
การคาํนวณมลูค่าเพิ�ม
รายการ หน่วย ปี 2560 หมายเหตุ

ปรมิาณการจาํหน่ายนํ�าประปา ลบ.ม. 32,322,891          
1.  รายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ�าประปา บาท 651,575,859        
2.  รายไดอ้ื#น ๆ (ไมร่วมดอกเบี�ยรบั) บาท 61,349,321          
3.  รายไดร้วม = (1) + (2) บาท 712,925,179.50    
4.  คา่ใชจ้า่ยขั �นกลาง = (6) บาท 130,052,267.07    
5.  มลูคา่เพิ#ม = (3) - (4) บาท 582,872,912.43    

การคาํนวณค่าใช้จ่ายขั "นกลางในการผลิต
(ส่วนนี"เป็นข้อมลูจากผลการสาํรวจโดยการสุ่มตวัอย่าง)
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6.  คา่ใชจ้า่ยขั �นกลาง (IC) = (6.1+…+6.35) 130,052,267.07    
     6.1  คา่ซื�อสารสม้ บาท
     6.2  คา่ปนูคลอรนี บาท 12,872,300.81      
     6.3  คา่แก๊สคลอรนี บาท

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการการประปาภมิูภาค 

     6.3  คา่แก๊สคลอรนี บาท
     6.4  คา่ปนูขาว บาท
     6.5  คา่หนงัสอืพมิพว์ารสาร บาท
     6.6  คา่เครื#องเขยีนแบบพมิพ์ บาท 2,601,747.86       
     6.7  คา่เวชภณัฑป์ระจาํสาํนกังาน บาท
     6.8  คา่นํ�ามนัเชื�อเพลงิและหล่อลื#น บาท 2,341,865.37       
     6.9  คา่ไฟฟ้า บาท 76,240,100.37      
     6.10 คา่ประปา บาท -                    
     6.11 คา่รบัรอง บาท -                    
     6.12 คา่นายหน้า บาท -                    
     6.13 คา่โรงแรม ที#พกั บาท -                    
     6.14 คา่พาหนะเดนิทาง บาท 530,305.56          
     6.15 คา่ตดิตั �งโทรศพัท์ บาท -                    
     6.16 คา่ไปรษณียโ์ทรเลข โทรศพัท ์FAX บาท 195,545.57          
     6.17 คา่ขนสง่วสัดแุละสิ#งของ บาท -                    
     6.18 คา่เบี�ยประกนัภยั บาท 140,247.73          
     6.20 คา่เช่าสาํนกังาน บาท 732,333.28          
     6.20 คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา บาท 162,530.27          
     6.21 คา่ใชจ้า่ยในการประชุม บาท -                    
     6.22 คา่โฆษณา บาท -                    
     6.23 คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิกฬีาพนกังาน บาท -                    
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     6.24 คา่ซ่อมแซมสาํนกังานและวสัดตุ่าง ๆ บาท
     6.25 คา่ซ่อมแซมเครื#องใชส้าํนกังาน บาท 28,556,866.14      
     6.26 คา่ซ่อมแซมรถยนต-์จกัรยานยนต์ บาท
     6.27 คา่ตรวจสอบบญัชี บาท -                    
     6.28 คา่ทนายความ บาท -                    
     6.29 คา่จา้งบรษิทัทําความสะอาด บาท 610,163.95          
     6.30 คา่จา้งบรษิทัจดัหายามรกัษาการ บาท -                    
     6.31 คา่เช่าเครื#องจกัร เช่น Computer บาท 9,532.72             
     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 5,058,727.44       -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)] 0.182                 7. IC/GO = [(6) / (3)] 0.182                 

การคาํนวณมลูค่าเพิ�ม ณ ราคาคงที�
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8. อตัราคา่นํ�าประปาเฉลี#ย บาท/ลบม.                  20.16 = รายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ�าประปา /
ปรมิาณจาํหน่ายนํ�าประปา

9. ดชันีราคาคา่นํ�าประปา                  96.36 = (อตัราคา่นํ�าประปาเฉลี#ยปีปจัจบุนั / 
อตัราคา่นํ�าประปาเฉลี#ยปีฐาน) x 100

10. รายไดร้วมทั �งสิ�น ณ ราคาคงที# = [(3) / (9)] x 100 บาท 739,862,222.24    
11. สดัสว่น IC/GO =  (7) ในปีฐาน 0.269                 
12. คา่ใชจ้า่ยขั �นกลางในราคาคงที# = (10) x (11) บาท 199,022,937.78    
13. มลูคา่เพิ#ม ณ.ราคาคงที# = (10) - (12) บาท 540,839,284.45    


