาน บาท 5,104,628.99       
     6.26 คา่ซ่อมแซมรถยนต-์จกัรยานยนต์ บาท
     6.27 คา่ตรวจสอบบญัชี บาท -                    
     6.28 คา่ทนายความ บาท -                    
     6.29 คา่จา้งบรษิทัทาํความสะอาด บาท 206,300.00         
     6.30 คา่จา้งบรษิทัจดัหายามรกัษาการ บาท -                    
     6.31 คา่เชา่เครื#องจกัร เชน่ Computer บาท -                    
     6.32 คา่เชา่เครื#องถ่ายเอกสาร บาท
     6.33 คา่เครื#องแบบพนักงาน บาท -                    
     6.34 ดอกเบี�ยจ่าย - ดอกเบี�ยรบั บาท -                    - เฉพาะที#จ่ายใหแ้ละรบัจากสถาบนัการเงนิ
     6.35 คา่ใชจ้่ายอื#น ๆ บาท 2,205,587.88       -ไมร่วมเงนิเดอืน คา่จา้ง คา่ล่วงเวลา เบี�ย

เลี�ยง คา่รกัษาพยาบาล คา่เล่าเรยีนบตุร 
คา่เชา่บา้นที#นายจา้งออกให ้คา่เสื#อมราคา
ทรพัยส์นิ ภาษแีละคา่ธรรมเนียมที#จ่ายใหร้ฐั
 คา่เชา่ที#ดนิ และดอกเบี�ยจ่ายนอกสถาบนั
การเงนิ

7. IC/GO = [(6) / (3)] 0.244                7. IC/GO = [(6) / (3)] 0.244                

การคาํนวณมูลค่าเพิ�ม ณ ราคาคงที�
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8. อตัราคา่นํ�าประปาเฉลี#ย บาท/ลบม.                 20.05 = รายไดจ้ากการจําหน่ายนํ�าประปา /
ปรมิาณจําหน่ายนํ�าประปา

9. ดชันีราคาคา่นํ�าประปา                 99.08 = (อตัราคา่นํ�าประปาเฉลี#ยปีปจัจุบนั / 
อตัราคา่นํ�าประปาเฉลี#ยปีฐาน) x 100

10. รายไดร้วมทั �งสิ�น ณ ราคาคงที# = [(3) / (9)] x 100 บาท 104,763,427.38    
11. สดัสว่น IC/GO =  (7) ในปีฐาน 0.256                
12. คา่ใชจ้่ายขั �นกลางในราคาคงที# = (10) x (11) บาท 26,819,437.41     
13. มลูคา่เพิ#ม ณ.ราคาคงที# = (10) - (12) บาท 77,943,989.97     


