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1. ความเป็นมา  

 ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรวี่ำด้วยกำรให้เงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะของรฐัวิสำหกิจ พ.ศ. 2554 
(ระเบียบเงินอุดหนุนฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรอุดหนุนบริกำรสำธำรณะของรัฐวิสำหกิจมีรูปแบบ                  
และกระบวนกำรที่ชดัเจน มกีำรด ำเนินกำรที่โปร่งใสสำมำรถติดตำมและตรวจสอบได้ รวมถึงมรีะบบบญัชี          
ซึ่งแสดงถึงกำรแยกรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย และต้นทุนกำรให้บรกิำรเชงิพำณิชย์และบรกิำรสำธำรณะอย่ำงชดัเจน     
เพื่อให้ภำครฐัสำมำรถประเมนิประสทิธภิำพและประสทิธผิลกำรด ำเนินงำนให้บรกิำรสำธำรณะของรฐัวสิำหกจิ
อย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ ระเบยีบเงนิอุดหนุนฯ ก ำหนดให้รฐัวสิำหกจิจดัท ำขอ้เสนอกำรขอรบัเงนิอุดหนุน           
บรกิำรสำธำรณะ (ข้อเสนอฯ) ตำมที่คณะกรรมกำรเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ (คณะกรรมกำรฯ) ก ำหนด     
เพื่อใชใ้นกำรพจิำรณำวงเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะส ำหรบัรฐัวสิำหกจิ  

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมำยให้กระทรวงกำรคลัง (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ (สคร.)) ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จดัท ำคู่มอืในกำรขอรบัเงนิ
อุดหนุนบริกำรสำธำรณะ (คู่มือฯ) ให้กับกระทรวงคมนำคม )องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ )ขสมก .)               
และกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)) เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรพจิำรณำกำรให้เงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ     
ในปีต่อไป สคร. จงึร่วมกบั บรษิทั ดลีอยท์ ทู้ชโธมทัสุ ไชยยศ ที่ปรกึษำ จ ำกดั (ที่ปรกึษำ) จงึได้จดัท ำคู่มอืฯ     
เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงประกอบกำรจดัท ำขอ้เสนอฯ ของรฐัวสิำหกจิใหเ้ป็นไปอยำ่งครบถว้น และมขีอ้มลูประกอบกบั
สมมตฐิำนทีส่ ำคญัต่อกำรพจิำรณำขอ้เสนอฯ ทัง้นี้ คู่มอืฉบบัน้ีไดอ้ำ้งองิกำรจดัท ำขอ้มลูตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ 
โดยใช้กรณีตัวอย่ำงของข้อเสนอฯ ขสมก. และกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ ในอดีตเป็นตัวอย่ำง             
เพื่อประกอบกำรอธบิำย 
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2. เหตุผลความจ าเป็นของการจัดท าคู่มือในการขอรับเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ 

1. วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัท าคู่มือในการขอรบัเงินอดุหนุนบริการสาธารณะ 

จำกกำรจดัท ำขอ้เสนอฯ ของ ขสมก. ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ประกอบกบัรำยงำนผลกำรตดิตำม   

และประเมินผลกำรให้บริกำรสำธำรณะของ  ขสมก. ประจ ำปีงบประมำณ 2561 และประจ ำงวด                

ครึ่งปีงบประมำณ 2562 ที่ปรึกษำพบว่ำโดยรวมแล้ว ขสมก. มีข้อติดขดัในกำรประมำณกำรรำยได้         

และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจดัท ำข้อเสนอฯ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน       

ประจ ำงวดครึ่งปีงบประมำณและประจ ำปีงบประมำณ เนื่องจำกวิธีกำรประมำณกำร สมมติฐำนที่ใช้          

ในประมำณกำรและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำอำจไม่ครบถ้วน รวมถึงมีกำรรำยงำนค่ำใช้จ่ำย            

บำงรำยกำรที่อำจไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยเพื่อสนับสนุนกำรให้บรกิำรสำธำรณะซึ่งส่งผลต่อกำรพิจำรณำวงเงนิ

อุดหนุนบรกิำรสำธำรณะของ ขสมก. และไม่เป็นไปตำมขอ้สงัเกตของคณะกรรมกำรฯ ที่ให้ไว้ในปีก่อนๆ 

นอกจำกนี้  ที่ปรึกษำยังต้องมีกำรติดตำมข้อมูลเพิ่มเติมจำก ขสมก. ภำยหลัง และท ำให้เวลำที่ใช้               

ในกำรพจิำรณำนำนกว่ำทีค่วรจะเป็น ดงันัน้ เพื่อให้กำรจดัท ำขอ้เสนอฯ ของรฐัวสิำหกจิครบถว้นและเป็นไป

ตำมแนวทำงกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรฯ ทีผ่่ำนมำ โดยมแีหล่งขอ้มลู หลกักำรจำกกำรประมำณกำร 

สมมติฐำน และเอกสำรประกอบที่ครบถ้วน และชดัเจนเพื่อใช้ในกำรจดัท ำประมำณกำรวงเงนิอุดหนุน

บริกำรสำธำรณะที่เหมำะสมและมีข้อมูลสมมติฐำนที่สะท้อนกับควำมเป็นจริงที่สำมำรถใช้อ้ำงอิงได้            

ทีป่รกึษำจงึจดัท ำคู่มอืฯ เพื่อเป็นแนวทำงประกอบกำรจดัท ำขอ้เสนอฯ ของรฐัวสิำหกจิ 
 

2. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการจดัท าคู่มือในการขอรบัเงินอดุหนุนบริการสาธารณะ 

รฐัวสิำหกิจสำมำรถใช้คู่มอืฯ นี้เป็นแนวทำงในกำรจดัท ำข้อเสนอฯ  ท ำให้ข้อมูลและรำยละเอียดในกำรจดัท ำ

ข้อเสนอฯ ของรฐัวสิำหกิจครบถ้วนและเป็นไปแนวทำงกำรกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรฯ ที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ 

รำยละเอียดในข้อเสนอฯ ของรฐัวิสำหกิจจะมคีวำมเชื่อมโยงกับรำยงำนผลกำรให้บรกิำรสำธำรณะที่รฐัวิสำหกิจ         

ต้องจดัท ำดว้ย ดงันัน้ หำกรฐัวสิำหกจิสำมำรถจดัท ำขอ้เสนอฯ ไดอ้ย่ำงครบถ้วนและเป็นไปตำมแนวทำงกำรพจิำรณำ

ของคณะกรรมกำรฯ รวมถงึมหีลกักำรและสมมตฐิำนประกอบกำรประมำณกำรรำยได้และต้นทุนค่ำใช้จ่ำย พรอ้มทัง้            

มหีลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรฯ จะส่งผลต่อวงเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะที่ ขสมก. จะได้รบั         

มคีวำมถูกต้องและเหมำะสม นอกจำกนี้ หำก ขสมก. มแีนวทำงกำรจดัท ำขอ้เสนอฯ ที่ถูกต้องจะส่งผลต่อกำรจดัท ำ

รำยงำนผลกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะของ ขสมก. และกำรพจิำรณำรำยงำนผลกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะของคณะกรรมกำรฯ 

อกีด้วย ทัง้นี้ คุณภำพและระยะเวลำที่ใช้ในกำรพจิำรณำรำยงำนผลกำรให้บรกิำรสำธำรณะขึน้อยู่กบัควำมครบถ้วน

ของเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำที ่ขสมก. มหีน้ำทีจ่ดัส่งเพื่อใชใ้นกำรสอบทำน 
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3. รายละเอียดของข้อเสนอการขอรบัเงินอดุหนุนบริการสาธารณะของรฐัวิสาหกิจ 

 ในกำรเสนอขอรบัเงินอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ รฐัวิสำหกิจต้องจดัท ำข้อเสนอฯ โดยระบุรำยละเอียด           

ที่เกี่ยวขอ้งตำมที่ก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ซึ่งแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ นี้ครอบคลุมรำยละเอยีดทุกหวัขอ้     

ทีร่ฐัวสิำหกจิตอ้งเสนอตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 9 ของระเบยีบเงนิอุดหนุนฯ โดยแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ประกอบดว้ย 

11 หวัขอ้หลกั ดงันี้ 

1. ทีม่ำของโครงกำรและควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

2. วตัถุประสงคแ์ละนโยบำยทีจ่ะด ำเนินกำรในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ 

3. ประมำณกำรตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ 

4. กำรจดัท ำตน้ทุนตำมฐำนกจิกรรม )Activity-Based Costing: ABC)  

5. ก ำหนดกำรขอรบัเงนิอุดหนุน 

6. ผลทีค่ำดว่ำจะไดร้บั 

7. ตวัชีว้ดัหรอืผลสมัฤทธิข์องบรกิำรสำธำรณะทีจ่ะน ำเสนอ 

8. ควำมพรอ้มและควำมคุม้ค่ำของโครงกำร 

9. ควำมเสีย่งของกำรด ำเนินงำนและแผนแกไ้ขปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ 

10. ควำมเกีย่วขอ้งกบักฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละกฎหมำย 

11. แผนกลยทุธก์ำรปรบัปรงุกำรด ำเนินงำนใหร้ฐัวสิำหกจิเขำ้สู่ควำมเป็นเลศิในดำ้นต่ำงๆ ทีจ่ะท ำใหบ้รกิำร

สำธำรณะมปีระสทิธภิำพ  

โดยแต่ละหวัขอ้ มแีนวทำงในกำรจดัท ำ ดงันี้  

1. ท่ีมาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อตรวจสอบที่มำของโครงกำร และทบทวนกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้รู้ถึงสถำนภำพต่ำงๆ           

ของกลุ่มเป้ำหมำย รวมไปถึงกำรทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีควำมเกี่ยวข้อง        

กบัโครงกำร รฐัวสิำหกจิต้องระบุถงึที่มำและเหตุผลของกำรให้บรกิำรสำธำรณะที่มรีำคำค่ำบรกิำรต ่ำ

กว่ำต้นทุนกำรด ำเนินงำน วตัถุประสงคข์องกำรขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ และกลุ่มเป้ำหมำย                       

ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรดงักล่ำวของรฐัวสิำหกิจ ดงันัน้ ให้รฐัวสิำหกิจระบุที่มำของโครงกำร    

และควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยแยกเป็น 3 ส่วนหลัก โดยระบุรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง               

ตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 
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ส่วนท่ี 1 : ท่ีมาของความต้องการและความส าคญัของโครงการ  

1.1 ท่ีมา 

1.1.1 ที่มำ – ให้ระบุที่มำของกำรให้บรกิำรสำธำรณะที่มกีำรก ำหนดรำคำค่ำบรกิำร เช่น นโยบำย

ของภำครฐั ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย/ประชำชน ควำมต้องกำรแก้ปัญหำ กฎ ระเบยีบ 

และขอ้บงัคบัตำมกฎหมำย แผนพฒันำของหน่วยงำน หรอือื่นๆ ซึ่งในกรณีที่เป็นที่มำอื่นๆ 

รฐัวสิำหกจิตอ้งระบุรำยละเอยีดของแหล่งทีม่ำอย่ำงชดัเจน  

1.1.2 ค ำนิยำม – ใหร้ะบุนิยำมทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรสำธำรณะของตนทีส่อดคลอ้งกบัระเบยีบ

เงนิอุดหนุนฯ 

1.2 วตัถปุระสงค ์

1.2.1 ระบุปัญหำ/ควำมต้องกำร – ใหร้ะบุถงึปัญหำ หรอืควำมต้องกำรของรฐัวสิำหกจิในกำรขอรบั

กำรอุดหนุนทำงกำรเงินเพื่อชดเชยผลขำดทุนจำกกำรที่ถูกก ำหนดรำคำค่ำบริกำร                

ในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ 

1.2.2 ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน – ให้ระบุถงึควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวขอ้งและ/หรอือำจส่งผลกระทบ   

ต่อกำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ รวมถงึระบุผลกระทบต่อผูใ้ช้บรกิำรสำธำรณะดงักล่ำว

หำกรฐัวสิำหกจิไมไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ 

1.3 ลกัษณะโครงการ – ให้ระบุประเภท หรอืลกัษณะของโครงกำร เช่น เป็นโครงกำรด้ำนกำรบรกิำร

ดำ้นกำรขนส่งมวลชน เป็นตน้ พรอ้มอธบิำยเหตุผลหรอืรำยละเอยีดเกีย่วขอ้ง 

1.4 ลกัษณะของสินค้าหรือบริการและปริมาณในการให้บริการสาธารณะ  

1.4.1 ระบุประเภท ลักษณะของสินค้ำหรือบริกำร – ให้อธิบำยถึงลักษณะบริกำรสำธำรณะ           

ของรฐัวิสำหกิจตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนของโครงกำร เช่น เป็นกำรให้บริกำรขนส่ง

สำธำรณะโดยรถโดยสำรประจ ำทำงในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล เป็นตน้ 

1.4.2 ระบุปรมิำณของสนิคำ้หรอืบรกิำร – ใหร้ะบุถงึปรมิำณของกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะตำมทีร่ะบุไว้

ในข้อ 1.4.1 เช่น จ ำนวนรถโดยสำรธรรมดำ จ ำนวนระยะทำงในกำรเดินรถ และอัตรำกำรออกวิ่ง          

รถโดยสำรธรรมดำตำมทีก่ ำหนด เป็นตน้ 

1.4.3 เทคโนโลยแีละทรพัยำกรที่ใช้ – ให้ระบุเทคโนโลยแีละทรพัยำกรที่รฐัวสิำหกิจใช้ด ำเนินกำร

ใหบ้รกิำรสำธำรณะตำมลกัษณะของกำรใหบ้รกิำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.4.1 เช่น จ ำนวนรถโดยสำร    

ธรรมดำประจ ำทำง จ ำนวนบุคลำกรผูป้ฏบิตังิำนทัง้ผูป้ฏบิตังิำนหลกัและผูป้ฏบิตังิำนสนับสนุน

ส ำหรับกำรให้บริกำรเดินรถโดยสำร ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรที่ เกี่ยวข้อง             

สถำนทีท่ ำกำรและอู่จอดรถ เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 2 : กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ใช้สินค้าหรือบริการ  

2.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นผูใ้ช้สินค้าหรือบริการของโครงการ  

2.1.1 กลุ่มเป้ำหมำย – ให้ระบุกลุ่มผู้ใช้สนิค้ำหรอืบรกิำรที่เป็นบรกิำรสำธำรณะที่ถูกก ำหนดรำคำ

ค่ำบรกิำรต ่ำกว่ำต้นทุนในกำรให้บรกิำรสำธำรณะ เช่น ประชำชนที่เดนิทำงโดยรถโดยสำร

ธรรมดำภำยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร 

สมทุรสำคร และนครปฐม) เป็นตน้ 

2.1.2 ปรมิำณกลุ่มเป้ำหมำย – ให้ระบุประมำณกำรจ ำนวนของผู้ใช้สนิค้ำหรอืบรกิำรที่เป็นบรกิำร

สำธำรณะทีถู่กก ำหนดรำคำค่ำบรกิำรต ่ำกว่ำตน้ทุนในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ โดยรฐัวสิำหกจิ

ต้องอ้ำงอิงสมมติฐำนที่สอดคล้องกับสัดส่วนจ ำนวนผู้ร ับบริกำรที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน          

ในกำรประมำณกำรปริมำณกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำ         

เช่น ประมำณกำรจ ำนวนผูโ้ดยสำร หรอืจ ำนวนตัว๋ส ำหรบัรถธรรมดำโดยสำรธรรมดำ เป็นตน้ 

2.1.3 พืน้ทีก่ลุ่มเป้ำหมำย – ใหร้ะบพุืน้ทีใ่นกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะส ำหรบักลุ่มเป้ำหมำยในขอ้ 2.1.1 

เช่น กำรเดินรถภำยในเขตกรุงเทพมหำนครและเขตปริมณฑล และ /หรือแผนเส้นทำง         

กำรเดนิรถภำยใตข้องเขตบรกิำรสำธำรณะทีน่ ำเสนอ เป็นตน้ 

2.1.4 ควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร – ใหร้ะบุควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำยต่อบรกิำร

สำธำรณะ 

2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ให้ระบุถึงผู้ที่มีส่วนเสียในกำรให้บริกำรสำธำรณะของรัฐวิสำหกิจ             

โดยผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีร่ฐัวสิำหกจิตอ้งพจิำรณำถงึและระบุอยำ่งชดัเจนในขอ้เสนอฯ ประกอบดว้ย 

2.2.1 ภำคประชำชน 

2.2.2 ภำคเอกชน 

2.2.3 ภำคทอ้งถิน่ 

2.2.4 ภำครฐั 

2.2.5 อื่นๆ  
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ส่วนท่ี 3 : ความถกูต้องทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

3.1 ความถกูต้องทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ – ให้อธิบำยถึงควำมถูกต้องทำงจริยธรรม         

และจรรยำบรรณที่เกี่ยวเนื่องกบักำรให้บรกิำรสำธำรณะที่จะขอรบักำรอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ 

เช่น กำรใหบ้รกิำรสำธำรณะดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของภำครฐัทีต่้องกำรบรรเทำ       

ควำมเดือดร้อนของประชำชนผู้มีรำยได้น้อยถึงปำนกลำงให้สำมำรถด ำเนินชีวิตประจ ำวัน            

ได้อย่ำงมคีุณภำพ ท ำให้สำมำรถเดนิทำงไปถึงจุดหมำยปลำยทำงเพื่อประกอบธุรกิจและ /หรอื

ด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ ไดต้ำมวตัถุประสงค ์เป็นตน้  

3.2 ความเป็นธรรม – ให้อธบิำยถงึควำมเป็นธรรมของโครงกำร เช่น กำรอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ

เป็นกลไกหนี่งของภำครัฐในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนขนส่งมวลชน เพื่อให้มีอัตรำค่ำโดยสำร             

ทีม่คีวำมเหมำะสมและไม่เป็นภำระต่อผูม้รีำยไดน้้อย เพื่อใหป้ระชำชนกลุ่มดงักล่ำวสำมำรถเขำ้ถงึ

บรกิำรสำธำรณะไดอ้ยำ่งทัง่ถงึและเท่ำเทยีม เป็นตน้ 

 

2. วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายท่ีจะด าเนินการในการให้บริการสาธารณะ 

 เพื่อพจิำรณำขอบเขตของผลผลติในมติต่ิำงๆ เช่น ปรมิำณ คุณภำพ พืน้ทีต่ ัง้หรอืพืน้ทีใ่หบ้รกิำร 

และวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงของผลผลติซึ่งน ำไปสู่ผลลพัธ์และผลกระทบที่สอดคล้องกบัเป้ำหมำย     

เชงิยทุธศำสตรข์องรฐับำล รฐัวสิำหกจิตอ้งระบุวตัถุประสงคแ์ละนโยบำยทีจ่ะด ำเนินกำรในกำรใหบ้รกิำร

สำธำรณะตำมแผนกำรด ำเนินงำนและขอบเขตบรกิำรสำธำรณะดงักล่ำว ซึง่รวมถงึขอบเขตเชงิปรมิำณ

และขอบเขตเชิงคุณภำพและด ำเนินกำรวิเครำะห์ ควำมเชื่อมโยงของผลผลิตของกำรให้บริกำร

สำธำรณะที่ต้องกำรขอรบักำรอุดหนุนต่อเป้ำหมำยเชงิยุทธศำสตรข์องรฐัวสิำหกจิ ดงันัน้ รฐัวสิำหกจิ

ควรอธบิำยวตัถุประสงค์และนโยบำยที่จะด ำเนินกำรในกำรให้บรกิำรสำธำรณะแยกเป็น 3 ส่วนหลกั 

โดยระบุรำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายท่ีจะด าเนินการในการให้บริการสาธารณะ  

1.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ – ให้ระบุวตัถุประสงค์ในกำรให้บรกิำรสำธำรณะที่ถูกก ำหนดรำคำ

ค่ำบรกิำรต ่ำกว่ำตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ 

1.2 นโยบายท่ีจะด าเนินการในการให้บริการสาธารณะ – ให้ระบุนโยบำยที่จะด ำเนินกำร              

ในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะทีเ่กีย่วขอ้งตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
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ส่วนท่ี 2 : ขอบเขตโครงการ  

2.1 ขอบเขต 

2.2.1 ขอบเขตเชิงปริมำณ – ให้ระบุขอบเขตกำรให้บริกำรสำธำรณะเชิงปริมำณ เช่น               

จ ำนวนรถโดยสำร จ ำนวนระยะทำง จ ำนวนผูโ้ดยสำร และระยะเวลำกำรให้บรกิำรสำธำรณะ 

เป็นตน้  

2.2.2 ขอบเขตเชงิคุณภำพ – ใหร้ะบุขอบเขตกำรให้บรกิำรสำธำรณะเชงิคุณภำพ เช่น หลกัเกณฑ์      

ดำ้นคุณภำพในกำรใหบ้รกิำรดำ้นควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำร ควำมสะดวก ควำมปลอดภยั 

ควำมสะอำด เป็นตน้  

 

ส่วนท่ี 3 : ความเช่ือมโยงของผลผลิตกบัเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์ 

3.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ – ให้อธิบำยควำมเชื่อมโยงเชิงยุทธศำสตร์ของผลที่ได้ร ับ             

จำกกำรให้บรกิำรสำธำรณะที่มกีำรก ำหนดรำคำค่ำบรกิำรต ่ำกว่ำต้นทุนกำรให้บรกิำรสำธำรณะ       

เช่น กำรให้บรกิำรสำธำรณะที่เสนอเป็นหนึ่งในกลไกให้กบัภำครฐัในกำรพฒันำกำรขนส่งมวลชน

พื้นฐำนในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล เพื่อประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบรกิำรสำธำรณะ        

ขัน้พืน้ฐำนทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำรงชวีติของประชำชน ไดอ้ยำ่งเท่ำถงึ เพยีงพอ และมคีุณภำพ เป็นตน้ 

3.2 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัจากโครงการ – ให้ระบุผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบจำกกำรให้บรกิำร

สำธำรณะที่มกีำรก ำหนดรำคำค่ำบรกิำรต ่ำกว่ำต้นทุนกำรให้บรกิำรสำธำรณะ เช่น ประชำชน

สำมำรถเข้ำถึงบรกิำรขนส่งสำธำรณะที่จ ำเป็นได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน รฐัวิสำหกิจมสีภำพคล่อง       

ทำงกำรเงนิทีด่ขี ึน้ และ/หรอืมกีำรด ำรงรกัษำและปรบัปรุงคุณภำพกำรให้บรกิำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

อยำ่งสม ่ำเสมอ เป็นตน้ 

 

3. ประมาณการต้นทนุการให้บริการสาธารณะ 

 เพื่อวิเครำะห์กำรประมำณกำรต้นทุนกำรให้บริกำรสำธำรณะ ระบบบัญชีกำรแยกรำยได้          

และค่ำใช้จ่ำยของกำรให้บรกิำรเชงิพำณิชยแ์ละบรกิำรสำธำรณะ รฐัวสิำหกจิต้องระบุถงึรำยละเอียด         

กำรแยกบญัชีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรสำธำรณะ พร้อมทัง้ ชี้แจง          

ถงึประมำณกำรรำยไดแ้ละต้นทุนค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ส ำหรบักำรใหบ้ริกำรสำธำรณะดงักล่ำว โดยอธบิำย

วิธีกำรค ำนวณรำยได้และต้นทุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมทัง้ระบุสมมติฐำนที่เหมำะสมส ำหรับประเภท          

ของบรกิำรสำธำรณะที่จะใช้ในกำรจดัท ำประมำณกำรต้นทุนกำรให้บรกิำรสำธำรณะ ตำมรำยละเอยีด       

ทีเ่กีย่วขอ้งตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 
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ส่วนท่ี 1 : ประมาณการต้นทุนการให้บริการสาธารณะ  

1.1 รายละเอียดของวิธีการแยกระบบบญัชีรายได้และค่าใช้จ่ายการให้บริการเชิงพาณิชย์        

และบริการสาธารณะ - ใหร้ฐัวสิำหกจิระบุถงึระบบบญัชแียกรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยของกำรใหบ้รกิำร

เชงิพำณิชยแ์ละบรกิำรสำธำรณะทีใ่ช้ด ำเนินกำรในปัจจุบนั เพื่อใชใ้นกำรสอบทำนผลกำรใหบ้รกิำร

สำธำรณะและค ำนวณวงเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะที่เหมำะสม  เช่น ชื่อของระบบบัญชี       

หลกักำรกำรแยกรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย และหลกักำรปันส่วนตน้ทุน เป็นตน้ 

1.2 ต้นทุนโครงการให้บริการสาธารณะ - ให้รฐัวิสำหกิจระบุถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บรกิำร

สำธำรณะ โดยต้นทุนที่ร ัฐวิสำหกิจระบุนี้ ต้องเป็นต้นทุนที่มีประสิทธิภำพและเกี่ยวข้อง                   

กบักำรใหบ้รกิำรสำธำรณะเท่ำนัน้ โดยแยกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้เป็น 2 รำยกำร ดงันี้  

1.2.1 ตน้ทุนโครงกำร (ค่ำลงทุนก่อสรำ้ง Investment cost) 

1.2.2 ตน้ทุนกำรด ำเนินงำน (Operating cost) 

ทัง้นี้ รฐัวสิำหกิจไม่ต้องระบุต้นทุนกำรให้บรกิำรสำธำรณะที่ไม่เกี่ยวข้องกบักำรให้บริกำร

สำธำรณะในข้อเสนอฯ เช่น ต้นทุนของรถโดยสำรปรบัอำกำศ เป็นต้น นอกจำกนี้รฐัวิสำหกิจ         

ต้องแนบเอกสำรรำยละเอียดต้นทุนกำรให้บรกิำรสำธำรณะ และหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำ      

มำกบัขอ้เสนอฯ เพื่อใชใ้นกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมและครบถ้วนของต้นทุนโครงกำร (ค่ำลงทุน

ก่อสร้ำง  Investment cost) และต้นทุนกำรด ำ เนินงำน (Operating cost) ตำมกำรรำยงำน              

ของรฐัวสิำหกจิ  

1.3 วิธีการค านวณต้นทุนท่ีใช้ก าหนดวงเงินอุดหนุน – ให้ร ัฐวิสำหกิจระบุถึงวิธีกำรที่ ใช้                    

ในกำรค ำนวณตน้ทุนโครงกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะตำมทีร่ะบุในขอ้ 1.2  

ทัง้นี้  ร ัฐวิสำหกิจสำมำรถอ้ำงอิงแนวทำงในกำรค ำนวณวงเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ          

โดยอ้ำงอิงจำกแนวทำงกำรพิจำรณำข้อเสนอฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของคณะกรรมกำรฯ      

ในบทที ่5 ของคู่มอืฉบบัน้ี 

1.4 สมมติฐาน (Assumption) ท่ีใช้ - ให้รฐัวสิำหกจิระบุสมมตฐิำน เหตุผลประกอบกำรใช้สมมติฐำน

และที่มำของสมมติฐำนที่ใช้ในกำรค ำนวณต้นทุนในกำรก ำหนดวงเงินอุดหนุน พร้อมอธิบำย

รำยละเอยีดเพิม่เตมิและแนบเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งมำพรอ้มกบัขอ้เสนอฯ 
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4. การจดัท าต้นทนุตามฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC)  

เพื่อตรวจสอบควำมเหมำะสมของกำรแบ่งเป็นงำน/กิจกรรมย่อย )Work Breakdown Structure) 

และตรวจสอบควำมเหมำะสมของกจิกรรมต่ำงๆ ทีอ่ยู่ในระดบัต้นทุนตำมฐำนกจิกรรม )Activity-Based 

Costing: ABC)  รฐัวสิำหกิจต้องอธบิำยรำยละเอียดของกำรจดัท ำต้นทุนตำมฐำนกิจกรรม )Activity-

Based Costing: ABC)  ซึ่งรวมถึงกำรจัดท ำโครง ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน โดยแบ่ง เ ป็นงำน              

หรือกิจกรรมย่อย และก ำหนดเนื้ องำนหลักที่คำดหมำยในแต่ละช่วงระยะเวลำ )Milestone)             

ดังนัน้ ให้ร ัฐวิสำหกิจอธิบำยกำรจัดท ำต้นทุนตำมฐำนกิจกรรม แยกเป็น 3 ส่วนหลัก โดยระบุ

รำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : การจดัท าโครงร่างแผนการด าเนินงาน 

1.1 การแบ่งเป็นงาน/กิจกรรมย่อย (Work Breakdown Structure)  

1.1.1 ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยโครงกำร – ให้ระบุกิจกรรมจำกกำรด ำเนินกำรให้บริกำร

สำธำรณะทีส่อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยของโครงกำร 

1.1.2 ควำมครบถว้นของเนื้อหำโครงกำร – ใหร้ะบุว่ำเนื้อหำของโครงกำรมคีวำมครบถว้นหรอืไม่  

1.1.3 กำรก ำหนดเนื้องำนหลกัทีค่ำดหมำยในช่วงระยะเวลำ (Milestone) – ใหร้ะบุผลลพัธท์ีค่ำดไว้

ในแต่ละช่วงเวลำกำรด ำเนินงำน 

 

ส่วนท่ี 2 : การจดัท าโครงร่างแผนการด าเนินงานต้นทุนตามฐาน ABC  

2.1 ตารางโครงร่างแผนการด าเนินงาน – ใหจ้ดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนตลอดระยะเวลำกำรให้บรกิำร

สำธำรณะโดยระบุกจิกรรมทีต่อ้งจดัท ำอย่ำงละเอยีดตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตำมตำรำงดำ้นล่ำงน้ี  

ล าดบั 
กิจกรรม

หลกั 
รำยละเอยีด 

ผลท่ี

คาดหวงั 

ระยะเวลา

กิจกรรม 
เร่ิมต้น ส้ินสดุ 

งบประมาณ

อดุหนุน 

กิจกรรม

ก่อนหน้า 

1         

2         

3         

4         
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 กิจกรรมหลัก – ให้ระบุกิจกรรมหลักที่ต้องจดัท ำตำมแผนกำรด ำเนินงำนตลอดระยะเวลำ       

ของโครงกำร 

 รำยละเอยีด – ใหอ้ธบิำยรำยละเอยีดของกจิกรรมหลกั 

 ผลทีค่ำดหวงั – ใหร้ะบุผลลพัธท์ีค่ำดหวงัไวจ้ำกกำรจดัท ำกจิกรรมหลกั 

 ระยะเวลำของกจิกรรม – ใหร้ะบุระยะเวลำของกำรจดัท ำกจิกรรม โดยระบุเป็นหน่วย วนั เดอืน 

หรอืปี เป็นตน้  

 เริม่ตน้ – ใหร้ะบุวนัทีเ่ริม่ตน้ของกำรจดัท ำกจิกรรม  

 สิน้สุด – ใหร้ะบุวนัทีส่ ิน้สุดของกำรจดัท ำกจิกรรม  

 งบประมำณอุดหนุน – ใหร้ะบุประมำณกำรเงนิอุดหนุนส ำหรบักำรจดัท ำกจิกรรม  

 กจิกรรมก่อนหน้ำ – ใหร้ะบุกจิกรรมก่อนหน้ำทีม่คีวำมเชื่อมโยงต่อกจิกรรมทีร่ะบุ 

2.2 แผนผงัเวลา – ใหจ้ดัท ำแผนผงัเวลำของกำรด ำเนินกำรจดัท ำกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรใหบ้รกิำร

สำธำรณะตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตำมตำรำงดำ้นล่ำงนี้ โดยใหเ้รยีงล ำดบักจิกรรมทีต่้องจดัท ำก่อน

เป็นกิจกรรมล ำดับแรกต่อด้วยกิจกรรมที่มีควำมต่อเนื่ องกัน  นอกจำกนี้  กิจกรรมดังกล่ำว             

ตอ้งสอดคลอ้งกบักจิกรรมทีร่ฐัวสิำหกจิระบุในตำรำงโครงรำ่งแผนกำรด ำเนินงำนในขอ้ 2.1 

ล าดบั กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลา

กิจกรรม 

แผนผงัเวลา (เดือนท่ี)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1               

2               

3               

4               

 

5. ก าหนดการขอรบัเงินอดุหนุน 

รฐัวสิำหกจิต้องจดัท ำรำยละเอยีดแผนปฏบิตักิำร (Project Schedule) และแผนขอรบัเงนิอุดหนุน 

(Project Subsidy Budget) ที่ระบุเงื่อนไขและเงื่อนเวลำที่ชดัเจนและสอดคล้องกัน เพื่อใช้เป็นแผน

อ้ำงอิงในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรให้บริกำรสำธำรณะ โดยระบุรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง        

ตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 
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ส่วนท่ี 1 : แผนปฏิบติัการและแผนขอรบัเงินอดุหนุน 

1.1 แผนปฏิบติัการ (Project schedule) – ให้อธิบำยแผนปฏิบัติกำรของกำรให้บริกำรสำธำรณะ

ตำมแต่ละกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตำมตำรำงดำ้นล่ำงน้ี  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบติัการ 

(Schedule) 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ 

1     

2     

3     

4     

 กจิกรรม – ใหร้ะบุกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตักิำรของกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ 

โดยใหเ้รยีงล ำดบักจิกรรมทีต่อ้งจดัท ำก่อนเป็นกจิกรรมล ำดบัแรกต่อดว้ยกจิกรรมทีม่คีวำมต่อเนื่องกนั 

 ระยะเวลำ – ใหร้ะบุระยะเวลำของกจิกรรมทีจ่ดัท ำ  

 แผนปฏบิตักิำร 

o เริม่ตน้ – ใหร้ะบุวนัทีเ่ริม่ตน้ของกำรจดัท ำกจิกรรม 

o สิน้สุด – ใหร้ะบุวนัทีส่ ิน้สุดของกำรจดัท ำกจิกรรม  

1.2 แผนขอรับเงินอุดหนุน  (Project Subsidy Budget) – ให้อธิบำยแผนขอรับเงิน อุดห นุน             

กำรใหบ้รกิำรสำธำรณะตำมแต่ละกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตำมตำรำงดำ้นล่ำงน้ี  

กิจกรรม 
การด าเนินการ 

งบประมาณ (Budget) 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ 

     

     

 

 กิจกรรม – ให้ระบุกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับกำรขอรับเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ                 

ตำมแผนขอรบัเงินอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ โดยให้เรยีงล ำดบักิจกรรมที่ต้องจดัท ำก่อน             

เป็นกจิกรรมล ำดบัที ่1 

 กำรด ำเนินกำร 

o เริม่ตน้ – ใหร้ะบุวนัทีเ่ริม่ตน้ของกำรจดัท ำกจิกรรม 

o สิน้สุด – ใหร้ะบุวนัทีส่ ิน้สุดของกำรจดัท ำกจิกรรม  

 งบประมำณ – ใหร้ะบุประมำณกำรเงนิอุดหนุนส ำหรบักำรจดัท ำกจิกรรม  
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1.3 เง่ือนไขการขอรบัเงินอดุหนุน – ใหร้ะบุเงื่อนไขกำรขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ ซึง่รวมถงึ

ควำมถี่ในกำรจ่ำยงวดเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ และกำรด ำเนินกำรให้บริกำรสำธำรณะ              

ที่อำจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขกำรขอรบัเงนิอุดหนุน เช่น 3 งวดต่อปี : งวดที่ 1 เมื่อหลงัลงนำม      

ในบนัทกึขอ้ตกลงกำรจดัท ำบรกิำรสำธำรณะ งวดที่ 2 หลงักำรพจิำรณำรำยงำนผลกำรให้บรกิำร

สำธำรณะประจ ำงวดครึ่งปี และงวดที่ 3 หลังกำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรให้บริกำรสำธำรณะ       

งวดประจ ำปี เป็นตน้ 

 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

เพื่อวเิครำะหค์วำมคุม้ค่ำของผลทีค่ำดว่ำจะไดร้บัทัง้ผลผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบจำกโครงกำร

ในแต่ละด้ำน ได้แก่ ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม ควำมมัน่คง และคุณภำพชีวิต รฐัวิสำหกิจ        

ต้องระบุถงึผลทีค่ำดว่ำจะไดร้บัทัง้ผลลพัธแ์ละผลกระทบทัง้ในเชงิบวก และเชงิลบ ทีเ่กดิจำกกำรได้รบั

เงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะส ำหรับบริกำรสำธำรณะที่มีรำคำค่ำบริกำรต ่ ำกว่ำต้นทุน  ดังนั ้น               

ใหร้ฐัวสิำหกจิชีแ้จงถงึผลทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรไดร้บัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะทัง้ในเชงิปรมิำณ 

และคุณภำพ โดยระบุรำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม ความมัน่คง และคณุภาพชีวิต 

1.1 สรปุผลท่ีคาดว่าจะได้รบัทัง้ผลลพัธแ์ละผลกระทบ  

1.1.1 ผลลพัธ ์– ใหร้ะบุถงึผลลพัธท์ีเ่กดิจำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะและกำรไดร้บัเงนิอุดหนุนบรกิำร

สำธำรณะทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ โดยอธบิำยผลลพัธด์งักล่ำวในเชงิปรมิำณและเชงิคุณภำพ

อยำ่งชดัเจนในแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตำมตำรำงดำ้นล่ำงน้ี  
ผลลพัธ ์(Outcome) ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

เชงิบวก (Positive) เชงิลบ (Negative) 

ปรมิำณ : ปรมิำณ : 

คุณภำพ : คุณภำพ : 

 ปรมิำณ – ผลลพัธ์เชงิบวกและเชงิลบที่เกิดขึ้นจำกกำรได้รบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ      

ในรปูแบบขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขเพื่อแสดงถงึปรมิำณของผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้  

 คุณภำพ –  ผลลพัธ์เชงิบวกและเชงิลบที่เกิดขึ้นจำกกำรได้รบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ      

ในรปูแบบของขอ้มลูทีแ่สดงคุณภำพ คุณสมบตั ิหรอืคุณลกัษณะ  
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1.1.2 ผลกระทบ – ให้ระบุถึงผลกระทบหรือผลที่เกิดจำกผลลัพธ์จำกกำรให้บริกำรสำธำรณะ        

และกำรได้รบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ โดยอธบิำยผลกระทบ

ดังกล่ำวในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพอย่ำงชัดเจนในแบบฟอร์มข้อเสนอฯ ตำมตำรำง

ดำ้นล่ำงน้ี  
ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

เชงิบวก (Positive) เชงิลบ (Negative) 

ปรมิำณ : ปรมิำณ : 

คุณภำพ : คุณภำพ : 

 ปรมิำณ – ผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบที่เกดิขึน้จำกกำรได้รบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ      

ในรปูแบบขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขเพื่อแสดงถงึปรมิำณของผลกระทบทีเ่กดิขึน้  

 คุณภำพ – ผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบทีเ่กดิขึน้จำกกำรได้รบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ      

ในรปูแบบของขอ้มลูทีแ่สดงคุณภำพ คุณสมบตั ิหรอืคุณลกัษณะ  

 

7. ตวัช้ีวดัหรือผลสมัฤทธ์ิของบริการสาธารณะท่ีจะน าเสนอ 

เพื่อก ำหนดเป้ำหมำย ผลผลติ ผลลพัธแ์ละผลกระทบโครงกำร ตลอดจนวเิครำะหค์วำมเหมำะสม

และควำมสอดคล้องในมติิยุทธศำสตร์ รฐัวสิำหกิจต้องระบุตวัชี้วดัให้ครอบคลุมทุกด้ำนที่เกี่ยวข้อง      

กับกำรให้บริกำรสำธำรณะ เช่น กำรบริหำรจดักำรต้นทุนด ำเนินงำน มำตรฐำนในกำรให้บริกำร             

และประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน เป็นต้น เพื่อติดตำมและวัดผลสัมฤทธิข์องบริกำรสำธำรณะ           

ที่ร ัฐวิสำหกิจน ำเสนอ ทัง้นี้  ตัวชี้ว ัดดังกล่ำวจะต้องมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ต่ำงๆ              

ที่เกี่ยวข้องกับรฐัวิสำหกิจ เช่น กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยรฐับำล แผนบรหิำรรำชกำร

แผ่นดนิ และมติคณะรฐัมนตร ีเป็นต้น ทัง้นี้ ให้รฐัวสิำหกิจอธบิำยตวัชี้วดัหรอืผลสมัฤทธิข์องบรกิำร

สำธำรณะเป็น 2 ส่วนหลกั โดยระบุรำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : เป้าหมาย ผลผลิต ผลลพัธแ์ละผลกระทบ 

1.1 เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลพัธ์/ผลกระทบ – ให้ระบุเป้ำหมำย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ          

ในกำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะตำมขอบเขตกำรใหบ้รกิำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขอรบัเงนิอุดหนุน

บรกิำรสำธำรณะ  

 เป้ำหมำย คอื ระดบัหรอืผลกำรปฏบิตังิำนทีค่ำดหวงัจำกกำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ

ตำมขอบเขตกำรใหบ้รกิำรทีก่ ำหนด 
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 ผลผลิต คือ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกกำรด ำเนินกำรให้บรกิำรสำธำรณะตำมขอบเขต      

กำรใหบ้รกิำรทีก่ ำหนด ซึง่รวมถงึสนิคำ้หรอืกำรใหบ้รกิำรที่ปรำกฏชดัเจนทีก่ลุ่มเป้ำหมำย

จะไดร้บั 

 ผลลัพธ์ คือ ผลประโยชน์ที่ได้รบัจำกผลผลิตจำกกำรด ำเนินกำรให้บริกำรสำธำรณะ       

ตำมขอบเขตกำรใหบ้รกิำรทีก่ ำหนด 

 ผลกระทบ คอื ผลที่เกิดจำกผลลพัธ์ในกำรด ำเนินกำรให้บรกิำรสำธำรณะตำมขอบเขต   

กำรให้บรกิำรที่ก ำหนด ซึ่งรวมถึงเหตุกำรณ์ หรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นผลตำมมำ     

จำกผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

 

1.2 ตัวช้ีวดั – ให้ระบุตัวชี้ว ัดที่เหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินกำรให้บริกำรสำธำรณะ พร้อมระบุ                

ค่ำเป้ำหมำย เพื่อใช้ติดตำมและวัดผลสัมฤทธิข์องบริกำรสำธำรณะที่ร ัฐวิสำหกิจน ำเสนอ               

โดยประเภทของตวัชีว้ดัทีร่ฐัวสิำหกจิตอ้งเสนอมดีงันี้  

 ตวัชี้วดัเชงิปรมิำณ คอื ตวัชี้วดัที่ถูกก ำหนดขึน้เพื่อใช้วดัปรมิำณกำรให้บรกิำรสำธำรณะ

ของรัฐวิสำหกิจ โดยตัวชี้ว ัดเชิงปริมำณนี้จะต้องวัดในสิ่งที่จ ับต้องได้ เป็นรูปธรรม           

และมคีวำมชดัเจน เช่น จ ำนวนกิโลเมตรท ำกำรที่เกิดจรงิ จ ำนวนผู้โดยสำร และ /หรอื 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะต่อกโิลเมตรกำรเดนิรถ เป็นตน้ 

o ตวัชี้วดัด้ำนผลตอบแทนเชิงสงัคม คอื ตวัชี้วดัที่ถูกก ำหนดขึ้นเพื่อใช้ในกำรวัด

แงม่มุต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ต่อสงัคม  

 ตวัชีว้ดัเชงิคุณภำพ คอื ตวัชีว้ดัทีถู่กก ำหนดขึน้เพื่อใชว้ดัคุณภำพกำรให้บรกิำรสำธำรณะ

ของรฐัวิสำหกิจ โดยตัวชี้วดัเชิงคุณภำพนี้จะไม่มคี่ำเชิงปรมิำณหรอืเป็นหน่วยวดัใดๆ       

ทีก่ ำหนดไวแ้น่ชดั แต่จะเป็นกำรอ้ำงองิค ำอธบิำยถงึเกณฑก์ำรประเมนิผล ณ ระดบัต่ำงๆ 

เช่น ระดบัควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำรสำธำรณะ เป็นตน้ 

o ตวัชี้วดัควำมทนัต่อเวลำ คอื ตวัชี้วดัที่ถูกก ำหนดขึน้เพื่อใช้วดัผลกำรด ำเนินงำน

ของรฐัวสิำหกจิทีเ่กดิขึน้ต่อระยะเวลำทีก่ ำหนด 

o ตวัชี้วดัควำมคุ้มค่ำเงิน คือ ตัวชี้วดัที่ถูกก ำหนดขึ้นเพื่อใช้วดัผลลพัธ์ที่เกิดขึ้น      

จำกกำรไดร้บัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะต่อจ ำนวนเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ  
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ส่วนท่ี 2 : ความสอดคล้องของตวัช้ีวดัในมิติเชิงยทุธศาสตร ์ 

2.1 ความสอดคล้องของตัวช้ีวดักับยุทธศาสตร์ระดับชาติ – ให้ระบุและอธิบำยรำยละเอียด          

ของควำมสอดคล้องของตัวชี้ว ัดที่ร ัฐวิสำหกิจก ำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ต่อยุทธศำสตร์ระดับชำติ        

ตำมปัจจยัทีก่ ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ฯ ตำมตำรำงดำ้นล่ำงน้ี  
ระดบัชาติ ระบ ุ

1. แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต/ิยุทธศำสตรช์ำต ิ  

2. นโยบำยรฐับำล  

3. แผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ  

4. มตคิณะรฐัมนตร ี  

5.อื่นๆ   

 

2.2 ความสอดคล้องของตวัช้ีวดักบัยุทธศาสตรร์ะดบักระทรวง – ให้ระบุและอธบิำยรำยละเอยีด    

ของควำมสอดคล้องของตวัชี้วดัที่รฐัวสิำหกิจก ำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ต่อยุทธศำสตรร์ะดบักระทรวง

ตำมปัจจยัทีก่ ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตำมตำรำงดำ้นล่ำงน้ี  
ระดบักระทรวง ระบ ุ

1. ยุทธศำสตรก์ระทรวง   

2. แผนปฏบิตักิำรรำชกำรกระทรวง  

3. ภำรกจิกระทรวง  

4. อื่นๆ   

 

2.3 ความสอดคล้องของตวัช้ีวดักบัยุทธศาสตรร์ะดบัหน่วยงาน – ให้ระบุและอธบิำยรำยละเอียด

ของควำมสอดคล้องของตวัชี้วดัที่รฐัวสิำหกจิก ำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ต่อยุทธศำสตรร์ะดบัหน่วยงำน

ตำมปัจจยัทีก่ ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ฯ ตำมตำรำงดำ้นล่ำงน้ี 
ระดบัหน่วยงาน ระบ ุ

1. ยุทธศำสตรข์องหน่วยงำน  

2. แผนรฐัวสิำหกจิ/แผนปฏบิตักิำรประจ ำปีของหน่วยงำน  

3. ภำรกจิหน่วยงำน  

4. อื่นๆ   
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2.4 ความสอดคล้องของตวัช้ีวดักบัยุทธศาสตรร์ะดบัพื้นท่ี (ถ้ามี) – ในกรณีที่ตวัชี้วดัที่รฐัวสิำหกจิ

ก ำหนดมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ร ะดับพื้นที่  ให้ ร ะบุ และอธิบำยรำยละ เอียด                        

ของควำมสอดคล้องของตัวชี้วดัที่รฐัวิสำหกิจก ำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ต่อยุทธศำสตร์ระดับพื้นที่        

ตำมปัจจยัทีก่ ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตำมตำรำงดำ้นล่ำงน้ี  
ระดบัพืน้ท่ี ระบ ุ

1. แผนยทุธศำสตรจ์งัหวดั  

2. อื่นๆ  

 

8. ความพร้อมและความคุ้มค่าของโครงการ 

เพื่อใช้ในกำรพจิำรณำจดัล ำดบัควำมส ำคญัของโครงกำรบนพื้นฐำนของควำมคุ้มค่ำที่จะได้รบั    

จำกโครงกำรในมิติต่ำงๆ และควำมพร้อมในกำรด ำเนินโครงกำร รัฐวิสำหกิจต้องประเมิน               

ระดบัควำมพร้อมและควำมเป็นไปได้ของกำรจดัท ำบรกิำรสำธำรณะตำมขอบเขตบรกิำรที่ตนเสนอ

ขอรบัเงนิอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ พร้อมทัง้ระบุถึงผลที่คำดว่ำจะได้รบัจำกกำรได้รบัเงนิอุดหนุน    

บรกิำรสำธำรณะ ดงันัน้ ให้รฐัวสิำหกจิประเมนิระดบัควำมพรอ้มและควำมเป็นไปได้ของรฐัวสิำหกิจ    

บน 4 ปัจจยัหลกั โดยระบุรำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : ล าดบัความส าคญัของโครงการ 

1.1 ความพร้อม/ความเป็นไปได้ (Feasibility) 

1.1.1 ศกัยภำพของปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ควำมพรอ้มของบุคลำกร/ทมีงำน งบประมำณ เครื่องมอื/

อุปกรณ์ กำรตลำด และกำรบรหิำรจดักำร – ให้พจิำรณำว่ำศกัยภำพขององค์กรในปัจจุบนั

สำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้เป็นไปตำมขอบเขตบริกำรที่เสนอขอรับ           

เงินอุดหนุนบริสำธำรณะได้ในระดับใด (สูง กลำง หรือต ่ ำ) พร้อมระบุเหตุผลประกอบ           

กำรประเมนิ เช่น 

1) มคีวำมพร้อมของบุคลำกร/ทีมงำนสูง เนื่องจำกพนักงำนส่วนใหญ่มีควำมเชี่ยวชำญ            

และช ำนำญงำนในดำ้นกำรบรกิำรจดักำรเดนิรถ  

2) งบประมำณมศีักยภำพและควำมพร้อมปำนกลำง เนื่องจำกรฐัวิสำหกิจประสบปัญหำ          

กำรขำดทุนต่อเนื่อง กำรขำดทุนสะสมสงู มกีำรขำดสภำพคล่องทำงกำรเงนิ 
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3) เครื่องมอื/อุปกรณ์ ศักยภำพและควำมพร้อมปำนกลำง เนื่องจำกมรีถโดยสำรซึ่งเป็น

เครื่องมอื/อุปกรณ์หลกั ทัง้หมดมอีำยุกำรใชง้ำนเกนิกว่ำ 10 ปีแต่มกีำรบ ำรุงรกัษำอย่ำงด ี

และต่อเนื่อง 

4) กำรบรหิำรจดักำร มศีักยภำพและควำมพร้อมสูง เนื่องจำกมีกำรบริหำรงำนเป็นทีม              

และผูบ้รหิำรมปีระสบกำรณ์และควำมช ำนำญดำ้นกำรเดนิรถสงู 

1.1.2 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ กระบวนกำร และวธิกีำรด ำเนินกำรเบื้องต้น – ให้พจิำรณำว่ำ

วิธีกำรด ำเนินกำรให้บริกำรสำธำรณะบริกำรสำธำรณะในปัจจุบัน  สำมำรถท ำให้เกิด             

ผลกำรด ำเนินกำรตำมที่รฐัวิสำหกิจเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะตำมกรอบ

ระยะเวลำที่ก ำหนดไดใ้นระดบัใด )สูง กลำง หรอืต ่ำ) พรอ้มระบุเหตุผลประกอบกำรประเมนิ 

เช่น ควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรด ำเนินกำรและกำรใหบ้รกิำรสงู เนื่องจำกกำรใหบ้รกิำร

สำธำรณะจะมีกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนตำมช่วงเทศกำลและควำมต้องกำรใช้บริกำร       

ของประชำชน 

1.1.3 แผนกำรใชท้รพัยำกรบุคคล กำรประมำณรำคำ และทรพัยำกรทีต่้องใชใ้นกำรด ำเนินกจิกรรม 

– ให้พจิำรณำว่ำทรพัยำกรขององค์กรในปัจจุบนัสำมำรถรองรบัแผนกำรใช้ทรพัยำกรบุคคล 

และทรพัยำกรที่เกี่ยวขอ้งในกำรด ำเนินกำรจดัท ำบรกิำรสำธำรณะได้ในระดบัใด (สูง กลำง 

หรอืต ่ำ) พรอ้มระบุเหตุผลประกอบกำรประเมนิ เช่น 

1) แผนกำรใช้ทรพัยำกรบุคคลนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนได้อย่ำงรำบรื่น เนื่องจำก     

ไดม้กีำรพฒันำบุคลำกรอยำ่งต่อเนื่อง  

2) ทรพัยำกรที่ต้องใช้ในกิจกรรมมอีำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำอำยุกำรท ำงำน ต้องท ำให้เกิด

ประสทิธภิำพ จงึตอ้งมกีำรบ ำรงุรกัษำอยำ่งดแีละต่อเนื่อง  

1.1.4 ควำมเสี่ยง/ข้อจ ำกัดของกำรด ำเนินงำน – ให้พิจำรณำว่ำตนมีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น         

ในกำรให้บรกิำรสำธำรณะ และท ำให้ผลลพัธ์จำกกำรได้รบัเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ        

ไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ในระดับใด (สูง กลำง หรือต ่ ำ) พร้อมระบุเหตุผลประกอบ           

กำรประเมนิ เช่น 

1) สภำพกำรจรำจรทีต่ดิขดั อำจท ำใหเ้กดิอุปสรรคในกำรเดนิรถ 

2) พฤตกิรรมผู้บรโิภคที่อำจเปลี่ยนแปลงตำมปัจจยัต่ำงๆ ทัง้ทำงด้ำนสงัคมและเศรษฐกิจ 

รวมถึงมีตัวเลือกในกำรขนส่งมวลชนหลำยช่องทำงที่สำมำรถทดแทนกำรให้บรกิำร       

รถโดยสำรธรรมดำ เช่น รถไฟบทีเีอส รถไฟใตด้นิ และรถตู ้เป็นตน้ 

3) ไมส่ำมำรถควบคุมค่ำใชจ้ำ่ยบำงประเภทได ้เช่น รำคำค่ำเชือ้เพลงิ เป็นตน้ 
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1.1.5 สรปุควำมพรอ้ม/ควำมเป็นไปได ้(Feasibility) ในกำรด ำเนินโครงกำร – เมือ่รฐัวสิำหกจิประเมนิ

ควำมพร้อมและควำมเป็นไปได้ครบถ้วนแล้ว ให้รฐัวสิำหกิจสรุประดบัควำมพร้อม/ควำมเป็นไปได้   

ตำมที่ระบุในข้อ 1.1.1 ถึง 1.1.4 พร้อมประเมินระดับควำมพร้อม/ควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนิน

โครงกำรในภำพรวมตำมตำรำงดำ้นล่ำงนี้ 

 

1.2 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.2.1 ผลผลิตและคำดกำรณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ให้พิจำรณำว่ำ            

ผลทีไ่ดร้บัจำกกำรได้รบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะจะกระทบผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีในระดบัใด 

(สงู กลำง หรอืต ่ำ) พรอ้มระบุเหตุผลประกอบกำรประเมนิ 

1.2.2 ควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกจิและสงัคม – ให้พจิำรณำว่ำผลลพัธท์ี่คำดว่ำจะได้รบัจำกกำรไดร้บั

เงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะมคีวำมเหมำะสมด้ำนเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัใด (สูง กลำง หรอืต ่ำ) 

พรอ้มระบุเหตุผลประกอบกำรประเมนิ เช่น กลุ่มเป้ำหมำยหลกัของผูใ้ชบ้รกิำรในเขตกรงุเทพมหำนคร

และปริมณฑลนัน้ประชำชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีรำยได้น้อยถึงปำนกลำง ซึ่งในกรณีที่ไม่สำมำรถ

ให้บรกิำรได้อย่ำงทัว่ถงึและเพยีงพอต่อควำมต้องกำรอำจก่อใหค้วำมเหลื่อมล ้ำในกำรเขำ้ถงึบรกิำร  

ขัน้พืน้ฐำนได ้เป็นตน้ 

1.2.3 ควำมสอดคล้องและผลกระทบในมติเิชงิยุทธศำสตร ์– ให้พจิำรณำว่ำกำรได้รบัเงนิอุดหนุน

บริกำรสำธำรณะมีควำมสอดคล้อง และส่งผลกระทบระดับใด (สูง กลำง หรือต ่ ำ )                  

ต่อยทุธศำสตรข์ององคก์รพรอ้มระบุเหตุผลประกอบกำรประเมนิ  

ความพรอ้ม/ความเป็นไปได้ (Feasibility)                        

ในการด าเนินโครงการ 

ระดบั 

ต า่ ปานกลาง สูง 

 ศกัยภำพของปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ควำมพรอ้มของบุคลำกร/ 

ทมีงำน งบประมำณ เครื่องมอื/อปุกรณ์ กำรตลำด              

และกำรบรหิำรจดักำร 

   

 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ กระบวนกำร และวธิกีำร

ด ำเนินกำรเบือ้งตน้ 

   

 แผนกำรใชท้รพัยำกรบุคคล กำรประมำณรำคำ และทรพัยำกร   

ทีต่อ้งใชใ้นกำรด ำเนินกจิกรรม 

   

 ควำมเสีย่ง/ ขอ้จ ำกดัของกำรด ำเนินงำน    

สรปุความพรอ้ม/ความเป็นไปได้ (Feasibility)                        

ในการด าเนินโครงการ 
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1.2.4 ควำมคุ้มค่ำของโครงกำรและผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและผลประโยชน์ทำงสังคม                

– ให้พจิำรณำว่ำควำมคุ้มค่ำของโครงกำร รวมถงึผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและทำงสงัคม         

ที่เกิดขึ้นจำกกำรได้ร ับเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะอยู่ในระดับใด (สูง กลำง หรือต ่ ำ)       

พรอ้มระบุเหตุผลประกอบกำรประเมนิ  

1.2.5 สรุปผลที่คำดว่ำจะได้รบั (Desirability) – เมื่อรฐัวิสำหกิจประเมินผลที่คำดว่ำจะได้รบัครบถ้วนแล้ว         

ให้ร ัฐวิสำหกิจสรุประดับของผลกำรประเมินผลที่คำดว่ำจะได้ร ับตำมที่ระบุในข้อ 1.2.1          

ถงึ 1.2.4 พรอ้มประเมนิผลทีค่ำดว่ำจะไดร้บัในภำพรวมตำมตำรำงดำ้นล่ำงนี้ 

 

เมื่อรฐัวสิำหกิจประเมนิควำมพร้อมและควำมเป็นไปได้ และผลที่คำดว่ำจะได้รบัครบถ้วนแล้ว        

ให้รฐัวิสำหกิจจดัล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรในตำรำงกำรวิเครำะห์เพื่อจดัล ำดบัควำมส ำคัญ

โครงกำร พร้อมอธบิำยเหตุผลประกอบกำรวเิครำะห์อย่ำงชดัเจน เพื่อใช้ในกำรพจิำรณำกำรขอรบั      

เงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะว่ำมคีวำมส ำคญัเป็นล ำดบัเท่ำไรต่อกำรด ำเนินกำรให้บรกิำรสำธำรณะ           

ของรฐัวสิำหกจิตำมตำรำงดำ้นล่ำงนี้ 

 

ตารางการวิเคราะหเ์พ่ือจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ 

 

 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รบั (Desirability) 
ระดบั 

ต า่ ปานกลาง สูง 

 ผลผลติและคำดกำรณ์ผลลพัธ ์หรอืผลกระทบต่อผูท้ีจ่ะใชบ้รกิำร    

 ควำมเหมำะสมทำงดำ้นเศรษฐกจิและสงัคม    

 ควำมสอดคลอ้งและผลกระทบในมติเิชงิยุทธศำสตร ์    

 ควำมคุม้ค่ำของโครงกำรและผลประโยชน์ทำงเศรษฐกจิและ

ผลประโยชน์ทำงสงัคม 

   

สรปุผลท่ีคาดว่าจะได้รบั (Desirability)    

ความพรอ้มในการ

ด าเนินโครงการ/

ความเป็นไปได้ 

(Feasibility) 

 ผลท่ีคาดวา่จะได้รบั (Desirability) 

ต า่ ปานกลาง สูง 

สูง ควำมส ำคญัอนัดบัที ่3 ควำมส ำคญัอนัดบัที ่2 ควำมส ำคญัอนัดบัที ่1 

ปานกลาง ควำมส ำคญัอนัดบัที ่4 ควำมส ำคญัอนัดบัที ่3 ควำมส ำคญัอนัดบัที ่2 

ต า่ ควำมส ำคญัอนัดบัที ่5 ควำมส ำคญัอนัดบัที ่4 ควำมส ำคญัอนัดบัที ่3 
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9.  ความเส่ียงของการด าเนินงานและแผนแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ 

เพื่อทบทวนปัจจัยและข้อจ ำกัดต่ำงๆ ที่อำจส่งผลให้กำรด ำเนินโครงกำรประสบอุปสรรค           

และไม่บรรลุผลส ำเร็จตำมที่วำงแผนไว้ ตลอดจนก ำหนดแนวทำงหรอืแผนกำรจดักำรเพื่อรองรับ      

ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น รฐัวสิำหกิจต้องชี้แจงถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในกำรให้บรกิำรสำธำรณะ    

และท ำให้ผลลัพธ์จำกกำรได้ร ับเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะไม่เ ป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้                 

โดยรฐัวสิำหกจิสำมำรถอ้ำงองิปัจจยัและขอ้จ ำกดัขำ้งต้นส ำหรบักำรวเิครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกดิขึน้    

กับกำรให้บริกำรสำธำรณะของตน พร้อมระบุแนวทำงหรอืแผนกำรจดักำรเพื่อรองรบัควำมเสี่ยง            

ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต โดยแบ่งกำรวเิครำะหเ์ป็น 3 ส่วน ตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : ปัญหา อปุสรรคและแนวทางการแก้ไข 

1.1 ปัญหาท่ีเกิดกบัโครงการ – ให้รฐัวสิำหกจิพจิำรณำว่ำปัญหำใดตำมที่ระบุในแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ

เป็นปัญหำที่เกดิขึ้น และเกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรให้บรกิำรสำธำรณะ โดยปัญหำที่อำจเกิดขึ้น    

กบัโครงกำร มดีงันี้  

 ด้ำนบุคลำกร (Man) คอื ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกบุคลำกรในองค์กรในด้ำนควำมพร้อม ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ และควำมเชีย่วชำญในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ 

 ด้ำนกำรบริหำรจดักำร (Management) คือ ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรจดักำรภำยในองค์กร          

ทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ 

 ด้ำนวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) คือ ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกทรัพยำกร     

ภำยในองคก์รทีอ่ำจมไีมเ่พยีงพอ หรอืไมเ่หมำะสมต่อกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ  

 ด้ำนงบประมำณ (Money) คอื ปัญหำที่เกดิจำกเงนิงบประมำณที่ไม่เพยีงพอต่อกำรให้บรกิำร

สำธำรณะ 

 ด้ำนเทคโนโลย ี(Technology) คอื ปัญหำที่เกิดจำกเทคโนโลยทีี่ใช้ภำยในองค์กรไม่ทนัสมยั 

หรอืไมเ่หมำะสมต่อกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ  

 ด้ำนสภำวะแวดล้อม (Environment) คอื ปัญหำที่เกิดจำกปัจจยัภำยนอกที่อำจส่งผลกระทบ    

ต่อกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ 

 ด้ำนมวลชนสมัพนัธ์ (Marketing) คือ ปัญหำที่เกิดจำกกำรประชำสัมพนัธ์โครงกำรที่ส่งผล      

ใหป้ระชำชนทัว่ไปไมไ่ดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งหรอืเพยีงพอ  
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1.2 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากโครงการท่ีผ่านมา – ให้ร ัฐวิสำหกิจระบุถึงปัญหำที่เกิดขึ้น            

จำกกำรให้บรกิำรสำธำรณะในโครงกำรที่ผ่ำนมำ พร้อมอธบิำยรำยละเอียดของปัญหำที่เกิดขึ้น     

และระบุถงึแนวทำงกำรแก้ไขทีร่ฐัวสิำหกจิจดัท ำขึน้เพื่อลดหรอืแก้ไขปัญหำดงักล่ำวของแต่ละปัจจยั

ทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีร่ฐัวสิำหกจิระบุไวใ้นขอ้ 1.1 ตำมตำรำงดำ้นล่ำงน้ี 
ปัจจยั ปัญหา/อปุสรรค การแก้ไขท่ีผา่นมา 

1. บุคลำกร (Man)   

2. กำรบรหิำรจดักำร (Management)   

3. วตัถุดบิ/เครื่องมอื/อุปกรณ์ 

)Material/Machine) 

  

4. งบประมำณ (Money)   

5. เทคโนโลย ี(Technology)   

6. สภำวะแวดลอ้ม (Environment)   

7. มวลชนสมัพนัธ ์(Marketing)   

 

ส่วนท่ี 2 : วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของแผนการใช้ทรพัยากรในการด าเนินงาน 

ให้ร ัฐวิสำหกิจอธิบำยแผนกำรใช้ทรัพยำกรในกำรให้บริกำรสำธำรณะตลอดโครงกำร โดยระบุ

รำยละเอียดของแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มข้อเสนอกำรขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ     

ตำมตำรำงดำ้นล่ำงน้ี  

 
กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ วนัเร่ิมต้น วนัส้ินสุด รายละเอียดทรพัยากร วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ 

1 

    

1. แรงงำน 

2. วตัถุดบิ 

3. เครื่องจกัร 

4. เงนิทุนด ำเนินงำน 

o ดำ้นเทคนิค 

o ดำ้นกำรบรหิำร 

o ดำ้นกฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั กฎหมำย  

ระบุ......... 

2       

3       

4       

 กจิกรรม – ใหร้ะบุกจิกรรมทีจ่ดัท ำขึน้ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรสำธำรณะตลอดระยะเวลำโครงกำร 

โดยใหเ้รยีงล ำดบักจิกรรมทีต่อ้งจดัท ำก่อนเป็นกจิกรรมล ำดบัที ่1 

 ผูร้บัผดิชอบ – ใหร้ะบุผูร้บัผดิชอบในกำรด ำเนินกำรจดัท ำกจิกรรมดงักล่ำว 
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 วนัเริม่ตน้ – ใหร้ะบุวนัทีเ่ริม่ตน้ของกำรจดัท ำกจิกรรม 

 สิน้สุด – ใหร้ะบุวนัทีส่ ิน้สุดของกำรจดัท ำกจิกรรม  

 รำยละเอียดทรพัยำกร – ให้ระบุจ ำนวนทรพัยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรจดัท ำกิจกรรม

ดงักล่ำว โดยประเภทของทรพัยำกรทีต่อ้งระบุจ ำนวนอยำ่งแน่ชดั มดีงันี้   

o แรงงำน – ใหพ้จิำรณำว่ำในกำรจดัท ำกจิกรรมต้องใชพ้นักงำนในกำรด ำเนินกำรจ ำนวน

เท่ำใด  

o วตัถุดบิ – ใหพ้จิำรณำว่ำในกำรจดัท ำกจิกรรมตอ้งมวีตัถุดบิใดทีต่อ้งใชใ้นกำรด ำเนินกำร 

และตอ้งกำรวตัถุดบินัน้จ ำนวนเท่ำใด 

o เครื่องจักร – ให้พิจำรณำว่ำในกำรจัดท ำกิจกรรมต้องมีเครื่องจักรใดที่ต้องใช้                  

ในกำรด ำเนินกำร และตอ้งกำรเครือ่งจกัรนัน้จ ำนวนเท่ำใด 

o เงินทุนด ำเนินงำน – ให้พิจำรณำว่ำในกำรจัดท ำกิจกรรมต้องใช้เงินทุนเท่ำใด                 

ในกำรด ำเนินงำน 

 วเิครำะห์ควำมเป็นไปได้ – ให้วเิครำะห์และพจิำรณำกำรจดัท ำกิจกรรมที่ต้องใช้ทรพัยำกร

ตำมที่ระบุว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้จรงิหรือไม่ โดยให้รฐัวสิำหกิจพิจำรณำควำมเป็นไปได้     

จำกปัจจยัทีก่ ำหนดพรอ้มอธบิำยเหตุผลประกอบ ดงันี้  

o ด้ำนเทคนิค คอื ควำมพรอ้ม และควำมเหมำะสมของทรพัยำกรภำยในองค์กรส่งผลให้

กจิกรรมทีร่ฐัวสิำหกจิระบุสำมำรถด ำเนินกำรไดจ้รงิ 

o ด้ำนกำรบรหิำร คอื กำรบรหิำรจดักำรภำยในองค์กรส่งผลให้กจิกรรมที่รฐัวสิำหกจิระบุ

สำมำรถด ำเนินกำรไดจ้รงิ 

o ดำ้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั กฎหมำย คอื กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัองคก์รส่งผลใหก้จิกรรมทีร่ฐัวสิำหกจิระบุสำมำรถด ำเนินกำรไดจ้รงิ 

 

ส่วนท่ี 3 : ความเส่ียงของการด าเนินงานและแผนการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

3.1 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น – ให้รฐัวิสำหกิจพิจำรณำว่ำควำมเสี่ยงใดตำมที่ระบุในแบบฟอร์ม          

ข้อเสนอฯ เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรสำธำรณะตลอดระยะเวลำ

โครงกำร โดยควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ในกำรด ำเนินกำร มดีงันี้  

 ด้ำนรำยรบั คอื ควำมเสี่ยงที่เหตุกำรณ์ หรอืปัจจยัที่ท ำให้รฐัวสิำหกิจไม่สำมำรถด ำเนินกำร     

ไดต้ำมแผนกำรด ำเนินงำน ท ำใหร้ำยไดท้ีร่ฐัวสิำหกจิไดร้บัน้อยกว่ำทีป่ระมำณกำรไว ้
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 ดำ้นต้นทุนในกำรด ำเนินกำร คอื ควำมเสีย่งทีเ่หตุกำรณ์ หรอืปัจจยัทีท่ ำใหร้ฐัวสิำหกจิมตี้นทุน

ในกำรด ำเนินกำรสงูกว่ำทีป่ระมำณกำรไว ้ 

 ระดบักำรให้บรกิำร คอื ควำมเสี่ยงจำกปัจจยัหรอืปัจจยัภำยนอกที่เกี่ยวข้องกบักำรให้บรกิำร

สำธำรณะ ท ำใหร้ฐัวสิำหกจิไมส่ำมำรถใหบ้รกิำรประชำชนไดต้ำมระดบัทีป่ระชำชนคำดหวงัไว้ 

 เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ คอื ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำและสภำพของเครือ่งจกัร 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์เทคโนโลยอีื่นๆ ว่ำจะมกีำรล้ำสมยั ท ำงำนไม่เป็นไปตำม

กำรคำดกำรณ์ คุณภำพไมไ่ดม้ำตรฐำน และส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรให้บรกิำรสำธำรณะ

ของรฐัวสิำหกจิ 

 ควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำร คือ ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับจ ำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น         

จำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะแก่ประชำชน 

 กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรฐัมนตรแีละกฎหมำย คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกฎหมำย            

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะของรฐัวสิำหกจิ 

 กำรส่งมอบบริกำรสำธำรณะ คือ ควำมเสี่ยงด้ำนควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับควำมต้องกำร         

ต่อบรกิำรของรฐัวสิำหกจิ 

 กำรประเมินผลกระทบต่อกำรด ำเนินโครงกำร  คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด               

ในกำรประเมินผลกระทบต่อกำรด ำเนินโครงกำรในข้อเสนอกำรขอรบัเงนิอุดหนุนบริกำร

สำธำรณะทีร่ฐัวสิำหกจิเสนอใหก้ระทรวงเจำ้สงักดัพจิำรณำ  

 กำรติดตำมหรอืตรวจสอบควำมเสี่ยง คือ ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรที่อำจเกิดขึ้น ส่งผลให้          

ไมม่บีุคลำกรทีท่ ำหน้ำทีต่ดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

 

เมื่อรัฐวิสำหกิจระบุควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเสร็จสิ้นแล้ว ให้ร ัฐวิสำหกิจอธิบำยรำยละเอียด                

ของควำมเสีย่งทีร่ะบุตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตำมหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

 ควำมเสีย่ง – ใหร้ฐัวสิำหกจิระบุควำมเสีย่งของกำรด ำเนินงำนใหบ้รกิำรสำธำรณะทีอ่ำจเกดิขึน้

ตำมหวัขอ้ปัจจยัควำมเสีย่งทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำง 

 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง – ให้ร ัฐวิสำหกิจระบุควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือมีควำมสัมพันธ์              

ต่อควำมเสีย่งทีร่ะบุ  

 สำเหตุ – ใหร้ฐัวสิำหกจิระบุถงึสำเหตุของควำมเสีย่งทีร่ะบุ 

 ผลกระทบ – ใหร้ฐัวสิำหกจิระบุถงึผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมเสีย่งทีร่ะบุ 
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 กลุ่มควำมเสีย่ง )ควำมเป็นไปได้ – ระดบัผลกระทบ) – ใหร้ฐัวสิำหกจิพจิำรณำควำมเป็นไปได้ 

และระดบัผลกระทบของควำมเสี่ยงที่ระบุอยู่ในระดบัใด )สูง กลำง ต ่ำ) เช่น สูง-กลำง ต ่ำ-ต ่ำ 

เป็นตน้  

 แนวทำงกำรจดักำร – ให้รฐัวิสำหกิจระบุแนวทำงกำรจดักำร และแก้ไขควำมเสี่ยงส ำหรบั    

ควำมเสีย่งทีร่ะบุตำมทีร่ฐัวสิำหกจิวำงแผนไว ้

 วิธีกำรจัดกำร – ให้ร ัฐวิสำหกิจอธิบำยรำยละเอียดของแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง               

ทีร่ะบุตำมทีร่ฐัวสิำหกจิวำงแผนไว ้

 แผนรองรบัเมื่อเกิดขึ้น – ให้รฐัวิสำหกิจระบุแผนรองรบัส ำหรบัควำมเสี่ยงที่ระบุ  ในกรณีที่       

ผลของแนวทำงกำรจดักำรไมเ่ป็นไปตำมทีค่ำดหวงัไว ้

 

10. ความเก่ียวข้องกบักฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั มติคณะรฐัมนตรีและกฎหมาย 

เพื่อพิจำรณำและตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรฐัมนตรแีละกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง       

กับโครงกำรในทุกขัน้ตอน โดยรฐัวิสำหกิจต้องชี้แจงถึง กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรฐัมนตรี            

และกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรให้บรกิำรสำธำรณะ โดยประเดน็เชงิกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งที่รฐัวสิำหกิจ

ตอ้งระบุถงึตำมแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ แบ่งเป็น 3 ระดบั ดงันี้  

 

ส่วนท่ี 1 : ความก้าวหน้าและขัน้ตอนการด าเนินงาน ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบ 

1.1 ประเดน็เชิงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

1.1.1 ระดบัหน่วยงำน : กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละกฎหมำย – ใหร้ะบุว่ำมกีฎหมำย

ระดับหน่วยงำนใดที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรให้บริกำรสำธำรณะหรือไม่ ในกรณีที่มี

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งใหร้ะบุรำยละเอยีดของกฎหมำยดงักล่ำว  

1.1.2 ระดบัรฐับำล/ระดบัชำต ิ: กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละกฎหมำย – ให้ระบุว่ำ     

มกีฎหมำยระดบัชำตใิดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรให้บรกิำรสำธำรณะหรอืไม่ ในกรณีที่มี

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งใหร้ะบุรำยละเอยีดของกฎหมำยดงักล่ำว  

1.1.3 กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงกำรโดยเฉพำะ –  ให้ระบุว่ำ         

มมีติคณะรฐัมนตร ีหรอืกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรให้บรกิำรสำธำรณะหรอืไม่      

ในกรณทีีม่กีฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งใหร้ะบุรำยละเอยีดของกฎหมำยดงักล่ำว  
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11. แผนกลยทุธก์ารปรบัปรงุการด าเนินงานให้รฐัวิสาหกิจเข้าสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ   
ท่ีจะท าให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ  

เพื่อให้มกีำรจดัท ำแผนกลยุทธ์หรอืแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ          

ในดำ้นต่ำงๆ ทีจ่ะท ำใหบ้รกิำรสำธำรณะมปีระสทิธภิำพ รฐัวสิำหกจิต้องชีแ้จงแผนกลยุทธก์ำรปรบัปรงุ

กำรด ำเนินงำนให้ร ัฐวิสำหกิจเข้ำสู่ควำมเป็นเลิศในกำรปรับปรุงและพัฒนำบริกำรสำธำรณะ               

เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรใหเ้งนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะแก่รฐัวสิำหกจินัน้ๆ ทัง้นี้                    

แนวทำงกำรปรบัปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรสำธำรณะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำรฐัวิสำหกิจ          

เพื่อให้กลยุทธ์และแนวทำงในกำรด ำเนินกำรในภำพรวมขององค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกับ

แผนพัฒนำรัฐวิสำหกิจ ทัง้นี้  ร ัฐวิสำหกิจต้องจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน                 

ใหร้ฐัวสิำหกจิเขำ้สู่ควำมเป็นเลศิโดยระบุถงึรำยละเอยีดอย่ำงน้อยตำมรำยละเอยีดดำ้นล่ำง ดงันี้ 

11.1 แผนกลยุทธ์กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในภำพรวม และแยกตำมกิจกรรมหลัก                  

และรำยละเอยีดประกอบกจิกรรม 

11.2 ผลทีค่ำดหวงัจำกกำรด ำเนินกำรด ำเนินงำนรำยกจิกรรม พรอ้มระบุระยะเวลำทีค่ำดว่ำสำมำรถ

วดัผลสมัฤทธิข์องแต่ละกจิกรรมได ้

11.3 ตวัชีว้ดัหรอืผลสมัฤทธิร์ำยกจิกรรมในแผนกลยทุธก์ำรปรบัปรงุกำรด ำเนินงำน 

11.4 ระยะเวลำของแต่ละกจิกรรม โดยระบุระยะเวลำทีเ่ริม่ตน้และสิน้สุด 

11.5 งบประมำณทีเ่กีย่วขอ้งในกำรด ำเนินแต่ละกจิกรรม 

11.6 กิจกรรมก่อนหน้ำที่มีควำมเกี่ยวข้องซึ่งต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนเพื่อด ำเนินกำร            

ในขัน้ถดัไป 
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4. แนวทางในการค านวณวงเงินอดุหนุนบริการสาธารณะส าหรบัรฐัวิสาหกิจ       
ในการด าเนินการขอรบัเงินอดุหนุนบริการสาธารณะ  

 เงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะค ำนวณจำกส่วนต่ำงของรำยได้และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรให้บรกิำร

สำธำรณะ ดงันัน้ ในกรณีที่รฐัวิสำหกิจมีควำมประสงค์จะขอรบัเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ จงึต้องชี้แจง          

ถงึประมำณกำรรำยได้และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้ส ำหรบักำรให้บริกำรสำธำรณะดงักล่ำว โดยอธบิำยวธิกีำร

ค ำนวณรำยไดแ้ละต้นทุนค่ำใชจ้่ำย รำยกำรทีน่ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณรำยไดแ้ละต้นทุนค่ำใชจ้่ำยในกำรใหบ้รกิำร

สำธำรณะ (รำยกำรฯ) พร้อมทัง้ระบุสมมติฐำนที่เหมำะสมของรำยกำรดงักล่ำว ทัง้นี้ ตวัอย่ำงของสมมติฐำน     

และกำรประมำณกำรรำยไดแ้ละต้นทุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะทีใ่ชใ้นกำรพจิำรณำขอ้เสนอฯ มดีงันี้ 
 

1. สมมติฐานท่ีใช้ในการพิจารณาข้อเสนอการขอรบัเงินอดุหนุนบริการสาธารณะ 

สมมติฐำนที่ใช้ในกำรพจิำรณำข้อเสนอฯ ต้องเป็นสมมติฐำนที่สอดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกจิ      

ในภำพรวม และลกัษณะกำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะของรฐัวสิำหกจิ โดยรฐัวสิำหกจิต้องชีแ้จง

ถึงหลกักำรในกำรก ำหนดสมมติฐำน พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำขอรบัเงนิ

อุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ ซึง่สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้เสนอฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

o สมมติฐานทัว่ไป  

สมมตฐิำนทัว่ไป คอื กำรตัง้สมมติฐำนโดยอ้ำงองิจำกปัจจยัภำยนอกที่ผนัแปรตำมสภำวะ

เศรษฐกจิในภำพรวมที่จะส่งกระทบต่ออตัรำรำยไดแ้ละต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ 

โดยไมข่ึน้อยูก่บัประเภทบรกิำรสำธำรณะของรฐัวสิำหกจิ 

 รายการ ตวัอยา่งหลกัการตัง้สมมติฐาน 

อตัรำเงนิเฟ้อ อำ้งองิจำกประมำณกำรอตัรำเงนิเฟ้อของธนำคำรแห่งประเทศไทย  

รำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ อำ้งองิจำกประมำณกำรอตัรำรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิของส ำนกังบประมำณ 

อตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ของเงนิเดอืนรฐัวสิำหกจิ อ้ำงอิงจำกอัตรำกำรเติบโตของเงินเดือนพนักงำนรัฐวิสำหกิจตำมมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2556 ที่ก ำหนดให้รัฐวิสำหกิจที่มี     

ผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน หรือไม่มกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ให้ก ำหนด

วงเงนิเลื่อนขัน้เงนิเดอืนประจ ำปีไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 6.5 ของเงนิเดอืนค่ำจำ้ง

ของพนกังำน และลกูจำ้งประจ ำทีม่สีทิธเิลื่อนขัน้เงนิเดอืนค่ำจำ้งประจ ำปี 

 

o สมมติฐานในการก าหนดรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ 

สมมตฐิำนในกำรก ำหนดรำยไดแ้ละตน้ทุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรในใหบ้รกิำรสำธำรณะ คอื สมมตฐิำน

ของกำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะส ำหรบักลุ่มเป้ำหมำยทีร่ฐัวสิำหกจิคำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยอำ้งองิจำก
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ขอบเขต และลกัษณะของกำรให้บรกิำรสำธำรณะของรฐัวิสำหกิจ ดงันัน้  รำยละเอียดของสมมติฐำน       

ในกำรก ำหนดรำยไดแ้ละตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยจงึแตกต่ำงกนัตำมประเภทของบรกิำรสำธำรณะ  

 

ตวัอย่ำงสมมติฐำนในกำรก ำหนดรำยได้ และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยกำรให้บรกิำรสำธำรณะของ ขสมก.

ส ำหรบักำรพจิำรณำขอ้เสนอฯ ประกอบดว้ย  
รายการ ตวัอยา่งหลกัการตัง้สมมติฐาน ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

กโิลเมตรท ำกำร ค ำนวณจำกผลกำรด ำเนินกำรในอดตี 3-5 ปี

ยอ้นหลงัประกอบกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ          

ผลกำรใหบ้รกิำรทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต       

เช่น กำรเพิม่ขึน้ของทำงเลอืกในกำรเดนิทำง

ของผูโ้ดยสำรทีอ่ำจสง่ผลต่อกำรวำงแผนกำร

เดนิรถของ ขสมก. หรอืแผนกำรด ำเนินงำน     

ในอนำคต เป็นตน้  

 ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี 

 แผนกำรเดนิรถในปีทีต่อ้งกำรขอรบัเงนิ

อุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ 

 เสน้ทำงกำรเดนิรถ โดยแบ่งแยกรถ

โดยสำรธรรมดำ และรถโดยสำรปรบั

อำกำศ 

 แผนกำรพฒันำปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำร

สำธำรณะ 

จ ำนวนรถประจ ำกำร (คนั) ค ำนวณจำกกำรประมำณกำรซือ้-ขำย           

และแผนกำรปลดระวำงรถโดยสำรธรรมดำ        

ทีค่ำดกำรณ์ว่ำจะเกดิขึน้ 

 จ ำนวนรถประจ ำกำรในปัจจุบนั 

 เอกสำรซือ้-ขำยรถโดยสำรในระยะเวลำ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 แผนกำรปลดระวำงรถโดยสำร 

จ ำนวนผูโ้ดยสำร (ใบ/คนั/วนั) ค ำนวณจำกผลกำรด ำเนินกำรในอดตี 3-5 ปี

ยอ้นหลงัประกอบกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อจ ำนวน

ผูโ้ดยสำรทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต เช่น         

กำรเพิม่ขึน้ของทำงเลอืกในกำรเดนิทำง     

ของผูโ้ดยสำร หรอืแผนกำรด ำเนินงำน         

ในอนำคต เป็นตน้ 

 จ ำนวนผูโ้ดยสำรในอดตี 

 แผนกำรเดนิรถในปีทีต่อ้งกำรขอรบัเงนิ

อุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ 

 ผลกำรศกึษำแนวโน้มกำรใชร้ถโดยสำร

ธรรมดำเพื่อสนบัสนุนขอ้มลู            

กำรประมำณกำร 

 

2. ประมาณการรายได้ท่ีเกิดขึน้จากการให้บริการสาธารณะ  

รำยได้จำกกำรให้บรกิำรสำธำรณะ คอื รำยได้ที่รฐัวสิำหกิจได้รบัจำกกำรให้บรกิำรสำธำรณะ      

โดยไม่รวมถงึรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนบรกิำรเชงิพำณิชย ์และรำยได้จำกกำรสนับสนุนจำกภำครฐั     

ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ  
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ตวัอยำ่งรำยไดท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ เช่น 

 รำยไดค้่ำปรบัต่ำง ๆ  

 ก ำไรจำกกำรขำยหรอืแลกเปลีย่นทรพัยส์นิ  

 รำยไดจ้ำกกำรขำยพสัดุเสื่อมสภำพ  

 รำยไดค้่ำปรบัผดิสญัญำจำ้งซ่อม  

 รำยไดด้อกเบีย้รบั  

 

ทัง้นี้ กำรประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะสำมำรถพจิำรณำวธิกีำรค ำนวณไดห้ลำยวธิี

ตำมควำมเหมำะสมของประเภทบรกิำรสำธำรณะของรฐัวสิำหกิจ เช่น ค ำนวณจำกรำยได้จำกบรกิำร

สำธำรณะทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี (Historical Data) 3 – 5 ปียอ้นหลงั ขึน้อยูก่บัประเภทของบรกิำรสำธำรณะ

และประเภทของรำยกำรรำยได้นั ้น ประกอบกับแผนกำรด ำเนินงำนที่คำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึ้น                  

ในปีที่ขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ โดยอ้ำงอิงสมมติฐำนที่ก ำหนดส ำหรบักำรประมำณข้ำงต้น        

ในกำรพิจำรณำข้อเสนอฯ รฐัวิสำหกิจต้องชี้แจงถึงหลกักำร วิธีกำร กำรค ำนวณและปันส่วนรำยได้          

จำกบรกิำรสำธำรณะ พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ นอกจำกนี้ รฐัวสิำหกจิสำมำรถ

อ้ำงอิงแนวทำงในกำรค ำนวณวงเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะจำกแนวทำงกำรพิจำรณำข้อเสนอฯ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของคณะกรรมกำรฯ ในบทที ่5 ของคู่มอืฉบบัน้ี 

 

ตวัอยำ่งรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะของ ขสมก. ส ำหรบักำรพจิำรณำขอ้เสนอฯ ประกอบดว้ย  
รายการ ตวัอยา่งหลกัการค านวณ ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

รำยไดจ้ำกตัว๋โดยสำร ค ำนวณจำกประมำณกำรรำคำตัว๋ต่อใบ หรอื

ค่ำบัตรแต่ละชนิดของรถโดยสำรธรรมดำ   

ในปีที่ขอรับเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ 

และปริม ำณกำร ให้บ ริก ำ ร สำธ ำ รณะ             

ที่คำดกำรณ์ว่ ำจะเกิดขึ้น  เช่น จ ำนวน

ผู้ โ ดยสำร  ห รือ จ ำนวนรถประจ ำกำร          

ตำมสมมติฐำนที่ก ำหนด เป็นต้น ประกอบ

กบัปัจจยัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตทีจ่ะกระทบ

ต่อปรมิำณกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะน้ี 

 งบกำรเงนิทีแ่สดงรำยไดใ้นอดตี      

โดยแยกตำมประเภทของแหล่งรำยได ้

 ผลกำรศกึษำต่ำงๆ เพื่อสนบัสนุน

วธิกีำรประมำณกำร 

 

รำยไดจ้ำกบตัรเดอืนและคปูอง 

รำยไดจ้ำกรถเช่ำเหมำคนั 

รำยไดจ้ำกตัว๋เดอืน 

รำยไดจ้ำกตัว๋สปัดำห ์

รำยไดจ้ำกบตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั 
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3. ประมาณการต้นทนุค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการให้บริการสาธารณะ  

ต้นทุนค่ำใช้จ่ ำยที่ เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรสำธำรณะ คือ  ค่ ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ้นจริง                    

จำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะไม่รวมถงึค่ำใช้จ่ำยทีไ่ม่มปีระสทิธภิำพ และค่ำใชจ้่ำยในกำรให้บรกิำร            

เชิงพำณิชย์ โดยต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรสำธำรณะสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท          

คอื ต้นทุนทำงตรงและต้นทุนทำงอ้อม ในกำรพจิำรณำขอ้เสนอฯ รฐัวสิำหกจิต้องชีแ้จงถงึหลกักำร 

วธิกีำรกำรค ำนวณและปันส่วนต้นทุนค่ำใช้จ่ำยจำกบรกิำรสำธำรณะ พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำน

ประกอบกำรพจิำรณำ 

1) ต้นทุนทางตรง  

 ต้นทุนทำงตรง คือ ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนให้บริกำรสำธำรณะ      

และสำมำรถระบุไดว้่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อบรกิำรสำธำรณะที่ขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ        

ไดอ้ยำ่งชดัเจน ซึง่ตน้ทุนทำงตรงน้ีสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

o ค่ำใชจ้ำ่ยคงที ่คอื ค่ำใชจ้ำ่ยทีไ่มแ่ปรผนัตำมปรมิำณกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ  

ตัวอย่ำงของกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยคงที่ ประกอบด้วย กำรค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำย        

จำกบรกิำรสำธำรณะที่เกิดขึ้นจรงิในอดตี )Historical Data) 3 – 5 ปียอ้นหลงั ขึน้อยู่กบั

ประเภทของบริกำรสำธำรณะและประเภทของรำยกำรค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือค่ำใช้จ่ำย       

ตำมสญัญำ ประกอบกบัแผนกำรด ำเนินงำนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในปีที่ขอรบัเงนิอุดหนุน

บรกิำรสำธำรณะโดยอำ้งองิสมมตฐิำนทีก่ ำหนด 

o ค่ำใชจ้ำ่ยผนัแปร คอื ค่ำใชจ้ำ่ยทีแ่ปรผนัตำมปรมิำณกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ  

ตวัอยำ่งของกำรประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ยผนัแปร ประกอบดว้ย กำรค ำนวณจำกค่ำใชจ้ำ่ย 

จำกบรกิำรสำธำรณะที่เกิดขึน้จรงิในอดตี )Historical Data) 3 – 5 ปียอ้นหลงั ขึน้อยู่กบั

ประเภทของบรกิำรสำธำรณะและประเภทของรำยกำรค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรอืกำรประมำณกำร

ค่ำใชจ้่ำยจำกแผนกำรด ำเนินงำนทีค่ำดกำรณ์ว่ำจะเกดิขึน้ในปีทีข่อรบัเงนิอุดหนุนบรกิำร

สำธำรณะ โดยอ้ำงองิสมมตฐิำนทีก่ ำหนด ทัง้นี้  ค่ำใชจ้่ำยผนัแปรทีเ่กดิขึน้ต้องสอดคล้อง

กบัปัจจยัทีผ่ลกัดนัต้นทุนค่ำใช้จ่ำย )Cost Driver) เช่น กโิลเมตรท ำกำร จ ำนวนพนักงำน 

พืน้ทีใ่นกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ และจ ำนวนผูโ้ดยสำร เป็นตน้ 

ทัง้นี้  ร ัฐวิสำหกิจสำมำรถอ้ำงอิงแนวทำงในกำรค ำนวณวงเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ           

โดยอ้ำงอิงจำกแนวทำงกำรพจิำรณำข้อเสนอฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของคณะกรรมกำรฯ         

ในบทที ่5 ของคู่มอืฉบบัน้ี 
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ตวัอย่ำงต้นทุนทำงตรงจำกกำรให้บรกิำรสำธำรณะของ ขสมก. ส ำหรบักำรพจิำรณำข้อเสนอฯ 

ประกอบดว้ย  
รายการ ตวัอยา่งหลกัการค านวณ ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ค่าใช้จ่ายคงท่ี   

ค่ำซ่อมแซม ค่ำซ่อมเหมำคนั 

ค ำนวณจำกประมำณกำรจ ำนวนรถโดยสำร

ธรรมดำทีต่อ้งไดร้บักำรซ่อมเหมำคนั ประกอบ

กับอัตรำค่ำซ่อมแซมต่อคันตำมสัญญำจ้ำง

ซ่อมแซมและบ ำรุงรถโดยสำร  

ค่ำซ่อมเอง 

ค ำนวณจำกประมำณกำรจ ำนวนรถประจ ำกำร

ทีต่อ้งท ำกำรซ่อมเองและอตัรำค่ำซ่อมเองเฉลีย่

จำกค่ำใช้จ่ำยจริงที่ เกิดขึ้นในอดีต 3-5 ปี

ยอ้นหลงั 

ทัง้นี้  ปริมำณรถโดยสำรธรรมดำรวมจำก      

กำรซ่อมเหมำคันและซ่อมเองต้องไม่ เกิน

จ ำ น ว น ร ถ ป ร ะ จ ำ ก ำ ร ต ำ ม สม ม ติ ฐ ำ น                

รถประจ ำกำรทีก่ ำหนด  

 สญัญำจำ้งซ่อมแซมและบ ำรงุรถ

โดยสำร 

 แผนงำนซ่อมบ ำรุงรถโดยสำร 

 เอกสำรกรณีทีข่สมก. เป็นผูด้ ำเนินกำร

ซ่อมเองทีเ่กดิขึน้จรงิ พรอ้มจ ำนวนรถ 

และค่ำใชจ้่ำยต่อคนัทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ค่ำภำษต่ีอทะเบยีน ค ำนวณจำกประมำณกำรจ ำนวนรถประจ ำกำร

ตำมสมมตฐิำนรถประจ ำกำรทีก่ ำหนด ประกอบ

กบัอตัรำค่ำภำษต่ีอทะเบยีนและค่ำตรวจสภำพ

รถต่อคนั โดยอำ้งองิจำกสญัญำกำรต่อทะเบยีน              

รถโดยสำรธรรมดำและกำรตรวจสภำพรถ     

ของรถโดยสำรธรรมดำทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เอกสำรหลกัฐำนส ำหรบัค่ำภำษ ี      

ต่อทะเบยีน และค่ำตรวจสภำพรถ 

ค่ำประกนัภยั ค ำนวณจำกประมำณกำรจ ำนวนรถประจ ำกำร

ตำมสมมตฐิำนรถประจ ำกำรทีก่ ำหนด ประกอบ

กับอัตรำค่ำประกันภัยและค่ำพ.ร.บ.ต่อคัน    

ของรถโดยสำรธรรมดำ โดยอ้ำงองิจำกสญัญำ

ประกนัภยัของรถโดยสำรธรรมดำที่เกี่ยวข้อง

และแผนกำรประกนัภยัในอนำคต 

 เอกสำรหลกัฐำนส ำหรบัค่ำเบีย้

ประกนัภยั ค่ำประกนัภยัภำคบงัคบั 

(พ.ร.บ.) รวมอำกรของรถโดยสำร 
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รายการ ตวัอยา่งหลกัการค านวณ ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ค่ำเช่ำสถำนที ่ ค ำนวณจำกค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึน้จรงิตำมสญัญำ     

กำร เช่ ำสถำนที่ที่ เกี่ยวข้อง โดยปันส่วน       

เ ป็ นค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ยบริก ำ รสำธ ำ รณะ  )PSO)          

ตำมสดัส่วนจ ำนวนรถโดยสำรธรรมดำและรถ

โดยสำรปรบัอำกำศประจ ำอู่รถหรอืท่ำจอดรถ 

 สญัญำกำรเช่ำอู่รถและท่ำจอดรถ 

 แผนกำรเช่ำอู่รถและท่ำจอดรถ 

 สดัสว่นรถโดยสำรธรรมดำ และ         

รถโดยสำรปรบัอำกำศทีป่ระจ ำกำร    

ในแต่ละอู่รถหรอืท่ำจอดรถ 

ค่ำพนกังำนและสวสัดกิำร ค ำนวณจำกประมำณกำรจ ำนวนพนักงำนในปี

ที่ ข อ รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ นบ ริ ก ำ ร ส ำ ธ ำ รณะ       

ประกอบกับอัตรำเงินเดือนพนักงำนเฉลี่ย

อ้ำงองิจำกขอ้มูลในอดตีและแยกตำมต ำแหน่ง               

โดยปันส่วนเป็นค่ำใช้จ่ำยบริกำรสำธำรณะ 

)PSO) ตำมสัดส่วนจ ำนวนกิโลเมตรท ำกำร  

ของรถโดยสำรธรรมดำและรถโดยสำร         

ปรบัอำกำศ 

 จ ำนวนพนกังำนแยกตำมต ำแหน่ง     

ในอดตี 

 อตัรำเงนิเดอืนพนกังำน               

แยกตำมต ำแหน่งในอดตี 

 แผนกำรเกษยีณอำยแุละกำรจำ้ง

พนกังำนใหมใ่นปีทีข่อรบัเงนิอุดหนุน

บรกิำรสำธำรณะ 

ค่ำเช่ำระบบ GPS  ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมสัญญำ     

กำรเช่ำระบบ GPS ทีเ่กีย่วขอ้ง ของรถโดยสำร

ธรรมดำ โดยปันส่วนเป็นค่ำใช้จ่ำยบริกำร

ส ำ ธ ำ รณะ  )PSO) ต ำม สัด ส่ ว น จ ำ น วน              

รถโดยสำรธรรมดำและรถโดยสำรปรบัอำกำศ 

 สญัญำกำรเช่ำระบบ GPS 
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รายการ ตวัอยา่งหลกัการค านวณ ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร   

ค่ำเชือ้เพลงิ ค ำนวณจำกประมำณกำรรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ

ในปีที่ขอรับเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ 

ประกอบกับปริมำณกำรให้บริกำรสำธำรณะ      

ทีค่ำดกำรณ์ว่ำจะเกดิขึน้ เช่น จ ำนวนกโิลเมตร

และจ ำนวนรถประจ ำกำรตำมสมมติฐำน          

ทีก่ ำหนด โดยค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตอ้งสอดคลอ้ง

กับอัต รำกำร เผำผลำญน ้ ำมันที่ ก ำหนด         

และปันส่วนเป็นค่ำใช้จ่ำยบริกำรสำธำรณะ 

)PSO) ตำมสดัส่วนกิโลเมตรท ำกำรเชงิสงัคม

และเชงิพำณิชย ์

 อตัรำกำรเผำผลำญน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

 ปรมิำณน ้ำมนัทีใ่ชจ้รงิ 

ค่ำพมิพต์ัว๋ ค ำนวณจำกค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึน้จรงิตำมสญัญำ     

กำรจำ้งพมิพต์ัว๋โดยสำรของรถโดยสำรธรรมดำ

ที่ เกี่ยวข้อง  โดยค่ ำ ใช้จ่ ำยที่ เกิดขึ้นต้อง

ส อ ด ค ล้ อ ง กับ จ ำ น ว น ตั ว๋  แ ล ะ จ ำ น ว น                

รถประจ ำกำร ตำมสมมติฐำนรถประจ ำกำร     

ทีก่ ำหนด 

 สญัญำจำ้งพมิพต์ัว๋โดยสำร 

ค่ำส่วนแบ่ง พนักงำนขับรถ 

และพนกังำนเกบ็ค่ำโดยสำร 

ค ำ น วณจ ำกอั ต ร ำ ค่ ำ ส่ ว น แบ่ ง ร ำ ย ไ ด้              

ตำมประกำศของ ขสมก. (บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่

องค์กำรที่  709/2559 ลงวันที่ 20 ธันวำคม 

2549 เรื่องสิทธิประโยชน์พนักงำนเดินรถ

ต ำแหน่งพนกังำนขบัรถ ประกอบกบัจ ำนวนตัว๋           

และจ ำนวนรถประจ ำกำรตำมสมมติฐำน                

รถประจ ำกำรทีก่ ำหนด 

 เอกสำรหลกัฐำนส ำหรบัอตัรำค่ำสว่น

แบ่งรำยไดท้ี ่ขสมก. ก ำหนด 

 

 

2) ต้นทุนทางอ้อม  

 ต้นทุนทำงอ้อม คอื ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บรกิำรทุกประเภทของรฐัวสิำหกิจ    

โดยไม่สำมำรถระบุได้ชดัเจนว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรบับรกิำรสำธำรณะจ ำนวนเท่ำใด ดงันัน้  

ค่ำใชจ้่ำยประเภทนี้ต้องผ่ำนกระบวนกำรค ำนวณด้วยเกณฑปั์นส่วนทีก่ ำหนดขึน้ เพื่อปันส่วน

ค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำวใหเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะตำมสดัส่วนทีเ่หมำะสม  
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ตวัอย่ำงต้นทุนทำงอ้อมจำกกำรให้บรกิำรสำธำรณะของ ขสมก. ส ำหรบักำรพจิำรณำข้อเสนอฯ

ประกอบดว้ย  
รายการ ตวัอยา่งหลกัการค านวณ ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ค่ำใชจ้่ำยบรหิำรกองและเขต ค ำนวณจำกผลรวมของรำยกำรค่ำใชจ้่ำยย่อย   

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับแผนกำรด ำเนินงำน    

ที่คำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต ทัง้นี้  

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรกองและเขตเป็นค่ำใช้จ่ำย

ส่วนกลำง ต้องท ำกำรปันส่วนค่ ำใช้จ่ ำย           

ที่ เกี่ยวข้องด้วยจ ำนวนกิโลเมตรท ำกำร        

ของรถโดยสำรธรรมดำ และรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัค่ำใชจ้่ำยบรหิำรกองและเขต มดีงันี้  

 งบกำรเงินที่แสดงค่ำใช้จ่ำยในอดีต 

แยกตำมประเภทรำยกำรค่ำใช้จ่ำย      

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สญัญำและรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำย    

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เกณฑ์กำรปันส่วนส ำหรับบริกำร

สำธำรณะ 

 

1. ค่ำซ่อมแซมทรพัยส์นิ ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมสัญญำ     

กำรซ่อมแซมทีเ่กีย่วขอ้ง  
 สญัญำจำ้งซ่อมแซมและบ ำรงุทรพัยส์นิ 

 แผนงำนซ่อมบ ำรุงทรพัยส์นิ 

2. ค่ำเช่ำรถใชง้ำน ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมสัญญำ     

กำรเช่ำรถใชง้ำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 สญัญำกำรเช่ำรถใชง้ำน 

3. ค่ำเช่ำบรกิำรเครื่อง

คอมพวิเตอร ์

ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมสัญญำ    

กำรเช่ำบรกิำรเครื่องคอมพวิเตอรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 สญัญำกำรเช่ำบรกิำรเครื่อง

คอมพวิเตอร ์

4. ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิและ

หล่อลื่น 

ค ำนวณจำกประมำณกำรรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ

หรือก๊ ำซในปีที่ขอรับ เงินอุดหนุนบริกำร

สำธำรณะ ประกอบกับจ ำนวนรถเช่ำใช้งำน

ตำมสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง  

 อตัรำกำรเผำผลำญเชือ้เพลงิ 

 
5. ค่ำก๊ำซรถใชง้ำน 

6. ค่ำภำษทีะเบยีนรถ ค ำนวณจำกอัตรำค่ำภำษีต่อทะเบียนและ          

ค่ำตรวจสภำพรถต่อคนั ประกอบกับจ ำนวน    

รถเช่ำใชง้ำนตำมสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เอกสำรหลกัฐำนส ำหรบัค่ำภำษ ี      

ต่อทะเบยีนและค่ำตรวจสภำพรถ 

7. ค่ำรกัษำควำมปลอดภยั ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมสัญญำ

ว่ ำ จ้ ำ ง พนั ก ง ำ น รักษ ำ ค ว ำมปลอดภัย                

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สญัญำว่ำจำ้งผูร้กัษำควำมปลอดภยั 

8. ค่ำเครื่องเขยีนแบบ

พมิพแ์ละวสัดุ 

ค ำนวณโดยอ้ำงอิงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง       

ใ น อ ดี ต 3 - 5 ปี ย้ อ น ห ลั ง  ป ร ะ ก อบกับ            

แผนกำรด ำเนินงำนในปีที่มีกำรขอรับเงิน

อุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ 

 

 งบกำรเงนิทีแ่สดงค่ำใชจ้่ำยในอดตี 

 
9. ค่ำไฟฟ้ำ น ้ำประปำ 

และโทรศพัท ์ 

10. ค่ำเสือ่มรำคำ 
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รายการ ตวัอยา่งหลกัการค านวณ ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ค่ำใชจ้่ำยบรหิำรส ำนกังำนใหญ่ ค ำนวณจำกผลรวมของรำยกำรค่ำใชจ้่ำยย่อย   

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับแผนกำรด ำเนินงำน    

ที่คำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต ทัง้นี้  

ค่ำใช้จ่ำยบรหิำรส ำนักงำนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำย

ส่วนกลำง ต้องท ำกำรปันส่วนค่ ำใช้จ่ ำย           

ที่ เกี่ยวข้องด้วยจ ำนวนกิโลเมตรท ำกำร        

ของรถโดยสำรธรรมดำ และรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัค่ำใชจ้่ำยบรหิำรส ำนกังำนใหญ่ มดีงันี้ 

 งบกำรเงินที่แสดงค่ำใช้จ่ำยในอดีต 

แยกตำมประเภทรำยกำรค่ำใช้จ่ำย      

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 จ ำนวนพนักงำนส ำนักงำนใหญ่แยก

ตำมต ำแหน่งในอดตี 

 อตัรำเงนิเดอืนพนักงำนส ำนักงำนใหญ่

แยกตำมต ำแหน่งในอดตี 

 แผนกำรเกษียณอำยุและกำรจ้ำง

พนักงำนใหม่ของส ำนักงำนใหญ่ในปี    

ทีข่อรบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ 

 เกณฑ์กำรปันส่วนส ำหรับบริกำร

สำธำรณะ 

1. เงนิเดอืนพนกังำน
ประจ ำส ำนกังำน 

ค ำนวณจำกประมำณกำรจ ำนวนพนักงำนในปี

ที่ขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ ประกอบ

กับอัตรำเงินเดือนพนักงำนเฉลี่ยแยกตำม

ต ำแหน่ง 

 จ ำนวนพนกังำนส ำนกังำนใหญ่แยก

ตำมต ำแหน่งในอดตี 

 อตัรำเงนิเดอืนพนกังำนส ำนกังำนใหญ่

แยกตำมต ำแหน่งในอดตี 

 แผนกำรเกษยีณอำยแุละกำรจำ้ง

พนกังำนใหมข่องส ำนกังำนใหญ่ในปี     

ทีข่อรบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ 

2. ค่ำซ่อมแซมทรพัยส์นิ ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมสัญญำ     

กำรซ่อมแซมทีเ่กีย่วขอ้ง  
 สญัญำจำ้งซ่อมแซมและซ่อมบ ำรุง

ทรพัยส์นิ 

 แผนงำนซ่อมบ ำรุงทรพัยส์นิ 

3. ค่ำเช่ำสถำนที ่ ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมสัญญำ    

กำรเช่ำสถำนทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
 สญัญำค่ำเช่ำส ำนกังำนใหญ่ 

4. ค่ำเช่ำรถใชง้ำน ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมสัญญำ    

กำรเช่ำรถใชง้ำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 สญัญำกำรเช่ำรถใชง้ำน 

5. ค่ำเช่ำบรกิำร       

เครื่องคอมพวิเตอร ์

ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมสัญญำ    

กำรเช่ำบรกิำรเครื่องคอมพวิเตอรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 สญัญำกำรเช่ำบรกิำรเครื่อง

คอมพวิเตอร ์

6. ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิและ

หล่อลื่น 

ค ำนวณจำกประมำณกำรรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ

หรือก๊ ำซในปีที่ขอรับ เงินอุดหนุนบริกำร

สำธำรณะ ประกอบกับจ ำนวนรถเช่ำใช้งำน

ตำมสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง  

 อตัรำกำรเผำผลำญเชือ้เพลงิ 

 
7. ค่ำก๊ำซรถใชง้ำน 
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รายการ ตวัอยา่งหลกัการค านวณ ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

8. ค่ำภำษทีะเบยีนรถ ค ำนวณจำกอัตรำค่ำภำษีต่อทะเบียนและ       

ค่ำตรวจสภำพรถต่อคนั ประกอบกับจ ำนวน         

รถเช่ำใชง้ำนตำมสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เอกสำรหลกัฐำนส ำหรบัค่ำภำษ ี        

ต่อทะเบยีน และค่ำตรวจสภำพรถ 

9. ค่ำรกัษำควำมปลอดภยั ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมสัญญำ

ว่ ำ จ้ ำ ง พนั ก ง ำ น รักษ ำ ค ว ำมปลอดภัย                

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สญัญำว่ำจำ้งผูร้กัษำควำมปลอดภยั 

10. ค่ำเครื่องเขยีนแบบ
พมิพแ์ละวสัดุ 

ค ำนวณโดยอ้ำงอิงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง       

ใ น อ ดี ต 3 - 5 ปี ย้ อ น ห ลั ง  ป ร ะ ก อบกับ             

แผนกำรด ำเนินงำนในปีที่มีกำรขอรับเงิน

อุดหนุนบรกิำรสำธำรณะ 

 

 งบกำรเงนิทีแ่สดงค่ำใชจ้่ำยในอดตี 
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5. วิธีการพิจารณาข้อเสนอการขอรบัเงินอดุหนุนบริการสาธารณะประจ าปี
งบประมาณ 2563 ตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการเงินอดุหนุน
บริการสาธารณะ 

รัฐวิสำหกิจสำมำรถค ำนวณประมำณกำรต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรสำธำรณะ             

ส ำหรบัข้อเสนอกำรขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะได้ตำมแนวทำงของกำรพิจำรณำข้อเสนอฯ ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 ของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่22 มนีำคม 2562 

ตำมตวัอย่ำงด้ำนล่ำงนี้ ทัง้นี้ วธิกีำรค ำนวณประมำณกำรดงักล่ำวเป็นเพยีงตวัอย่ำงกำรค ำนวณประมำณกำร

ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยวิธีหนึ่งซึ่งรฐัวิสำหกิจสำมำรถน ำไปปรบัใช้หรือเลือกใช้วิธีกำรค ำนวณอื่นที่เหมำะสมกับ     

ประเภทของบริกำรสำธำรณะที่ให้บริกำร ลักษณะกำรจดัท ำบัญชี หรือรำยละเอียดข้อมูล ของรฐัวิสำหกิจ          

ดังนั ้น  วิธีกำรที่ เหมำะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐวิสำหกิจ  โดยตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ข้อเสนอฯ               

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ตำมแนวทำงกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรฯ มรีำยละเอยีดดงันี้  

 

1) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ 
รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ มูลค่าความ

แตกต่าง 

รำยไดจ้ำกตัว๋รถโดยสำร 1,306,510,200.000 2,155,555,680.000 849,045,480.000 

รำยไดจ้ำกบตัรเดอืน 5,176,800.000 5,176,800.000 - 

รำยไดจ้ำกรถเช่ำเหมำคนั 5,216,000.000 5,216,000.000 - 

รำยไดจ้ำกครอบครวัสขุสนัต ์ - - - 

รำยไดจ้ำกตัว๋เดอืน - รถธรรมดำ 2,041,000.000 2,041,000.000 - 

รำยไดจ้ำกตัว๋เดอืน - รถปรบั
อำกำศ 

16,090,000.000 - (16,090,000.000) 

รำยไดจ้ำกตัว๋สปัดำห ์- รถธรรมดำ 2,711,000.000 2,711,000.000 - 

รำยไดจ้ำกตัว๋สปัดำห ์- รถปรบั
อำกำศ 

20,114,000.000 - (20,114,000.000) 

รำยไดจ้ำกคปูอง - - - 

รำยไดจ้ำกบตัรสวสัดกิำรแหง่รฐั - 85,462,560.000 85,462,560.000 
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รำยไดจ้ำกตัว๋โดยสำร 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ  

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

รำยไดจ้ำกตัว๋โดยสำร  รำยไดจ้ำกตัว๋โดยสำรต่อวนัต่อคนัเฉลีย่
ตำมผลกำรด ำเนินงำนในเดอืนมถุินำยน     
ถึงเดือนกรกฎำคม  2561 x จ ำนวน     
รถวิง่เฉลีย่ต่อวนั x จ ำนวนวนัท ำกำร 

จ ำ น ว น ตั ว๋ โ ด ย ส ำ ร ต่ อ คัน ต่ อ วัน          
ตำมผลกำรด ำเนินงำนเฉลี่ยย้อนหลัง       
3 ปี x รำคำค่ำโดยสำร x จ ำนวนรถวิ่ง
เฉลีย่ต่อวนั x จ ำนวนวนัท ำกำร 

 
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก . ใ ช้ ร ำย ได้ จ ำกตั ว๋ โ ดยส ำ ร เฉลี่ ย ต่ อคัน ต่ อ วัน  จ ำกผลกำรด ำ เ นิ น ง ำน จ ริ ง                         

ในช่วงเดอืนมถุินำยนถงึกรกฎำคม 2561 คดิเป็นระยะเวลำ 2 เดอืน ซึง่เท่ำกบั 2,445.00 บำทต่อ

คนัต่อวนั คูณจ ำนวนรถวิง่เฉลี่ยต่อวนั ที่อตัรำจ ำนวนรถวิง่ร้อยละ 96.00  (เท่ำกบั 1,460 คนั) 

คณูจ ำนวนวนัท ำกำร (366 วนั) ไดร้ำยไดจ้ำกตัว๋โดยสำรรวมเท่ำกบั 1,306.510 ลำ้นบำท  

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 กำรค ำนวณค่ำรำยได้จำกตัว๋โดยสำรเฉลี่ยต่อคนัต่อวนัจำกผลกำรด ำเนินงำนจรงิที่มรีะยะเวลำ    

2 เดอืนนัน้ ไม่สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนจรงิที่ผ่ำนมำ ดงันัน้ จงึเหน็ควรให้อ้ำงองิใช้จ ำนวนตัว๋

โดยสำรเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ตัง้แต่ปี 2559 ถงึ 2561 หรอืเท่ำกบั 454 ใบต่อคนัต่อวนั หรอืมำกกว่ำ

ขอ้เสนอฯ ของ ขสมก. 78 ใบต่อคนัต่อวนั 

 ขสมก. มีแผนกำรปรับค่ำโดยสำร จำกรำคำปัจจุบันที่ 6.50 บำท เป็นรำคำ 8.00 บำท ตัง้แต่วันที่                         

22 เมษำยน 2562 ถึง 21 เมษำยน 2563 (รวมเป็นจ ำนวน 204 วัน ในปีงบประมำณ 2563) และเป็นรำคำ        

10.00 บำท ตัง้แต่ 22 เมษำยน 2563 เป็นต้นไป (รวมเป็นจ ำนวน 162 วนั ในปีงบประมำณ 2563) จงึเหน็ควร   

ใหป้ระมำณกำรรำยได้จำกตัว๋โดยสำร ดว้ยประมำณกำรจ ำนวนตัว๋ (454 ใบต่อคนัต่อวนั) คูณรำคำค่ำโดยสำร 

คูณจ ำนวนวนัท ำกำร และคูณจ ำนวนรถวิง่จรงิ (1,460 คนั) ได้ประมำณกำรค่ำรำยได้จำกตัว๋โดยสำร

เท่ำกบั 2,155.556 ลำ้นบำท 
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รำยไดจ้ำกบตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั 

ตารางแสดงหลกัการค านวณ 
รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

รำยไดจ้ำกบตัรสวสัดกิำรแหง่รฐั  ไม่มกีำรประมำณกำรรำยไดส้ว่นน้ี จ ำนวนตัว๋โดยสำรต่อคนัต่อวนัจำกบตัร
สวสัดกิำรแห่งรฐั ตำมผลกำรด ำเนินงำน
ในปี 2561 x รำคำค่ำโดยสำร x จ ำนวน
รถวิง่เฉลีย่ต่อวนั x จ ำนวนวนัท ำกำร 

 
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ไมม่ปีระมำณกำรรำยไดจ้ำกบตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั  

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 ทัง้นี้ จำกกำรสอบทำนพบว่ำ ขสมก. มรีำยได้จำกบตัรสวัสดิกำรแห่งรฐั ตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2561         

จงึเหน็ควรใหท้ ำกำรประมำณกำรรำยไดด้งักล่ำว โดยอ้ำงองิจ ำนวนตัว๋ต่อคนัต่อวนัทีเ่กดิขึน้จรงิ

ในปี 2561 ซึ่งจะได้ประมำณกำรตัว๋จำกบตัรสวสัดกิำร ในปีงบประมำณ 2563 เท่ำกบั 18 ใบ      

ต่อคนัต่อวนั 

 ขสมก. มีแผนกำรปรับค่ำโดยสำร จำกรำคำปัจจุบันที่ 6.50 บำท  เป็นรำคำ 8.00 บำท ตัง้แต่วันที่                      

22 เมษำยน 2562 ถึง 21 เมษำยน 2563 (รวมเป็นจ ำนวน 204 วันในปีงบประมำณ 2563)  และเป็นรำคำ            

10.00 บำท ตัง้แต่ 22 เมษำยน 2563 เป็นต้นไป (รวมเป็นจ ำนวน 162 วนั ในปีงบประมำณ 2563 จงึเหน็ควร                          

ให้ประมำณกำรรำยได้จำกบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐด้วยประมำณกำรจ ำนวนตัว๋ (18 ใบต่อคันต่อวัน)                   

คูณรำคำค่ำโดยสำร คูณจ ำนวนวนัท ำกำร และคูณจ ำนวนรถวิง่จรงิ (1,460 คนั)  ได้ประมำณกำรค่ำรำยได้                    

จำกบตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั เท่ำกบั 85.463 ลำ้นบำท 
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะอื่นๆ ไดแ้ก่ คปูอง รถเช่ำเหมำคนั ตัว๋สปัดำห ์และตัว๋เดอืน 

ตารางแสดงหลกัการค านวณ  
รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

รำยไดจ้ำกบตัรเดอืน รำยไดต้ำมผลกำรด ำเนินงำนในเดอืน
ตุลำคม 2560 ถงึเดอืนกรกฎำคม 2561       
+ ประมำณกำรรำยไดเ้ดอืนสงิหำคม
และกนัยำยน 2561 

เห็นสอดคล้องกับหลักกำรค ำนวณ        
ที ่ขสมก. เสนอมำ 

รำยไดจ้ำกรถเช่ำเหมำคนั 

รำยไดจ้ำกตัว๋สปัดำห ์

รำยไดจ้ำกตัว๋เดอืน  
 

 
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะอื่น  ๆโดยน ำรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอื่น  ๆทีเ่กดิขึน้จรงิ

ระหว่ำงเดอืนตุลำคม 2560 ถึงเดอืนกรกฎำคม 2561 บวกประมำณกำรรำยได้อีก  2 เดอืน )เดอืนสงิหำคม     

และกนัยำยน 2561) ดว้ยรำยได้เฉลี่ยต่อเดอืนทีเ่กดิขึน้จรงิ จงึไดป้ระมำณกำร รำยได้จำกกำรให้บรกิำรอื่น  ๆ

ในปีงบประมำณ 2563 รวมทัง้สิน้ 51.349 ลำ้นบำท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 ประมำณกำรรำยได้จำกตัว๋สปัดำหร์ถโดยสำรปรบัอำกำศและตัว๋เดอืนรถโดยสำรปรบัอำกำศนัน้ 

ไม่เขำ้ข่ำยกำรประมำณกำรรำยได้จำกกำรด ำเนินกำรของรถโดยสำรธรรมดำเพรำะรถโดยสำร

ปรบัอำกำศไมไ่ดถู้กควบคุมรำคำค่ำโดยสำรโดยภำครฐั ดงันัน้ จงึไมค่วรน ำรำยไดด้งักล่ำวมำรวม

ในกำรค ำนวณวงเงนิอุดหนุนที่ ขสมก. ควรได้รบัจำกภำครฐั  และให้ปรบัประมำณกำรรำยได้

ดงักล่ำวออกเตม็จ ำนวน หรอืเท่ำกบั 36.204 ลำ้นบำท 

 ส ำหรบัรำยไดจ้ำกบตัรเดอืน รำยไดจ้ำกรถเช่ำเหมำคนั รำยไดจ้ำกครอบครวัสุขสนัต์ รำยไดจ้ำก

ตัว๋สปัดำห์ และรำยได้จำกตัว๋เดอืน จำกกำรสอบทำนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมผลด ำเนินงำน     

ที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลังในปี 2561 ได้ผลกำรประมำณกำรเท่ำกับข้อเสนอฯ ของ ขสมก.              

หรอืรวมเท่ำกบั 15.145 ลำ้นบำท 
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2) ค่ำผ่ำนทำงด่วนรถยนตโ์ดยสำร 

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าผา่นทางด่วนรถยนตโ์ดยสาร 11,363,898.000 11,363,898.000 - 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ  

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่ำผ่ำนทำงด่วนรถยนต์
โดยสำร 

ค่ ำ ผ่ ำ นท ำ งด่ ว น รถยนต์ โ ดยสำร        
ตำมผลกำรด ำเนินงำนเดือนตุลำคม 
2560 ถึ ง เ ดื อนก รกฎำคม  2561 + 
ประมำณกำรค่ำผ่ำนทำงด่วนรถยนต์
โดยสำรเดือนสิงหำคมและกันยำยน 
2561 

เห็นสอดคล้องกับหลักกำรค ำนวณ        
ที ่ขสมก. เสนอมำ 

 

ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ในกำรค ำนวณรำยได้สุทธจิำกกำรให้บรกิำรรถโดยสำรธรรมดำ ต้องมกีำรน ำค่ำผ่ำนทำงด่วน  

มำหักออกจำกผลรวมของรำยได้ทัง้หมดก่อน โดยค่ำผ่ำนทำงด่วนของข้อเสนอฯ ปี 2563            

มจี ำนวนเท่ำกบั 11.364 ลำ้นบำท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 ค่ำผ่ำนทำงด่วนเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรบัรถโดยสำรธรรมดำที่ขึน้ทำงด่วน ซึ่งเป็นบรกิำรที่ ขสมก. 

ถูกควบคุมรำคำค่ำโดยสำรจำกกรมกำรขนส่งทำงบก และ ขสมก. ได้น ำรำยได้จำกตัว๋โดยสำร   

ในส่วนน้ีรวมอยูใ่นประมำณกำรรำยไดจ้ำกตัว๋โดยสำรเช่นกนั 

 จำกเหตุผลข้ำงต้นจึงเห็นควรให้อุดหนุนค่ำผ่ำนทำงด่วนตำมข้อเสนอฯ เนื่องจำกเข้ำข่ำย

ค่ำใชจ้ำ่ยเพื่อใหบ้รกิำรสำธำรณะ เท่ำกบั 11.364 ลำ้นบำท ดงันัน้ เมือ่น ำค่ำผ่ำนทำงด่วนรถยนต์

โดยสำรหักออกจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรสำธำรณะ รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนสุทธิ             

ของขสมก. จงึเท่ำกบั 2,244.799 ลำ้นบำท 
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3) ค่ำซ่อมแซม 

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าซ่อมแซม 798,508,348.800 788,146,514.177 (10,361,834.623) 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ  

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่ำซ่อมแซม  ค่ำเหมำซ่อมเฉลีย่ต่อคนัต่อวนั x อตัรำ
เ งิ น เ ฟ้ อ  ร้ อ ย ล ะ  2.40 x จ ำ น ว น              
รถประจ ำกำร x จ ำนวนวนัท ำกำร  

ค่ำเหมำซ่อมจรงิตำมตำมสญัญำฉบบัที่ 
1 ถงึฉบบัที ่4  
)โดยค่ำเหมำซ่อมตำมแต่ละสัญญำ
ค ำนวณจำก ค่ำเหมำซ่อมต่อคนัต่อวนั 
x จ ำนวนรถที่ครอบคลุมในสัญญำ  x 
อตัรำเงนิเฟ้อร้อยละ 1.10 x จ ำนวนวนั
ท ำกำร) 

 
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ประมำณกำรต้นทุนค่ำซ่อมแซมโดยใช้ค่ำเหมำซ่อมเฉลี่ย 1,310.00 บำทต่อคนัต่อวนั 

ปรบัเพิม่ด้วยอตัรำเงนิเฟ้อ ที่ร้อยละ 2.40 ได้ต้นทุนค่ำเหมำซ่อมเฉลี่ยเท่ำกับ 1,435.34 บำท      

ต่อคันต่อวัน  คูณด้วยจ ำนวนรถประจ ำกำร 1,520 คัน และจ ำนวนวันท ำกำร 366 วัน                  

คดิเป็นค่ำซ่อมแซมรวมเท่ำกบั 798.508 ลำ้นบำท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 กำรประมำณกำรค่ำเหมำซ่อมโดยอ้ำงองิต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิตำมสญัญำนัน้มคีวำมเหมำะสมแล้ว 

อย่ำงไรก็ตำม กำรค ำนวณด้วยค่ำเหมำซ่อมเฉลีย่ต่อคนัต่อวนั อำจท ำให้เกดิควำมคลำดเคลื่อน     

ในกำรประมำณกำร จงึเห็นควรให้น ำอตัรำค่ำเหมำซ่อมต่อคนัตำมที่ระบุในสญัญำแต่ละฉบับ        

ซึ่งมทีัง้หมดรวม 4 ฉบบั คูณด้วยจ ำนวนรถที่ครอบคลุมในสญัญำฉบบันัน้ๆ แล้วจงึด ำเนินกำร

ปรบัเพิม่ดว้ยอตัรำเงนิเฟ้อทีร่อ้ยละ 1.10 และคูณดว้ยจ ำนวนวนัท ำกำร 366 วนั ไดค้่ำเหมำซ่อม

รวมเท่ำกบั 788.147 ลำ้นบำท 
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4) ค่ำภำษต่ีอทะเบยีน 

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่ำภำษต่ีอทะเบยีน 4,408,000.000 4,408,000.000 - 

ค่ำตรวจสภำพรถ 304,000.000 304,000.000 - 

ค่าภาษีต่อทะเบียน 4,712,000.000 4,712,000.000 - 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ  

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่ำภำษต่ีอทะเบยีน  (ค่ ำ ภ ำษี ต่ อ ท ะ เ บี ย น ต่ อ คัน ต่ อ ปี               
+ ค่ ำ ต ร ว จ สภำพรถ ต่ อ คัน ต่ อ ปี )              
x จ ำนวนรถประจ ำกำร 

เห็นสอดคล้องกับหลักกำรค ำนวณ        
ที ่ขสมก. เสนอมำ 

 
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ประมำณกำรต้นทุนค่ำภำษีต่อทะเบยีนโดยใช้อตัรำค่ำภำษีต่อทะเบยีน 2,900.00 บำท    

ต่อคนัต่อปี บวกด้วยอตัรำค่ำตรวจสภำพรถคนัละ 200.00 บำทต่อคนัต่อปี และคูณจ ำนวนรถ

ประจ ำกำร 1,520 คนั คดิเป็นค่ำภำษต่ีอทะเบยีนและตรวจสภำพรถรวมเท่ำกบั 4.712 ลำ้นบำท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 กำรประมำณกำรค่ำภำษีต่อทะเบียน และตรวจสภำพรถโดยอ้ำงอิงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนัน้           

มีควำมเหมำะสมแล้ว ดังนัน้ จึงเห็นควรให้อุดหนุนค่ำภำษีต่อทะเบียนและตรวจสภำพรถ         

ตำมขอ้เสนอฯ เท่ำกบั 4.712 ลำ้นบำท 
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5) ค่ำประกนัภยั 

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่ำประกนัภยัภำคบงัคบั (พ.ร.บ.) 6,371,946.400     6,222,606.400  (149,340.000) 

ค่ำเบีย้ประกนัภยั 28,665,436.800   28,301,526.365       (363,910.435) 

ค่าประกนัภยั   35,037,383.200    34,524,132.765    (513,250.435) 

 

ตารางแสดงหลกัการค านวณ  
รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่ำประกนัภยั  (ค่ำพ.ร.บ. ต่อคนั + ค่ำเบี้ยประกนัภยั
รวมอำกรต่อคนั) x อตัรำเงนิเฟ้อรอ้ยละ 
2.40 x จ ำนวนรถประจ ำกำร 

[ค่ำพ.ร.บ. ต่อคนั + (ค่ำเบี้ยประกนัภยั
รวมอำกรต่อคนั x อตัรำเงนิเฟ้อร้อยละ 
1.10)] x จ ำนวนรถประจ ำกำร 

 
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ประมำณกำรต้นทุนค่ำประกนัภยัภำคบงัคบั (พ.ร.บ.) และค่ำเบี้ยประกนัภยัประเภท 3 

รวมอำกรแสตมป์ เท่ำกบั 21,038.00 บำทต่อคนัต่อปี ปรบัเพิม่ด้วยอตัรำเงนิเฟ้อที่รอ้ยละ 2.40 

และรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ได้เท่ำกับ 23,050.91 บำทต่อคนัต่อปี แล้วคูณจ ำนวนรถประจ ำกำร 

1,520 คนั คดิเป็นค่ำ พ.ร.บ.. และค่ำประกนัภยัรวมเท่ำกบั 35.037 ลำ้นบำท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 กำรประมำณกำรค่ำ พ.ร.บ. และค่ำประกนัภยัโดยอำ้งองิสญัญำประกนัภยัในปีงบประมำณ 2562 

นัน้มคีวำมเหมำะสมแลว้ อย่ำงไรกต็ำม เนื่องจำกค่ำ พ.ร.บ. ไม่แปรผนัตำมอตัรำเงนิเฟ้อ จงึเหน็

ควรใหป้รบัเฉพำะค่ำประกนัภยัต่อคนัดว้ยอตัรำเงนิเฟ้อทีร่อ้ยละ 1.10  แลว้จงึบวกดว้ยค่ำ พ.ร.บ. 

ต่อคนั ซึ่งมมีูลค่ำเท่ำกับ 22,713.25 บำทต่อคนั และคูณด้วยจ ำนวนรถประจ ำกำร 1,520 คนั       

ไดเ้ท่ำกบั 34.524 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

6) ค่ำเช่ำอู่รถและท่ำจอดรถ 

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าเช่าอู่รถและท่าจอดรถ   46,220,508.210 42,960,509.581 (3,259,998.63) 

 

ตารางแสดงหลกัการค านวณ  
รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่ำเช่ำอู่รถและท่ำจอดรถ (ผลรวมค่ำเช่ำสถำนที่ 13 แห่งต่อปี     
+ ค่ำ เช่ ำที่ดินส ำนักงำนใหญ่ ต่อ ปี )         
x สัดส่วนรถโดยสำรธรรมดำต่อรถ
โดยสำรทัง้หมด 

ผลรวมค่ำเช่ำสถำนที่  13 แห่งต่อปี  
(ปรับด้วยอัตรำเงินเฟ้อร้อยละ 1.10 
ส ำหรับสถำนที่ที่จะครบก ำหนดตำม
สัญญ ำ เ ช่ ำ ใ น ปี  2562) x สัด ส่ ว น           
รถโดยสำรธรรมดำต่อรถโดยสำร
ทัง้หมด 

 
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ประมำณกำรค่ำเช่ำอู่รถและค่ำเช่ำท่ำจอดรถ รวมค่ำเช่ำทีด่นิส ำนกังำนใหญ่ โดยใชค้่ำเช่ำ       

ตำมสญัญำ จำกนัน้ท ำกำรปันส่วนค่ำใชจ้่ำยดว้ยสดัส่วนจ ำนวนรถโดยสำรธรรมดำต่อรถโดยสำร

ในแต่ละเขตกำรเดนิรถ ซึ่งคดิเป็นค่ำเช่ำอู่รถและท่ำจอดรถส ำหรบัรถโดยสำรธรรมดำเท่ำกบั 

46.961 ลำ้นบำท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 ค่ำเช่ำสถำนที่ส ำหรบัส ำนักงำนใหญ่อยู่ภำยใต้ค่ำยใช้จ่ำยบรหิำรส ำนักงำนใหญ่แล้ว จงึไม่ควร

น ำมำรวมกบัค่ำเช่ำสถำนทีอู่่รถและท่ำจอดรถ เนื่องจำกจะท ำใหม้กีำรค ำนวณค่ำใชจ้่ำยซ ้ำซอ้น 

 นอกจำกนี้  ขสมก. ควรมีกำรปรับค่ำเช่ำส ำหรับอู่ฟำร์มจระเข้  ลำนจอดรถช้ำงสำมเศียร               

อู่คลองเตย และลำนจอดรถอู่พระรำม 9 ใหส้อดคลอ้งกบัสญัญำ อกีทัง้ควรปรบัเพิม่ค่ำเช่ำส ำหรบั

สถำนที่ที่จะครบก ำหนดตำมสญัญำเช่ำด้วยอตัรำเงนิเฟ้อที่ร้อยละ 1.10 ท ำให้ได้ประมำณกำร    

ค่ำเช่ำเท่ำกบั 63.362 ลำ้นบำท แลว้ด ำเนินกำรปันส่วนประมำณกำรค่ำเช่ำดงักล่ำวดว้ยสดัส่วน

ของรถโดยสำรธรรมดำในแต่ละเขตกำรเดนิรถได้ประมำณกำรค่ำเช่ำส ำหรบัรถโดยสำรธรรมดำ

รวม 42.921 ลำ้นบำท 
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7) ค่ำเช่ำระบบ GPS และ E-Ticket  

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่ำเช่ำระบบ GPS 39,749,064.000 28,801,243.338 (10,947,820.672) 

ค่ำเช่ำระบบ E-Ticket 197,921,966.400 194,677,344.000 (3,244,622.400) 

ค่ำจดัท ำระบบ Clearing House 6,532,551.000 11,205,091.200 4,672,540.20 

ค่าเช่าระบบ GPS และ E-Ticket     244,203,581.400    234,683,678.528     (9,519,902.872)    

 

ตารางแสดงหลกัการค านวณ  
รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่ำเช่ำระบบ GPS และ 
E-Ticket 

[(ค่ ำ เ ช่ ำ ร ะบบ  GPS ต่ อคัน ต่ อ วัน            
+ ค่ำเช่ำระบบ E-Ticket ต่อคันต่อวนั)     
x จ ำนวนรถประจ ำกำร x จ ำนวนวัน    
ท ำกำร] + ร้อยละ 0.50 ของรำยได้ตัว๋
โดยสำร 

[(ค่ำเช่ำระบบ GPS ต่อคันต่อเดือน      
+ ค่ำเช่ำระบบ E-Ticket ต่อคนัต่อเดอืน) 
x จ ำนวนรถประจ ำกำร x จ ำนวนเดอืน
ท ำกำร] + ร้อยละ 0.50 ของรำยได้ตัว๋
โดยสำร 

 
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ประมำณกำรค่ำเช่ำระบบตรวจสอบและตดิตำมกำรปฏบิตักิำรเดนิรถ )GPS) และระบบ

บตัรโดยสำรอิเล็กทรอนิกส์ )E-Ticket) โดยใช้ค่ำเช่ำตำมสญัญำ คิดเป็นค่ำเช่ำระบบรำยวัน 

เท่ำกบั 71.45 บำท และ 355.77 บำทต่อวนัต่อคนั ตำมล ำดบั ส ำหรบัรถประจ ำกำร 2,600 คนั 

แล้วเพิ่มส่วนของรถประจ ำกำรที่ยงัไม่ถูกครอบคลุมด้วยสญัญำอีก 404 คนั ได้ค่ำเช่ำระบบ     

รวมเท่ำกบั 237.671 ลำ้นบำท นอกจำกนี้ยงัมกีำรประมำณกำรค่ำจดัท ำระบบศูนยบ์รหิำรจดักำร

รำยได้กลำง )Central Clearing House) เพื่อเชื่อมโยงกบัระบบตัว๋ร่วม (บตัรแมงมุม) ค ำนวณ

เป็นร้อยละ 0.50 ของประมำณกำรรำยได้จำกตัว๋รถโดยสำร หรือเท่ำกับ  6.533 ล้ำนบำท            

รวมทัง้สิน้เป็น 244.204 ลำ้นบำท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 

 กำรประมำณกำรค่ำเช่ำระบบ GPS และ E-Ticket โดยอำ้งองิตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิตำมสญัญำ และ
ปรบัเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมรถประจ ำกำรทัง้หมด 2,600 คันนัน้ มีควำมเหมำะสมแล้ว ทัง้นี้        
กำรค ำนวณค่ำเช่ำระบบฯ ต่อคนัต่อเดอืนเป็นต่อคนัต่อวนั นัน้ อำจท ำใหเ้กดิควำมคลำดเคลื่อน   
จึงเห็นควรใช้เป็นค่ำเช่ำระบบ GPS เท่ำกับ 2,143.460 บำทต่อคันต่อเดือน และค่ำระบบ          
E-Ticket เท่ำกบั 10,673.100 บำทต่อคนัต่อเดอืน แล้วจงึท ำกำรประมำณค่ำเช่ำระบบทัง้หมด   
ซึง่รวมเท่ำกบั 223.479 ลำ้นบำท 
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 จำกประมำณกำรรำยได้ทีเ่พิม่ขึน้ตำมสมมตฐิำนจ ำนวนตัว๋โดยสำรที่ปรบัเพิม่ขึน้ ท ำใหป้ระมำณ

กำรค่ำจดัท ำระบบ Central Clearing House เท่ำกบั 11.205 ลำ้นบำท รวมทัง้สิน้ค่ำประมำณกำร

ค่ำเช่ำระบบ GPS และ E-Ticket มมีลูค่ำกบั 234.684 ลำ้นบำท 

 ภำยหลงัจำกกำรเสนอขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะประจ ำปี 2563 ขสมก. ไดย้กเลกิสญัญำ

กำรด ำเนินงำน E-ticket และใช้บริกำรเครื่อง EDC จำกธนำคำรกรุงไทยในกำรด ำเนินงำน      

แทน ซึ่งธนำคำรกรุงไทยไม่มกีำรเก็บค่ำใช้จ่ำยกำรใช้เครื่อง  EDC ในกำรให้บรกิำรสำธำรณะ       

จำก ขสมก. ดงันัน้ จงึเห็นควรให้ปรบัลดวงเงนิอุดหนุนส ำหรบั E-ticket และ Clearing House 

จ ำนวน 205.882 ลำ้นบำท 

 

8) ค่ำเชือ้เพลงิ 

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าเช้ือเพลิง 1,156,698,557.140 1,135,558,893.857 (21,139,663.283) 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ  

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่ำเชือ้เพลงิ กิโลเมตรท ำกำร / อัตรำกำรใช้น ้ำมัน
มำตรฐำน x รำคำน ้ำมนั  

กิโลเมตรท ำกำร / อัตรำกำรใช้น ้ำมัน
มำตรฐำน x รำคำน ้ ำมันของส ำนัก
งบประมำณ 

 

ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ประมำณกำรต้นทุนค่ำเชือ้เพลงิโดยใชร้ำคำน ้ำมนัดเีซลรวมค่ำโสหุย้ เท่ำกบั 29.00 บำท

ต่อลติร และอ้ำงองิอตัรำกำรใช้น ้ำมนัของรถโดยสำรธรรมดำจำกค่ำเฉลีย่จรงิ เท่ำกบั 2.80 ลติร

ต่อ กม. ไดค้่ำเชือ้เพลงิรวมเท่ำกบั 1,156.699 ลำ้นบำท  

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 วธิกีำรประมำณกำรค่ำเชื้อเพลิงนัน้มคีวำมเหมำะสมแล้ว อย่ำงไรก็ตำม สมมติฐำนของรำคำ

น ้ ำมันดีเซล 29.00 บำทต่อลิตรตำมข้อเสนอฯ นั ้นสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยรำคำน ้ ำมันเชื้อเพลิง             

จำกส ำนักงบประมำณที่ 28.47 บำทต่อลติร และสูงกว่ำรำคำน ้ำมนัในปัจจุบนัอย่ำงมนีัยส ำคญั    

จงึเหน็ควรใหอ้้ำงองิรำคำน ้ำมนัของส ำนักงบประมำณ เนื่องจำกมคีวำมใกลเ้คยีงกบัรำคำน ้ำมนั

ในปัจจบุนั ท ำใหไ้ดป้ระมำณกำรค่ำเชือ้เพลงิเท่ำกบั 1,135.559 ลำ้นบำท 
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9) ค่ำพมิพต์ัว๋ 

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าพิมพต์ัว๋  3,414,560.400   4,205,730.137 791,169.737  

 

ตารางแสดงหลกัการค านวณ  
รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่ำพมิพต์ัว๋ รำคำตัว๋เฉลี่ยต่อใบ  x ประมำณกำร
จ ำนวนตัว๋โดยสำร   

ร ำค ำตั ว๋ เ ฉ ลี่ ย ถ่ ว งน ้ ำ หนั ก ต่ อ ใ บ              
x ประมำณกำรจ ำนวนตัว๋โดยสำร   

 
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ประมำณกำรค่ำพมิพต์ัว๋มว้นโดยใช้รำคำค่ำพมิพต์ัว๋เฉลีย่ อ้ำงองิตำมสญัญำจำ้งพมิพ์ตัว๋

ม้วน หรือ เท่ำกับ  0.017 บำทต่อใบ คูณกับประมำณกำรจ ำนวนตัว๋  200.919 ล้ำนใบ                   

ไดป้ระมำณกำรค่ำพมิพต์ัว๋มว้นเท่ำกบั 3.415 ลำ้นบำท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 กำรประมำณกำรค่ำพมิพ์ตัว๋โดยอ้ำงองิต้นทุนที่เกดิขึน้จรงิตำมสญัญำนัน้มคีวำมเหมำะสมแล้ว 

อย่ำงไรก็ตำม ควรใช้ค่ำพิมพ์ตัว๋เฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักด้วยจ ำนวนม้วนที่พิมพ์ โดยค ำนวณจำก         

ตัว๋ม้วนชนิด 500 ใบต่อม้วน จ ำนวน 989,300 ม้วน และมีรำคำเท่ำกับ 9.10 บำทต่อม้วน         

เฉลีย่แบบถ่วงน ้ำหนักดว้ยจ ำนวนมว้นกบัตัว๋มว้นชนิด 1,000 ใบต่อมว้น จ ำนวน 419,000 มว้น 

และมรีำคำเท่ำกบั 14.87 บำทต่อมว้น ตำมสมกำรดงัต่อไปนี้ 

𝑥 = 𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 
โดย 𝑥 คอื รำคำพมิพต์ัว๋เฉลีย่ต่อใบ 

      𝑤1 คอื สดัส่วนจ ำนวนตัว๋แบบตัว๋มว้นชนิด 500 ใบต่อต่อจ ำนวนตัว๋ทีจ่ดัพมิพท์ัง้หมด 

ซึง่เท่ำกบั 0.541 

      𝑥1 คอื รำคำค่ำพมิพต์ัว๋มว้นชนิด 500 ใบ ซึง่เท่ำกบั 9.10 บำทต่อมว้น 

      𝑤2 คือ สัดส่วนจ ำนวนตัว๋แบบตัว๋ม้วนชนิด  1,000 ใบต่อต่อจ ำนวนตัว๋ที่จ ัดพิมพ์

ทัง้หมด ซึง่เท่ำกบั 0.459 

      𝑥2 คอื รำคำค่ำพมิพต์ัว๋มว้นชนิด 1,000 ใบ ซึง่เท่ำกบั 14.87 บำทต่อมว้น 

โดยจะท ำใหไ้ดร้ำคำค่ำพมิพต์ัว๋เฉลี่ยต่อใบเท่ำกบั 0.0167 บำทต่อใบ เมื่อน ำรำคำพมิพต์ัว๋เฉลี่ย

ต่อใบ มำคณูกบัจ ำนวนตัว๋ทัง้หมด ไดป้ระมำณกำรค่ำพมิพต์ัว๋มว้นเท่ำกบั 4.097 ลำ้นบำท 
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 จำกกำรสอบทำนสัญญำจ้ำงพิมพ์ตัว๋ของ ขสมก. จึงพบว่ำมีสัญญำจ้ำงพิมพ์ตัว๋ประเภท           

รำยสปัดำห์ใบละ 4 บำท ซึ่งประกอบกบักำรประมำณกำรรำยได้จำกตัว๋รำยสปัดำห์ 27,110 ใบ 

สำมำรถประมำณกำรค่ำพมิพต์ัว๋รำยสปัดำหไ์ดเ้ท่ำกบั 108,440 บำท จงึท ำใหค้่ำพมิพต์ัว๋เท่ำกบั 

4.205 ลำ้นบำท  

 

10) เงนิเดอืนค่ำจำ้งและสวสัดกิำร 

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

เงนิเดอืนค่ำจำ้งพนกังำน 1,439,343,546.240 1,191,988,705.915 (247,354,840.325) 

สวสัดกิำรพนกังำน 401,048,119.600 341,623,703.916 (59,424,415.684) 

เงินเดือนค่าจ้างและสวสัดิการ 1,840,391,665.840 1,533,612,409.831 (306,779,256.009) 

 

ตารางแสดงหลกัการค านวณ  
รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

เงนิเดอืนค่ำจำ้งและสวสัดกิำร  เงนิเดอืนค่ำจำ้ง 
เงินเดือนค่ำจ้ำง เฉลี่ย ต่อวันต่อคัน          
x อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของเงินเดือน
พนัก ง ำนรัฐ วิส ำหกิจ ร้ อยละ  6.50              
x สมมติฐำนจ ำนวนพนักงำนต่อรถ
โดยสำรธรรมดำ x จ ำนวนรถวิ่งเฉลี่ย   
ต่อวนั x จ ำนวนวนัท ำกำร 
 ค่ำสวสัดกิำร 
ค่ำสวสัดิกำรตำมผลกำรด ำเนินงำนใน
เดอืนตุลำคม 2560 ถึงเดอืนกรกฎำคม 
2561 + ประมำณกำรค่ำสวสัดกิำรเดอืน
สงิหำคมและกนัยำยน 2561 

 เงนิเดอืนค่ำจำ้ง 
เงนิเดอืนค่ำจำ้งเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักต่อวนั
ต่อคัน x อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของ
เงินเดือนพนักงำนรัฐวิสำหกิจร้อยละ 
6.50 x สมมติฐำนจ ำนวนพนักงำน        
ต่อรถโดยสำรธรรมดำ x จ ำนวนรถวิ่ง
เฉลีย่ต่อวนั x จ ำนวนวนัท ำกำร 
 ค่ำสวสัดกิำร 
(ค่ำสวสัดิกำรที่ตำมผลกำรด ำเนินงำน
ใ น เ ดื อ น ตุ ล ำ ค ม  2560 ถึ ง เ ดื อ น
กรกฎำคม  2561 +  ประมำณกำร          
ค่ ำ ส วัส ดิ ก ำ ร เ ดื อน สิ ง ห ำ คมและ
กันยำยน 2561) / จ ำนวนพนักงำน
ทั ้งหมดในปี  2561 x ประมำณกำร
จ ำนวนพนักงำนปี  2563 x สัดส่ วน
กโิลเมตรท ำกำรของรถโดยสำรธรรมดำ 
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ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ประมำณกำรค่ำเงินเดือนค่ำจ้ำงพนักงำนโดยใช้เฉลี่ยเงินเดือนของพนักงำน                  

ในแต่ละต ำแหน่ง ปรับเพิ่มด้วยอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของเงินเดือนพนักงำนรัฐวิสำหกิจ        

เท่ำกับร้อยละ 6.50 และใช้สมมติฐำนจ ำนวนพนักงำนต่อรถโดยสำรธรรมดำโดยแบ่งเป็น

พนักงำนขบัรถโดยสำรเท่ำกับ 2.10 คน และพนักงำนอื่นๆ 0.50 คนต่อรถโดยสำรหนึ่งคัน         

ท ำใหไ้ดป้ระมำณกำรเงนิเดอืนค่ำจำ้งเฉลีย่ 2,693.58 บำทต่อคนัต่อวนั คูณจ ำนวนรถทีว่ ิง่ต่อวนั 

1,460 คนั และคูณจ ำนวนวนัท ำกำร 366 วนั ได้ประมำณกำรค่ำเงนิเดือนค่ำจ้ำง 1,439.344     

ล้ำนบำท นอกจำกนี้  ในกำรประมำณกำรค่ำสว ัสด ิกำรพนักงำน  ขสมก. ใช้ค่ำใช้จ ่ำย        

ที่เกี ่ยวข ้องก ับสว ัสด ิกำ รที่เก ิดขึ้นจร ิง ระหว่ำงเดือนตุลำคม ปี 2560 ถึงเดือนกรกฎำคม         

ปี 2561 บวกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยอีก 2 เดือน )เดือนสิงหำคมและเดอืนกนัยำยน ปี 2561)     

ด้วยค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนที่เกิดขึ้นจริง  ได้ประมำณกำรค่ำสวัสดิกำรพนักงำน 401.048         

ลำ้นบำท ซึง่ท ำใหไ้ดร้วมค่ำเงนิเดอืนค่ำจำ้งและสวสัดกิำรเท่ำกบั 1,840.392 ลำ้นบำท  

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 กำรประมำณกำรด้วยเงนิเดอืนค่ำจ้ำงเฉลี่ยอำจท ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อน จงึเห็นควรให้ใช้

ประมำณกำรเงนิเดอืนค่ำจ้ำง ในปีงบประมำณ 2563 เฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักด้วยสมมติฐำนจ ำนวน

พนักงำนต่อรถโดยสำรธรรมดำตำมข้อเสนอฯ ของ ขสมก. ได้เท่ำกับ 2,094.504 บำทต่อคันต่อวนั       

แลว้คณูดว้ยอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ของเงนิเดอืนพนกังำนรฐัวสิำหกจิเท่ำกบัรอ้ยละ 6.50 ไดค้่ำจำ้ง

เฉลี่ยต่อคันต่อวันเท่ำกับ 2,230.68 บำท จำกนั ้นคูณด้วยจ ำนวนรถที่วิ่งต่อวัน 1,460 คัน             

คูณจ ำนวน  ว ันท ำกำร  366 ว ัน  ได้ประมำณกำรค่ำ เ ง ิน เด ือนค่ำจ ้ำ งพนักงำนรวม 

1,191.989 ล้ำนบำท 

 กำรประมำณกำรค่ำสวัสดิกำรพนักงำนด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลำ 10 เดือน          

บวกด้วยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยด้วยค่ำเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจรงิอกี 2 เดอืนนัน้มคีวำมเหมำะสมแล้ว    

อย่ำงไรก็ตำม ค่ำสวสัดกิำรที่เกดิขึน้จรงิในปี 2561 ซึ่งมมีูลค่ำเท่ำกบั 834.258 ล้ำน ต้องน ำมำ

หำรดว้ยจ ำนวนพนกังำนในปี 2561 จ ำนวน 12,977 คน ท ำใหไ้ดค้่ำสวสัดกิำรเฉลีย่ต่อคน เท่ำกบั 

64,287.49 บำท แล้วจงึคูณกลบัด้วยประมำณกำรจ ำนวนพนักงำนซึ่งมกีำรปันสดัส่วนระหว่ำง    

รถโดยสำรธรรมดำและรถโดยสำรปรบัอำกำศด้วยกโิลเมตรท ำกำรจ ำนวน 5,314 คน  ท ำให้ได้

ประมำณกำรค่ำสวสัดกิำรรวมเท่ำกบั 341.624 ลำ้นบำท 
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11) ค่ำส่วนแบ่งรำยได ้

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าส่วนแบ่งรายได้  30,137,904.000 36,870,840.000 6,732,936.000 

 

ตารางแสดงหลกัการค านวณ  
รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

สว่นแบ่งรำยได ้ ประมำณกำรจ ำนวนตัว๋โดยสำรต่อคนั
ต่อวนั x (สว่นแบ่ง พขร. ต่อคนัต่อวนั + 
ส่วนแบ่ง พกส. ต่อวนัต่อคนั) x จ ำนวน
รถวิง่เฉลีย่ต่อวนั x จ ำนวนวนัท ำกำร 

เห็นสอดคล้องกับหลักกำรค ำนวณ        
ที ่ขสมก. เสนอมำ 

 
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ประมำณกำรค่ำส่วนแบ่งรำยไดต้ำมประมำณกำรตัว๋โดยสำรต่อคนัต่อวนั โดยส ำหรบัตัว๋

ใบที่1 ถึง 500 พนักงำนขับรถ )พขร.) จะได้ร ับส่วนแบ่ง 0.10 บำทต่อตัว๋  และพนักงำน            

เก็บค่ำโดยสำร )พกส.) จะได้รบัส่วนแบ่ง 0.05 บำทต่อตัว๋ ซึ่งด้วยประมำณกำรจ ำนวนตัว๋เฉลีย่

เท่ำกบั 376 ใบต่อคนัต่อวนั ท ำให้ส่วนแบ่งต่อคนัต่อวนัของ พขร. เท่ำกบั 37.6 บำท และส่วน

แบ่งต่อคนัต่อวนัของ พกส. เท่ำกบั 18.80 บำท ดงันัน้ ส่วนแบ่งรำยไดร้วมจงึเท่ำกบั 56.40 บำท

ต่อคนัต่อวนั น ำไปคูณกบัจ ำนวนรถโดยสำร 1,460 คนั และจ ำนวนวนัด ำเนินกำร 366 วนั ท ำให้

ไดป้ระมำณกำรค่ำส่วนแบ่งรำยไดร้วม 30.138 ลำ้นบำท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 วิธีกำรประมำณกำรส่วนแบ่งรำยได้ส ำหรบั พขร.  และ พกส. ตำมประมำณกำรตัว๋โดยสำร

เหมำะสมแลว้ อย่ำงไรกต็ำม จ ำนวนตัว๋โดยสำรต่อวนัต่อคนัต้องสอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีอ่ำ้งองิ

จำกกำรเฉลีย่จ ำนวนตัว๋โดยสำรยอ้นหลงั 3 ปี ซึง่เท่ำกบั 460 ใบต่อคนัต่อวนั )รวมทัง้ตัว๋โดยสำร

และตัว๋จำกบัตรสวัสดิกำร) ส่งผลให้ส่วนแบ่งต่อคันต่อวันของ พขร. เท่ำกับ 46.00 บำท           

และส่วนแบ่งต่อคนัต่อวนัของ พกส. เท่ำกบั 23.00 บำท รวมส่วนแบ่งรำยได้ทัง้หมด เท่ำกบั 

69.00 บำทต่อคนัต่อวนั น ำไปคณูกบัจ ำนวนรถโดยสำร 1,460 คนั และจ ำนวนวนัด ำเนินกำร 366 วนั ท ำใหไ้ด้

ประมำณกำรค่ำส่วนแบ่งรำยไดร้วม 36.870 ลำ้นบำท 
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12) ค่ำใชจ้ำ่ยบรหิำรกองและเขต 

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่ำซ่อมแซมทรพัยส์นิ 4,859,673.340 3,948,122.639 (911,550.701) 

ค่ำเช่ำรถใชง้ำน 5,006,826.250 5,006,826.250 - 

ค่ำเช่ำบรกิำรเครื่องคอมพวิเตอร ์ 1,664,560.660 1,664,560.660 - 

ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิและหล่อลื่น 

(รวมแก๊ส) 
1,547,156.690 1,547,156.690 - 

ค่ำภำษทีะเบยีนรถ 1,891.490 1,891.490 - 

ค่ำรกัษำควำมปลอดภยั 12,298,182.880 11,868,778.524 (429,404.356) 

ค่ำเครื่องเขยีนแบบพมิพแ์ละวสัดุ 2,908,661.890 2,908,661.890 - 

ค่ำไฟฟ้ำ น ้ำประปำและโทรศพัท ์ 11,235,351.830 11,235,351.830 - 

ค่ำเสือ่มรำคำ 13,236,665.460 9,979,962.000 (3,256,703.460) 

ค่าใช้จ่ายบริหารกองและเขต 52,758,970.490 48,161,311.973 (4,597,658.517) 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ  

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่ำใชจ้่ำยบรหิำรกองและเขต ค่ ำ ใช้จ่ ำยบริหำรกองและเขตตำม        
ผลกำรด ำ เนินงำนในเดือน ตุลำคม  
2560 ถึ ง เ ดือนก รกฎำคม  2561 +               
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยบริหำรกอง     
และเขตเดือนสิงหำคมและกันยำยน 
2561 

ค่ ำ ใช้จ่ ำยบริหำรกองและเขตตำม        
ผลกำรด ำ เนินงำนในเดือนตุลำคม  
2560 ถงึเดอืนกนัยำยน 2561 โดยปรบั
ด้วยอตัรำเงนิเฟ้อร้อยละ 1.10 ส ำหรบั
บำงรำยกำรเพื่อใช้เปรียบเทียบกับ
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 

 
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยบรหิำรกองและเขตจำกค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่ำงเดอืนตุลำคม            

ปี 2560 ถงึเดอืนกรกฎำคม ปี 2561 บวกดว้ยประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยอกี 2 เดอืน (เดอืนสงิหำคม 

และเดอืนกนัยำยน ปี 2561) โดยใช้ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดอืนที่เกดิขึน้จรงิ จงึได้ค่ำใช้จ่ำยบรหิำร

กองและเขตรวมเท่ำกบั 52.759 ลำ้นบำท  

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยประเภทต่ำงๆ ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยบรหิำรกองและเขตด้วยค่ำใช้จ่ำยที่

เกดิขึน้จรงิในระยะเวลำ 10 เดอืน ประกอบกบัประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยดว้ยค่ำเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิอกี 
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2 เดอืนนัน้มคีวำมเหมำะสมแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวต้องสอดคลอ้งกบัค่ำใช้จ่ำยที่

เกดิขึน้จรงิในปี 2561 ตำมงบก ำไรขำดทุนของ ขสมก. และอำ้งองิจำกเอกสำรสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ส ำหรับค่ำเช่ำรถใช้งำนและค่ำรักษำควำมปลอดภัยควรอ้ำงอิงค่ำใช้จ่ำยจริงตำมสัญญำ             

แต่เนื่องจำกเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่มกีำรแยกชดัเจนส ำหรบัรถโดยสำรธรรมดำและรถโดยสำรปรบั

อำกำศ จงึต้องมกีำรปันส่วนดว้ยสดัส่วนทีอ่้ำงองิจำกขอ้เสนอฯ ปี 2563 ของรถโดยสำรธรรมดำ

และรถโดยสำรปรบัอำกำศ รวมเท่ำกบั 17.081 ลำ้นบำท 

 ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมทรพัยส์นิ ค่ำเช่ำบรกิำรเครื่องคอมพวิเตอร์ ค่ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิและหล่อลื่น    

ค่ำก๊ำซรถใช้งำน ค่ำภำษีทะเบียนรถ ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ  ค่ำสำธำรณูปโภค        

และ ค่ำเสื่อมรำคำ ควรใชค้่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2561 ตำมงบก ำไรขำดทุนของ ขสมก. แลว้

ปรบัเพิม่ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวด้วยอตัรำเงนิเฟ้อที่รอ้ยละ 1.10 )ยกเว้นค่ำเสื่อมรำคำ) ซึ่งท ำให้ได้

ประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ยเหล่ำนี้รวมเท่ำกบั 32.380 ลำ้นบำท 

 จำกเหตุผลขำ้งตน้ จงึเหน็ควรใหว้งเงนิสนบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกองและเขต เท่ำกบั 48.161 ลำ้นบำท  
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13) ค่ำใชจ้ำ่ยบรหิำรส ำนกังำนใหญ่ 

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

เงนิเดอืนพนกังำนประจ ำส ำนกังำน 142,778,871.160 137,326,798.526 (5,452,072.634) 

ค่ำซ่อมแซมทรพัยส์นิ 1,336,421.720 1,012,441.606 (323,980.114) 

ค่ำเช่ำสถำนที ่ 4,500,272.710 3,665,634.870 (834,637.840) 

ค่ำเช่ำรถใชง้ำน 3,172,810.280 3,037,781.221 (135,029.059) 

ค่ำเช่ำบรกิำรเครื่องคอมพวิเตอร ์ 992,569.870 992,569.870 - 

ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงและหล่อลื่น 567,499.910 567,499.910 - 

ค่ำก๊ำซรถใชง้ำน 283,514.640 283,514.640 - 

ค่ำภำษทีะเบยีนรถ 7,418.350 6,991.049 (427.301) 

ค่ำรกัษำควำมปลอดภยั 726,993.280 706,022.468 (20,970.812) 

ค่ำเครื่องเขยีนแบบพมิพแ์ละวสัดุ 1,513,108.190 1,513,108.190 - 

ค่ำไฟฟ้ำน ้ำประปำและโทรศพัท ์ 2,497,301.170 2,497,301.170 - 

ค่ำฝึกอบรม 1,376,205.270 1,376,205.270 - 

ค่ำตรวจสอบบญัช ี 556,591.210 556,591.210 - 

ค่ำเสือ่มรำคำ 3,473,286.370 3,473,286.370 - 

ค่าใช้จ่ายบริหารของส านักงาน

ใหญ่ 
163,782,864.130 157,015,746.371 (6,767,117.759) 

 

ตารางแสดงหลกัการค านวณ  
รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่ำใชจ้่ำยบรหิำรของ
ส ำนกังำนใหญ่ 

ค่ำใชจ้่ำยบรหิำรของส ำนกังำนใหญ่ตำม
ผลกำรด ำ เนินงำนใน เดือนตุลำคม         
2560 ถึ ง เ ดือนก รกฎำคม  2561 +             
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยบริหำรของ
ส ำนักงำนใหญ่ เดือนสิงหำคมและ
กนัยำยน 2561 

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรส ำนักงำนใหญ่ตำม        
ผลกำรด ำ เนินงำนในเดือนตุลำคม  
2560 ถงึเดอืนกนัยำยน 2561 โดยปรบั
ด้วยอตัรำเงนิเฟ้อร้อยละ 1.10 ส ำหรบั
บำงรำยกำรเพื่อใช้เปรียบเทียบกับ
ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
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ขอ้เสนอฯ ขสมก. 
 ขสมก. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยบรหิำรส ำนักงำนใหญ่จำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจรงิระหว่ำงเดือน

ตุลำคม ปี 2560 ถึงเดือนกรกฎำคม ปี 2561 บวกด้วยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยอีก 2 เดือน        

)เดอืนสงิหำคม และเดอืนกนัยำยน ปี 2561) โดยใช้ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดอืนที่เกดิขึน้จรงิ จงึได้

ค่ำใชจ้ำ่ยบรหิำรส ำนกังำนใหญ่รวมเท่ำกบั 163.783 ลำ้นบำท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยประเภทต่ำงๆ ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยบรหิำรส ำนักงำนใหญ่ด้วยค่ำใช้จ่ำย    

ทีเ่กดิขึน้จรงิในระยะเวลำ 10 เดอืน ประกอบกบัประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยดว้ยค่ำเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิ

อกี 2 เดอืนนัน้มคีวำมเหมำะสมแลว้ อย่ำงไรกต็ำม ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวตอ้งสอดคลอ้งกบัค่ำใชจ้ำ่ย       

ทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2561 ตำมงบก ำไรขำดทุนของ ขสมก. และอำ้งองิจำกเอกสำรสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ส ำหรบัเงนิเดอืนพนักงำนประจ ำส ำนักงำน ควรใช้เงนิเดอืนพนักงำนประจ ำส ำนักงำนที่เกิดขึ้น

จริงในปี 2560 ตำมงบก ำไรขำดทุนของ ขสมก. หำรด้วยจ ำนวนพนักงำนในปี 2560                   

ได้ค่ำเงนิเดอืนฯ เฉลี่ยต่อคนเท่ำกบั 393,373.71 บำทต่อปี คูณด้วยอตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยของ

เงนิเดอืนพนักงำนรฐัวสิำหกจิเท่ำกบัรอ้ยละ 6.50 แล้วจงึคูณด้วยประมำณกำรจ ำนวนพนักงำน 

479 คนในปี 2563 เพื่อน ำไปรวมกบัค่ำผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ จำกผลกำรด ำเนินงำนจรงิ    

ในปี 2561 จำกนัน้ท ำกำรปันส่วน ไดป้ระมำณกำรค่ำเงนิเดอืนฯ รวม 137.327 ลำ้นบำท 

 ส ำหรบัค่ำเช่ำสถำนที ่ค่ำเช่ำรถใชง้ำน ค่ำรกัษำควำมปลอดภยั และค่ำตรวจสอบบญัช ีควรอำ้งองิ

ค่ำใชจ้ำ่ยจรงิตำมสญัญำ จำกนัน้ท ำกำรปันส่วน ไดป้ระมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ยรวมเท่ำกบั 9.233 ลำ้นบำท 

 ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมทรพัยส์นิ ค่ำเช่ำบรกิำรเครื่องคอมพวิเตอร์ ค่ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิและหล่อลื่น     

ค่ำก๊ำซรถใช้งำน ค่ำภำษีทะเบียนรถ ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ  ค่ำสำธำรณูปโภค         

ค่ำฝึกอบรม และค่ำเสื่อมรำคำ ควรใชค้่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2561 ตำมงบก ำไรขำดทุนของ    

ขสมก. แล้วปรบัเพิม่ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวด้วยอตัรำเงนิเฟ้อที่รอ้ยละ 1.10 )ยกเว้นค่ำเสื่อมรำคำ)     

ซึง่ท ำใหไ้ดป้ระมำณกำรค่ำใชจ้่ำยเหล่ำนี้รวมเท่ำกบั 16.301 ลำ้นบำท 

 จำกเหตุผลข้ำงต้น จงึเห็นควรให้อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยบรหิำรส ำนักงำนใหญ่รวมเท่ำกบั  157.016 

ลำ้นบำท  
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ดงันัน้ จงึสำมำรถสรุปรำยกำรอุดหนุนบรกิำรสำธำรณะของ ขสมก . ประจ ำปีงบประมำณ 2563         

ไดด้งัต่อไปนี้ 

รายการ ข้อเสนอฯ ขสมก. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

รายได้การให้บริการสาธารณะ   1,346,495,102.00 2,244,799,142.00 898,304,040.00 

หกั ตน้ทุนเดนิรถทำงตรง 3,954,869,991.59 3,609,392,273.68 (345,477,717.91) 

 ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัรถ 2,084,340,421.75 2,038,909,023.85 (45,431,397.90) 

 ค่ำใชจ้่ำยดำ้นพนกังำน 1,870,529,569.84 1,570,483,249.83 (300,046,320.01) 

      ตน้ทุนเดนิรถทำงออ้ม 52,758,970.48 48,161,311.97 (4,597,658.51) 

      ตน้ทุนบรหิำร  163,782,864.12 157,015,746.37 (6,767,117.75) 

รวมรายจ่าย 4,171,411,826.190 3,814,569,332.025 (356,842,494.17) 

ขาดทุนสุทธิ 2,824,916,724.190 1,569,770,190.025 (1,255,146,534.17) 

 

 

 


