
สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๑. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ และผลที่เกิดขึ้นจริง 
 

 เป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงฯ รายงานผลฯ ของ ขสมก. 
รถโดยสารธรรมดา รถประจ าการ ๑,๕๒๐ คัน รถประจ าการ ๑,๕๒๐ คัน 

รถวิ่งจริง ๑,๔๖๐ คัน รถวิ่งจริง ๑,๔๘๔ คัน 
ระยะทาง ๒๐๙ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน ๒๐๓ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน 
ระยะทางรวม ๑๑๑,๓๗๖,๑๐๐ กิโลเมตร ๑๐๙,๙๙๕,๘๖๑ กิโลเมตร 

 

๒. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
 ๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ วงเงิน 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ 
 

รายงานผลฯ 
ของ ขสมก. 

 
 

ผลที่ได้จากการต้นทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

รายได้จากการให้บริการสาธารณะ  ๑,๘๕๖.๗๔๔ ๑,๒๔๙.๕๗๒ ๑,๓๒๔.๑๐๙ 
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ ๔,๑๐๘.๓๘๘ ๔,๐๐๘.๙๕๘ ๓,๕๗๙.๘๒๖ 
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ๒,๒๕๑.๖๔๔ ๒,๗๕๙.๓๘๖   ๒,๒๕๕.๗๑๗ 

  

 ๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๒ 
ตัวชี้วัด ค่าถ่วงน้้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ผลการ

ประเมิน 
ค่าเบี่ยงเบน 
ถ่วงน้้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ค่าที่เกิดจริง ผลต่าง 
(รอ้ยละ) 

๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(ร้อยละ) 

๓๐.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๐.๑๘ (๑) (๖.๗๗) ไม่ผา่น (๒.๐๓) 

๒. จ านวนครั้งท่ีเกดิอุบัติเหต ุ
เฉพาะรถโดยสารธรรมดา 
ที ่ขสมก. เป็นฝ่ายผิด 
(ครั้งต่อล้านกิโลเมตร) 

๓๐.๐๐ ๘.๐๐ ๑๐.๐๕ (๒๕.๖๙) ไม่ผา่น (๗.๗๐) 

๓. จ านวนกิโลเมตรที่ให้บริการรวม
(กิโลเมตร) 

๒๐.๐๐ ๑๑๑,๓๗๖,๑๐๐ ๑๐๙,๙๙๕,๘๖๑ (๑.๒๔) ไม่ผา่น (๐.๒๕) 

๔. ต้นทุนการด าเนินงาน 
ต่อกิโลเมตรท าการ 
(บาท/กิโลเมตร) 

๒๐.๐๐ ๓๖.๘๙ ๓๒.๕๕(๒)(๓) ๑๑.๗๕ ผ่าน ๐.๐๐๐ 

รวม ๑๐๐  (๙.๙๘) 
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๒.๓ การพิจารณาวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ 
หน่วย : ล้านบาท 

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๓ ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒56๒ 
(ประมาณการผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ) 

๒,๒5๑.644 

หัก ค่าเช่าระบบ E-Ticket ออกจากกรอบวงเงินตามบันทึกข้อตกลงฯ เนื่องจาก ขสมก. ได้ยกเลิกสญัญา
เช่าระบบ E-Ticket(๑) 

(๑๗6.4๘๗) 

กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ ภายหลังจากหักค่าเช่าระบบ E-Ticket ๒,๐๗5.๑5๗ 
หัก งวดที่ ๑(๒) (จ่ายแล้ว) (๑,๑๒5.๘๒๒) 

หัก งวดที่ ๒(๓) (จ่ายแล้ว) (3๗9.๗34) 

กรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายส้าหรับงวดที่ 3 569.6๐๑  

ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๓ ตามผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจ าปี ๒56๒ ๒,๒55.๗๑๗ 

หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงฯ  
(ร้อยละ 9.9๘ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจ านวน ๒,๒55.๗๑๗ ล้านบาท) 

(๒๒5.๒๑๒) 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจ าปี ๒56๒ ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัด ๒,๐3๐.5๐5 

หัก งวดที่ ๑ (จ่ายแล้ว) (๑,๑๒5.๘๒๒) 
หัก งวดที่ ๒ (จ่ายแล้ว) (3๗9.๗34) 
จ้านวนเงินอุดหนุนปี ๒56๒ งวดที่ 3  5๒4.949 
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สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๑. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ และผลที่เกิดขึ้นจริง 

 เป้าหมาย 
ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

รายงานผลฯ ของ ขสมก. ค าชี้แจงของ ขสมก. 

รถโดยสาร
ธรรมดา 

รถประจ าการ ๑,๕๒๐ คัน รถประจ าการ ๑,๕๒๐ คัน - 
รถวิ่งจริง ๑,๔๖๐ คัน รถวิ่งจริง ๑,๔๗๖ คัน - 

ระยะทาง ๒๐๙ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน  ๒๑๔ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน  - 
ระยะทางรวม ๕๕,๘๔๐,๖๒๐ กิโลเมตร* ๕๗,๗๗๖,๕๒๗ กิโลเมตร เนื่องจาก ขสมก. สามารถเพิม่การให้บริการ 

ได้มากข้ึน 
 

๒. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
 ๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ   

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ วงเงินตาม 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ 
(คร่ึงปี) ของ ขสมก. 

รายงานผลฯ (คร่ึงปี) 
ของ ขสมก. 

 

ผลที่ได้จาก 
ต้นทุนที่มีประสิทธภิาพ 

รายได้จากการให้บริการสาธารณะ  ๑,๑๒๒.๔๐๐ ๖๖๑.๓๕๘ ๖๖๓.๔๕๕ 
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ ๒,๐๑๐.๒๒๖ ๑,๙๓๓.๔๔๕ ๑,๖๕๙.๙๕๔ 
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ๘๘๗.๘๒๖ ๑,๒๗๒.๐๘๗ ๙๙๖.๔๙๙ 

  

 ๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓ 
ตัวชี้วัด(๑) ค่าถ่วงน้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ผลการ

ประเมิน 
ค่าเบ่ียงเบน
ถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าที่เกิดจริง ผลแตกต่าง 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(ร้อยละ) 

ยังไม่พิจารณาในงวดครึ่งปี 

จ านวนครั้งท่ีเกิดอุบัตเิหตุ
เฉพาะรถโดยสารธรรมดา
เฉพาะที่ ขสมก. เป็นฝ่ายผดิ 
(ครั้งต่อล้านกิโลเมตรท าการ) 

๔๒.๘๖ ๘.๐๐ ๙.๖๘ (๒๑.๐๐) ไม่ผา่น (๙.๐๐) 

จ านวนกิโลเมตรที่ให้บริการรวม 
(กิโลเมตรท าการต่อปี) 

๒๘.๕๗ ๕๕,๘๔๐,๖๒๐(๒) ๕๗,๗๗๖,๕๒๗ ๓.๔๗ ผ่าน (๐.๐๐) 

ต้นทุนการด าเนินงานท้ังหมด 
(บาทต่อกิโลเมตรท าการ) 

๒๘.๕๗ ๓๖.๐๐ ๒๘.๗๓(๓)(๔) ๒๐.๑๙ ผ่าน (๐.๐๐) 

รวม ๑๐๐  (๙.๐๐) 
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๒.๓ การพิจารณาวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ 
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ประมาณการผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ) 

๑,๗๗๕.๖๕๓ 

หัก งวดที่ ๑(๑) (จ่ายแล้ว) (๘๘๗.๘๒๖) 
กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือท้ังหมด (๑,๗๗๕.๖๕๓ - ๘๘๗.๘๒๖) ๘๘๗.๘๒๗ 
กรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายส าหรับงวดที่ ๒(๒) ((๒๐/๕๐)x๘๘๗.๘๒๗) ๓๕๕.๑๓๑ 

ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจ างวดครึ่งปี ๒๕๖๓ ๙๙๖.๔๙๙  

หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงฯ  
(ร้อยละ ๙ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจ านวน ๙๙๖.๔๙๙ ล้านบาท) 

(๘๙.๖๘๕)  

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปี ๒๕๖๓ ภายหลังจากการปรับผลการประเมิน 
ค่าตัวช้ีวัด 

๙๐๖.๘๑๔ 
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สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

๑. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ และผลที่เกิดข้ึนจริง 

 

รายการ 
เป้าหมาย 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

 

รายงานผลฯ ของ รฟท. 

ความแตกต่าง 

มูลค่า  ร้อยละ 

 ปริมาณของสินค้าและบริการต่อวัน 

รถไฟเชิงสังคมทั้งหมด (ขบวนต่อวัน) 

- รถชานเมือง 

- รถท้องถิ่น 

- รถธรรมดา 

- รถรวม 

 

๑๕๒ 

๖๕ 

๕๑ 

๓๒ 

๔ 

 

๑๕๒ 

๖๕ 

๕๑ 

๓๒ 

๔ 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 

 ช่วงเวลาเดินรถ 

 จ านวนผู้โดยสาร (ล้านคน) 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - 

 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

๒๒.๙๐ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - 

 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

๒๕.๔๕๒ 

- 

- 

- 

๒.๕๕ 

- 

- 

- 

๑๑.๑๔ 

๒. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
 ๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
วงเงินตาม 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ 
ของ รฟท. 

รายงานผลฯ  
ของ รฟท. 

รายงานผลฯ
ปรับปรุงรายการ

ตามบันทึก 
ข้อตกลงฯ 

ผลที่ได้จากการ
ตรวจสอบของ

คณะอนุกรรมการฯ 

รายได้จากการให้บริการสาธารณะ ๓๕๒.๒๘๓ ๒๙๒.๖๙๓ ๒๙๒.๖๙๓ ๒๙๒.๖๙๓ 
หัก ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ ๓,๖๘๕.๖๕๔ ๖,๙๖๒.๕๔๖ ๓,๓๑๖.๖๘๓ ๓,๑๘๖.๓๓๕ 
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ๓,๓๓๓.๓๗๑ ๖,๖๖๙.๘๕๓ ๓,๐๒๓.๙๙๐ ๒,๘๙๓.๖๔๒ 
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 ๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๒ 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ผลการ
ประเมิน 

ค่าเบี่ยงเบน 
ถ่วงน้ าหนกั* 

(ร้อยละ) 
ค่าเป้าหมาย ค่าที่เกิดจริง 

ผลต่าง 
(ร้อยละ) 

๑. ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ๒๕ ๔.๐๐ ๔.๐๑ ๐.๒๕ ผ่าน ๐.๐๐๐ 
๒. ประสิทธิภาพการบริหารเวลาเดินรถ 
    ภายใตภ้าวะการปรับปรุงทางเพื่อ 
    ความปลอดภัย (ร้อยละ) 

๒๐ ๘๐.๐๐ ๗๘.๙๘ (๑.๒๗๕) ไม่ผา่น (๐.๒๕๕) 

๓. การเกิดอุบัตเิหตตุ่อการเดินรถ 
    โดยสารเชิงสังคม ๑ ลา้นกโิลเมตร 

๒๐ ๐.๓๔ ๐.๑๑ (๖๗.๖๕) ผ่าน ๐.๐๐๐ 

๔. จ านวนผู้โดยสาร (ล้านคน) ๕ ๒๒.๙๐๐ ๒๕.๔๔๒ ๑๑.๑๐ ผ่าน ๐.๐๐๐ 
๕. กิโลเมตรท าการ (กิโลเมตร) ๑๐ ๘,๗๓๐,๓๗๗ ๘,๗๕๒,๗๑๒ ๐.๒๖ ผ่าน ๐.๐๐๐ 
๖. ต้นทุนการด าเนินงานต่อกิโลเมตร 
    ท าการ (บาท) 

๒๐ ๓๘๘.๒๔๙ ๓๕๕.๔๐๖ (๘.๔๖) ผ่าน ๐.๐๐๐ 

รวม ๑๐๐  (๐.๒๕๕) 
 

 ๒.๓ การพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ - ๓ ปี ๒๕๖๒  
 

 หน่วย : ล้านบาท 

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ - ๓ ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๓,๓๓๓.๓๗๑ 
หัก งวดที่ ๑ (จ่ายแล้ว) (๑,๖๖๖.๖๘๖) 
กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือ งวดที่ ๒ - ๓ ๑,๖๖๖.๖๘๕ 
ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะคงเหลือ งวดที่ ๒ - ๓ ตามผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๒  ๒,๘๙๓.๖๔๒ 
หัก การปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงฯ  
(ร้อยละ ๐.๒๕๕ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒,๘๙๓.๖๔๒ ล้านบาท) 

(๗.๓๗๙) 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๒ ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัด ๒,๘๘๖.๒๖๓ 
หัก งวดที่ ๑ (จ่ายแล้ว) (๑,๖๖๖.๖๘๖) 

จ านวนเงินอุดหนนุปี ๒๕๖๒ ในส่วนที่เหลือ ๑,๒๑๙.๕๗๗ 
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สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

๑. เป้าหมายการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ  

รายการ เป้าหมาย 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

 ปริมาณของสินค้าและบริการต่อวัน 
รถไฟเชิงสังคมทั้งหมด (ขบวนต่อวัน) 
- รถชานเมือง 
- รถท้องถิ่น 
- รถธรรมดา 
- รถรวม 

 
๑๕๒ 
๖๕ 
๕๑ 
๓๒ 
๔ 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ช่วงเวลาเดินรถ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

๒. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ วงเงินตาม 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ 
ของ รฟท. 
(คร่ึงปี) 

รายงานผลฯ  
ของ รฟท. 

รายงานผลฯ
ปรับปรุงรายการ

ตามบันทึก 
ข้อตกลงฯ 

ผลที่ได้จากการ
ตรวจสอบ 

ของฝ่ายเลขานุการฯ 

รายได้จากการให้บริการสาธารณะ ๑๘๓.๖๔๒ ๑๔๕.๙๐๕ ๑๔๕.๙๐๕ ๑๔๕.๙๐๕ 

หัก ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ ๑,๘๐๒.๙๘๓ ๓,๔๕๑.๓๒๗ ๑,๘๙๖.๘๔๕ ๑,๖๔๐.๕๒๕ 
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ๑,๖๑๙.๓๔๑ ๓,๓๐๕.๔๒๒ ๑,๗๕๐.๙๔๐ ๑,๔๙๔.๖๒๐ 
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๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓ 
 

ตัวชี้วัด* ค่าถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ผลการ
ประเมิน 

ค่าเบ่ียงเบน
ถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าที่เกิดจริง ผลแตกต่าง 
(ร้อยละ) 

๑. ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้โดยสาร 

-(๑) 

๒.  ประสิทธภิาพการบริหาร 
เวลาเดินรถภายใต้
สภาวการณ์ปรับปรุงทาง 
เพื่อความปลอดภัย (ร้อยละ
ของจ านวนครั้งท่ีตรงเวลา)  

๒๘.๕๗ ๘๐.๐๐ ๘๐.๒๗(๒) ๐.๓๔ ผ่าน (๐.๐๐) 

๓. การเกดิอุบัติเหตุต่อ 
การเดินรถโดยสารเชิงสังคม  
๑ ล้านกิโลเมตรท าการ 

๒๘.๕๗ ๐.๒๓ ๐.๒๒๙(๓) ๐.๔๓ ผ่าน (๐.๐๐) 

๔. จ านวนผูโ้ดยสาร (ล้านคน) ๗.๑๔ ๑๑.๖๕๐(๔) ๑๒.๑๙๓ ๔.๖๖ ผ่าน (๐.๐๐) 

๕. กิโลเมตรท าการ(กิโลเมตร) ๑๔.๒๙ ๔,๓๖๕,๒๒๓(๕) ๔,๓๖๘,๐๗๗ ๐.๐๗ ผ่าน (๐.๐๐) 

๖. ต้นทุนการด าเนินงานต่อ
กิโลเมตรท าการ (บาทต่อ
กิโลเมตร) 

๒๑.๔๓ ๓๘๓.๗๒๐ ๔๑๕.๖๕๐(๖) (๘.๓๒) ไม่ผา่น (๑.๗๘) 

๗. ความส าเร็จในการจัดท า 
ต้นทุนมาตรฐาน 

-(๑) 

รวม ๑๐๐.๐๐     (๑.๗๘) 
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 ๒.๓ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายหลังจาก
ปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัด 

หน่วย : ล้านบาท 

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ 

กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ประมาณการผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ) 

๓,๒๓๘.๖๘๒ 

หัก งวดที่ ๑(๑) (จ่ายแล้ว) (๑,๖๑๙.๓๔๑) 
กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือท้ังหมด (๓,๒๓๘.๖๘๒ - ๑,๖๑๙.๓๔๑) ๑,๖๑๙.๓๔๑ 
กรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายส าหรับงวดที่ ๒(๒) ((๒๐/๕๐)x๑,๖๑๙.๓๔๑) ๖๔๗.๗๓๖ 

ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๑,๔๙๔.๖๒๐  

หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงฯ  
(ร้อยละ ๑.๗๘ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจ านวน ๑,๔๙๔.๖๒๐ ล้านบาท) 

(๒๖.๖๐๔)  

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจ างวดครึ่งปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ภายหลังจากการปรับผลการ
ประเมินค่าตัวช้ีวัด 

๑,๔๖๘.๐๑๖ 

ทั้งนี้ เนื่องจาก รฟท. ส่งรายงานผลฯ ประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เกินกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก
ข้อตกลงฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ รฟท. คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้น าผลการด าเนินการประจ างวดครึ่ง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปรวมรายงานผลฯ ตอนสิ้นปี เพ่ือให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 


