
การคาํนวณมลูค่าเพิ�ม

รายการ หน่วย ปี 2561 หมายเหตุ

ปรมิาณการจาํหน่ายนํ�าประปา ลบ.ม. 13,455,429          

1.  รายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ�าประปา บาท 242,619,434        

2.  รายไดอ้ื�น ๆ (ไมร่วมดอกเบี�ยรบั) บาท 28,617,309          

3.  รายไดร้วม = (1) + (2) บาท 271,236,742.83    

4.  คา่ใชจ้า่ยขั �นกลาง = (6) บาท 47,994,555.26      

5.  มลูคา่เพิ�ม = (3) - (4) บาท 223,242,187.57    

การคาํนวณค่าใช้จ่ายขั �นกลางในการผลิต

(ส่วนนี�เป็นข้อมลูจากผลการสาํรวจโดยการสุ่มตวัอย่าง)
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6.  คา่ใชจ้า่ยขั �นกลาง (IC) = (6.1+…+6.35) 47,994,555.26      

     6.1  คา่ซื�อสารสม้ บาท

     6.2  คา่ปนูคลอรนี บาท -                    

     6.3  คา่แก๊สคลอรนี บาท

จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการการประปาภมิูภาค 

     6.3  คา่แก๊สคลอรนี บาท

     6.4  คา่ปนูขาว บาท

     6.5  คา่หนงัสอืพมิพว์ารสาร บาท

     6.6  คา่เครื�องเขยีนแบบพมิพ์ บาท 1,205,495.27       

     6.7  คา่เวชภณัฑป์ระจาํสาํนกังาน บาท

     6.8  คา่นํ�ามนัเชื�อเพลงิและหล่อลื�น บาท 1,693,719.79       

     6.9  คา่ไฟฟ้า บาท 25,688,515.83      

     6.10 คา่ประปา บาท -                    

     6.11 คา่รบัรอง บาท 23,410.00           

     6.12 คา่นายหน้า บาท -                    

     6.13 คา่โรงแรม ที�พกั บาท -                    

     6.14 คา่พาหนะเดนิทาง บาท 404,538.65          

     6.15 คา่ตดิตั �งโทรศพัท์ บาท -                    

     6.16 คา่ไปรษณียโ์ทรเลข โทรศพัท ์FAX บาท 159,559.45          

     6.17 คา่ขนสง่วสัดแุละสิ�งของ บาท -                    

     6.18 คา่เบี�ยประกนัภยั บาท 103,957.31          

     6.20 คา่เช่าสาํนกังาน บาท -                    

     6.20 คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา บาท 184,926.53          

     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 13,224,327.59      

     6.26 คา่ซ่อมแซมรถยนต-์จกัรยานยนต์ บาท

     6.27 คา่ตรวจสอบบญัชี บาท -                    

     6.28 คา่ทนายความ บาท -                    

     6.29 คา่จา้งบรษิทัทําความสะอาด บาท 510,950.00          

     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 4,795,154.84       -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)] 0.177                 7. IC/GO = [(6) / (3)] 0.177                 

การคาํนวณมลูค่าเพิ�ม ณ ราคาคงที�
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8. อตัราคา่นํ�าประปาเฉลี�ย บาท/ลบม.                  18.03 = รายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ�าประปา /

ปรมิาณจาํหน่ายนํ�าประปา

9. ดชันีราคาคา่นํ�าประปา                  98.64 = (อตัราคา่นํ�าประปาเฉลี�ยปีปัจจบุนั / 

อตัราคา่นํ�าประปาเฉลี�ยปีฐาน) x 100

10. รายไดร้วมทั �งสิ�น ณ ราคาคงที� = [(3) / (9)] x 100 บาท 274,977,193.96    

11. สดัสว่น IC/GO =  (7) ในปีฐาน 0.178                 

12. คา่ใชจ้า่ยขั �นกลางในราคาคงที� = (10) x (11) บาท 48,945,940.52      

13. มลูคา่เพิ�ม ณ.ราคาคงที� = (10) - (12) บาท 226,031,253.43    


