
 
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรในการกําหนดราคานํ้าประปา : 

กรณีศึกษาการประปานครหลวง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนึ่งฤทัย   สุขย่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร บณัฑิตวิยาลยั  มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย   

พ.ศ. 2547 
ISBN 974-281-952-1 

DPU



 
An Economy Analysis of Water Supply Pricing : A Case Study of 

Metropolitan Waterworks Authority 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuengrutai  Suk-ying 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfi l lment of the Requirements  
for the Degree of Master of Economics 

Department of Economics 
Graduate School, Dhurakitpundit University  

2004  
ISBN 974-281-952-1 

DPU



 จ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดจากความชวยเหลือของ ดร.ชัยวัฒน คนจริง อาจารยที่

ปรึกษาวทิยานิพนธซึง่ทานไดกรุณาเสียสละเวลามาใหความรูและขอคิดเห็นตางๆทีเ่ปนประโยชน

สําหรับการศึกษานี้ดวยดีตลอดมา ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี ้นอกจากนี้

ผูเขียนใครขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ธรรมนญู พงษศรีกูร รศ.ดร.สมพงษ อรพินท และ รศ.ดร.เรืองไร 

โตกฤษณะ ที่ไดสละเวลาอันมีคาอยางยิง่มาเปนคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธพรอมทัง้ให

คําแนะนําที่มคีาเพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนีม้ีความสมบูรณยิ่งข้ึน ขอขอบคุณคุณจงกล สุวรรณไศ

ละ เลขานกุารผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ที่ไดใหความชวยเหลือและ

ประสานงานในดานตางๆจนสามารถทําใหวทิยานพินธนี้สําเร็จลงได  

วิทยานิพนธนีจ้ะไมสําเร็จลงไดหากปราศจากความเอ้ือเฟอขอมูลจากการประปานคร

หลวงและกรมชลประทาน ผูเขียนใครขอขอบพระคุณ คุณทิพวรรณ บศุยพลากร ทานผูอํานวยการ

กองตรวจสอบใบสําคัญจายและพนกังานการประปานครหลวงทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือและ

ใหคําแนะนําอยางดี รวมทัง้คุณสงัด ออนนุม หัวหนากลุมเศรษฐกิจและสังคม สํานักบริการ

โครงการ กรมชลประทาน และพนกังานในสังกัดทีไ่ดเอ้ือเฟอขอมูลพรอมกับคําแนะนําที่เปน

ประโยชนอยางดียิ่งไว ณ ทีน่ี้ดวย 

 ทายที่สุด ผูเขียนตองขอกราบขอบพระคุณมารดาผูใหกําเนิดที่ไดใหความเอาใจใสและ

ใหกําลังใจอยางมากเพื่อใหวิทยานิพนธนีสํ้าเร็จลุลวงลงได ขอขอบคุณ คุณศิรพัฒน รักไทย ผูจดุ

ประกายใหเรียนตอและเปนกําลังใจที่สําคัญยิ่งตลอดมา และขอขอบคุณสมาชิกทุกคนใน

ครอบครัวที่คอยหวงใยรวมทั้งเพื่อนๆพี่ๆทั้งที่ทาํงานและที่รวมศึกษาสําหรับกาํลังใจที่มีใหเสมอมา 

 คุณความดีของหนังสือเลมนี ้ หากมีอยูบางผูเขียนขอมอบใหกับมารดาที่รักยิง่ คณะ

อาจารยที่ประสิทธิประสาทวชิาและสถาบันการศึกษาที่ไดเปนแหลงใหความรูนับต้ังแตแรกเร่ิมจน

สําเร็จการศึกษา หากมีขอผิดพลาดประการใดผูเขียนขอนอมรับแตเพียงผูเดียว 

 

       

     หนึง่ฤทัย  สุขยิ่ง 

      

DPU



 ฉ

สารบัญ 
 

                    หนา 

บทคัดยอภาษาไทย…………………………….……….………………………………………….ฆ    

บทคัดยอภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………. ง   

กิตติกรรมประกาศ………………………………………………………………………………….จ    

สารบัญตาราง……………………………………………………………………………….……..ซ 

สารบัญรูปภาพ…………………………………………………………………………………....ญ 

บทที ่

 1 บทนาํ...……………………………………………………………………….. ………. 1 

 ความสําคัญและประเด็นปญหา………………………………….………………. 1 

วัตถุประสงคของการศึกษา…….………………………………………...……….. 4 

ขอบเขตการศึกษา………………………………………………………………… 4 

ขอจํากัดทางการศึกษา……………………………………………………………. 5 

วิธีการศึกษา……………………………………………………………………….5 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย………………………………………….…………….. 6 

ผลประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ………………………………...………………….. 6 

ทบทวนงานวจิัยที่เกี่ยวของ…………………………………...…………………... 7 

เคาโครงวทิยานิพนธ………………………………………………………….…..12 

2 แนวคิดทฤษฎีการต้ังราคาและกรอบการวเิคราะห………………..………………….14 

ทฤษฎีการต้ังราคาเทากับตนทุนเฉลีย่…………………………….………………. 14 

ทฤษฎีการต้ังราคาเทากับตนทุนเพิ่มหนวยสุดทาย……………..……………...… 14 

การกําหนดราคาโดยวิธีตนทนุสวนเพิม่เฉล่ีย……………………………………... 18 

กรอบการวิเคราะห………………………………………………………..………. 19 

 แบบจําลองการวิเคราะหเพือ่กําหนดราคาโดยวิธีตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ีย……… 20 

 การคํานวณเพื่อประมาณการภาระดานตนทนุของการผลิตน้ําประปา……… 27 

3 ภาพรวมและโครงสรางตนทนุที่ใชกําหนดราคานํ้าประปาของการประปานครหลวง…28 

 ภาพรวมของการประปานครหลวง……………………………………...…………28 

DPU



 ช

สารบัญ(ตอ)                                                 

                     หนา       

 โครงสรางตนทุนและการกาํหนดราคาน้าํประปาที่ใชในปจจุบัน…………………. 34 

 ขอมูลพื้นฐานในการคํานวณตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ีย………………………………... 37 

แผนการลงทนุเพื่อตอบสนองความตองการใชน้ําในอนาคต……………….... 37 

 ประมาณการน้ําขาย น้ําจําหนาย และน้าํผลิต………………………………. 40 

  คาใชจายในการดําเนนิงาน………………………………………………..…. 40 

 การวิเคราะหคาใชจายตางๆในทางเศรษฐศาสตร………………………………... 45 

  การปรับราคาตลลาดใหเปนราคาเงาหรือราคาทางเศรษฐศาสตร……...…… 45 

   ขอมูลในการคํานวณคาน้าํดิบ……………………………………………………. 56 

4 ผลการศึกษา……………………………………………………………………………59 

 การกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ยและการคํานวณคาน้ําดิบ…………. 59 

  การวิเคราะหผลการศึกษาตนทนุสวนเพิม่เฉล่ีย……………………………… 60 

  ความออนไหวของผลการคํานวณ……………………………………………. 64 

  การวิเคราะหราคาคาน้ําดิบ……………..…………………………………… 68 

  การคํานวณเพื่อประมาณการภาระดานตนทนุการผลิตน้ําประปา………………. 68 

5 บทสรุปและขอเสนอแนะ………………………………………………………………. 70 

 บทสรุป……………………………………………………………………………. 70 

ขอเสนอแนะ…..……………………………………………………………………72 

บรรณานุกรม……………………………………………………………………………………. 74 

ภาคผนวก………………………………………………………………………………………. 77 

ก ขอมูลแสดงรายละเอียดสถิติตางๆเกี่ยวกับการประปานครหลวง……………….…….78        

ข รายละเอียดของ Conversion Factor……………………………………………..…..82   

ค ขอมูลแสดงรายละเอียดการคํานวณตนทนุสวนเพิม่เฉล่ีย……...………………….. ..93 

ง ขอมูลแสดงการวิเคราะหผลการศึกษาจากการกาํหนดราคาเทากับ                      

ตนทนุสวนเพิม่เฉล่ีย………………………………...……………….……………….100 

จ ขอมูลแสดงความออนไหวของผลการคํานวณดวยวธิีตนทุนสวนเพิ่ม………………..103 

ประวัติผูเขียน…………………………………………………………………………………… 107 

DPU



 ซ

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่                     หนา 

1 อัตราคาน้ําประปา WATER TARIFFS……………………………………………….….2  

2 แสดงถึงตนทนุคาน้าํในป พ.ศ.2545 ….…………………………………………..…..35 

3 เงินเดือนวิศวกรโครงการ……………………………………………………………….41 

4 คาวัสดุเคมีภัณฑและคาไฟฟา…………………………………………………………41 

5 แผนการลงทนุของการประปานครหลวง……….….…………………….…………….42 

6 ขอมูลพื้นฐาน…………………………………………………………………………..44 

7 การคาระหวางประเทศ ป 2545………………………………………………………..46 

8 ผลการจัดเก็บรายไดของกรมศุลกากร ป 2545………………….…………………….46 

9 แสดงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการปรับปรุงกิจการประปา 

แผนหลักที่ 6,7และโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย 

แยกแตละรายการ……………………………………………….……………………...49 

10 แสดงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก 

ที่ 6,7และโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสียเปนรายป………………. ..50 

11 แสดงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของคาใชจายในการดําเนินงาน ป 2545-2570………..52 

12 แสดงมูลคาปจจุบันของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักที่ 6,7……………. ..53 

13 แสดงมูลคาปจจุบันของโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย…………….53 

14 แสดงมูลคาปจจุบันของคาใชจายในการดาํเนนิงานที่เพิม่ข้ึน………..……..…………54 

15 แสดงมูลคาปจจุบันของปริมาณน้าํขายทีเ่พิ่มข้ึนในแตละป…………………..……….55 

16 ตนทนุหนวยสุดทายเฉล่ีย (AIC)……………………………………………..….……..60 

17 แสดงผลกระทบทางการเงินจากการกําหนดราคาน้ําประปาเฉล่ีย 

14.00 บาท/ลบ.ม…….…………………………………………………………………62 

18 เปรียบเทียบผลกระทบตอผูใชน้ําจากการกาํหนดราคาเทากับ AIC  

กับราคาในปจจุบัน..………………………………………………..…………………..63 

19  ผลการวิเคราะหและผลสรุปของคาความออนไหว……………………………………66 

20 แสดงการคํานวณมูลคาน้ําดิบดวยวิธ ี Benefit Transfer Approach………...………67 

21 แสดงการคํานวณ Marginal Customer Cost…………….…………………………..69 

DPU



 ฌ

สารบัญตาราง(ตอ) 

 

      ตารางท่ี            หนา 

22 สถิติที่สําคัญในรอบ 5 ป………………………………………………………….…..79 

23 ปริมาณน้าํผลิตจาย………………………………………………………………….. 80 

24 สถิติผลงานแยกตามสาขาบริการป 2545…………………………………………….81 

25 Full list of Conversion Factors……………………………….……………………..83 

26 CFs for Labour……………………………………………………………………….92 

27 การประมาณคาใชจายในการดําเนนิงาน……………….…………………………….94 

28 แสดงราคาทางเศรษฐศาสตรของคาใชจายในการดําเนนิงานแยกตาม         

ประเภทคาใชจาย……………………………………………………………………..94 

29 แสดงราคาทางเศรษฐศาสตรของแผนการลงทนุของการประปานครหลวง…..…..….96 

30 แสดงแบบการคํานวณการคิดราคาน้ําดิบดวยวิธ ีBenefit Transfer Approach….…99 

31 ผลกระทบทางการเงิน(งบกําไรขาดทุน)จากการกาํหนดราคาคาน้ํา 

เทากับ 14.00 บาทตอลูกบาศกเมตร……..…………………………………………101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 ญ

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่                        หนา 

1 แสดงการกําหนดราคาเทากบัตนทนุเพิม่หนวยสุดทายทีท่ําใหสังคม 

ไดรับความพอใจสูงสุด………………………………………………………….………16 

2 การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตกรณี P1 (MR = MC) ,P2 (AR = MC) 

และ P3 (AR = AC)………………………………………………………………….…18 

3 โครงสรางของระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา……………………………………….. 33 

4 อัตราผลตอบแทนตอรายไดเมื่อกําหนดราคาคาน้าํเทากบั 14.00 บาท/ลบ.ม………...62 

5 แสดงการกําหนดราคาเทากบั AIC = 14.25 และราคาในป 2545 = 11.85…………..64

  

DPU



ฆ 

หัวขอวิทยานพนธ การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรในการกําหนดราคาน้าํประปา : กรณีศึกษา

การประปานครหลวง 

ชื่อนักศกึษา  หนึง่ฤทัย  สุขยิ่ง 

อาจารยที่ปรกึษา ดร.ชัยวัฒน  คนจริง 

สาขาวชิา  เศรษฐศาสตร (การเงินการคลัง) 

ปการศึกษา  2546 

 
บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหโครงสรางและราคานํ้าประปาของการ

ประปานครหลวงในปพ.ศ. 2545 เปรียบเทยีบกับวธิีการกําหนดราคาน้ําประปาดวยวิธทีาง

เศรษฐศาสตร (ตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ีย : Average Incremental Cost ,AIC) และคํานวณคา 

Marginal Customer Cost จากราคาที่ไดจากการศึกษาเพื่อใหทราบถึงภาระดานตนทนุของการ

ผลิตน้ําประปาตอผูใชน้ํา 1 ราย  

 ผลการศึกษาปรากฏวา ราคาน้าํประปาในปพ.ศ.2545ที่กาํหนดจากตนทุนเฉล่ียทาง

บัญชีนั้นเปนการกําหนดราคาตามหลักของการกระจายรายได กลุมผูใชน้ําประเภททีพ่ักอาศัยจะ

ถูกเก็บคาน้าํในอัตราที่ตํ่ากวาคือ 10.03 บาทตอลูกบาศกเมตร สวนประเภท ธุรกจิ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการ อุตสาหกรรมและอ่ืนๆนัน้มีราคาน้ําเฉลีย่เทากบั 13.95 บาทตอลูกบาศกเมตร และราคา

คาน้ําประปาเฉล่ียทั้งสองประเภทเทากับ 11.85 บาทตอลูกบาศกเมตร สวนผลการศึกษาการ

กําหนดราคาคาน้ําดวยวธิทีางเศรษฐศาสตร คาน้าํประปาจะประกอบดวย1) คาน้ําที่ไดจากวิธี

ตนทนุสวนเพิม่เฉล่ีย (AIC) ที่อาศัยหลักการหามูลคาปจจุบนัโดยคํานงึถงึคาเสียโอกาสของ

คาใชจายลงทนุเพื่อขยายกําลังการผลิตน้ําประปา คาใชจายในการดําเนินงาน และปริมาณน้าํขาย

ที่เพิม่ข้ึน และทําการปรับใหเปนราคาทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงากอนทาํการคํานวณ โดย AIC 

ที่ไดจากการคํานวณเทากับ 14.00 บาทตอลูกบาศกเมตร และ 2) คาน้าํดิบที่คํานวณดวยวิธ ี

Benefit Transfer Approach ของโครงการเข่ือนแมกลองซ่ึงนํามาผลิตเปนน้าํประปาที่โรงงานผลติ

น้ํามหาสวัสด์ิ คาน้าํดิบที่ไดเฉล่ียเทากับ 0.25 บาทตอลูกบาศกเมตร ดังนัน้ราคาน้าํประปาที่

สะทอนถึงตนทุนจริงและมปีระสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตรจึงมีคาเทากับ 14.25 บาทตอ

ลูกบาศกเมตร ซึ่งสูงกวาคาน้ําประปาเฉล่ียในปพ.ศ.2545 (11.85 บาทตอลูกบาศกเมตร) จากผล

ของการศึกษาราคาคาน้าํประปาทีเ่ทากับ 14.25 บาทตอลูกบาศกเมตรสามารถประมาณภาระ
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 ง 

ดานตนทนุของการผลิตน้ําประปาตอผูใชน้าํ1 รายได (Marginal Customer Cost) เทากบั 

9,218.33 บาท 
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ABSTRACT 

 The objective of this thesis is to analyze the Average Incremental Cost pricing 

of water supply of the Metropolitan Waterworks Authority (MWA) by comparing the 

calculated price to the actual price imposed by the MWA in 2002; and to calculate the 

Marginal Customer Cost to approximate cost of supplied water to each additional 

customer. 

 The findings of the study indicated that the actual price imposed by average 

accounting cost, which is designed on the basis of income distribution is relatively lower 

than the price which is based on the economic criteria, namely the Average Incremental 

Cost (AIC) and the Benefit Transfer Approach. Water pricing based on the Average 

Incremental Cost (AIC) principle which reflects net present value and shadow price of 

the benefits and cost of water supply, yields the AIC equal to 14.00 bath per cubic 

metre. Adding cost of raw water input calculated at 0.25 bath per cubic metre, will result 

in a water price of 14.25 bath per cubic metre, which is 20.25 percent higher than the 

current actual price imposed. In additional, the calculated Marginal Customer Cost, 

which reflects the real economic cost of supplied water is calculated at 9,218.33 bath 

per head, being 56.08 percent higher than the actual costs estimated by the MWA. It is, 

therefore, economically reasonable that the price of supplied water of the MWA be 

raised up to 14.25 bath per cubic metre. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความสําคัญและประเด็นปญหา 
 

 น้ําประปาเปนสินคาสาธารณูปโภคที่จาํเปนสําหรับประชาชนในการบริโภค/อุปโภค ซึ่งใน

ปจจุบันประชากรสวนใหญที่อาศัยอยูในเขต กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เปน

ผูใชบริการ/ผูบริโภคในผลผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวงและการประปานครหลวงไดแบง

ประเภทผูใชน้าํออกเปน 2 ประเภทดวยกนั คือ 1) ผูใชน้ําประเภทครัวเรือน/ทีพ่ักอาศัย 2) ผูใชน้าํ

ประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวสิาหกิจ อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ โดยผูใชน้าํในแตละประเภทตางเสยีคา

น้ําดวยอัตราทีต่างกนั ข้ึนอยูกับประเภทของผูใชน้าํและปริมาณการใชน้าํในแตละเดือน ตามทีก่าร

ประปานครหลวงกาํหนดในอัตรากาวหนา เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในแงของการกระจายรายได

ของสังคม (ตามตารางที่ 1 แสดงอัตราคาน้าํ ที่การประปานครหลวงประกาศใชในปจจุบัน) 

 ในปจจุบนัโครงสรางอัตราคาน้าํของการประปานครหลวงกําหนดข้ึนจากตนทุนเฉล่ียทาง

บัญชีในอดีต โดยมีวัตถุประสงคคือตองการใหรายรับที่ไดสอดคลองกับรายจาย การปรับราคาคา

น้ําจะเกิดข้ึนเม่ือมีความจําเปนทางฐานะการเงนิเปนหลัก เชนเม่ือตองการเงินมาลงทุนเพื่อขยาย

การผลิตใหรองรับจํานวนผูบริโภคที่เพิ่มข้ึน แตเนื่องจากการประปานครหลวงเปนกิจการที่มีฐานะ

เปนรัฐวิสาหกจิที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย การปรับราคาจึงตองผานการ

อนุมัติจากคณะรัฐบาลหรืออาจเรียกไดวาราคาน้าํประปาจะถูกควบคุมโดยรัฐบาล รวมทัง้ตนทุน

ในการผลิตเร่ิมตน (ตนทนุคงที ่ไดแก คาที่ดิน คากอสรางโรงกรอง โรงสูบจายน้ํา เปนตน) มีมูลคา

ที่สูงมาก จึงทาํใหการประปานครหลวงเปนกิจการทีม่ีลักษณะผูกขาด การกําหนดราคาที่ใช

อยูในปจจุบนั จึงไมไดสะทอนถึงตนทนุทีเ่กิดข้ึนจริงและไมไดนําหลักการทางเศรษฐศาสตรที่

ตองการมุงเนนถึงประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด1 เมื่อพจิารณา

ทางดานผูผลิต 

                                                           

1  การต้ังราคาท่ีมีประสิทธิภาพนั้นหมายความถึงการจัดการใหน้ําไปสูผูใชน้ําที่กอใหเกิดประโยชนสูงกวา 

แตไมไดหมายความวาตองเก็บคาน้ําจากผูมีรายไดสูงในราคาที่สูงกวาผูมีรายไดตํ่า ซึ่งถือเปนการต้ังราคาน้ําที่

ตอบสนองของหลักความยุติธรรมหรือหลักของการกระจายรายไดมากกวา  
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ตารางที่1            อัตราคาน้ําประปา ตั้งแต ธันวาคม 2542 
 

ประเภทที ่1 

ที่พักอาศัย 

 

ประเภทที ่2 

ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ 

 

ปริมาณน้าํใช 

ลูกบาศกเมตร 

ราคาคาน้าํ 

บาท/ลูกบาศกเมตร 

ปริมาณน้าํใช 

ลูกบาศกเมตร 

ราคาคาน้าํ 

บาท/ลูกบาศกเมตร 

0-30 
8.50 

แตไมตํ่ากวา 45.00 บาท 
0-30 

9.50 

แตไมตํ่ากวา 90.00 บาท 

31-40 10.03 31-40 10.70 

41-50 10.35 41-50 10.95 

51-60 10.68 51-60 13.21 

61-70 11.00 61-70 13.54 

71-80 11.33 71-80 13.86 

81-90 12.50 81-90 14.19 

91-100 12.82 91-100 14.51 

101-120 13.15 101-120 14.84 

121-160 13.47 121-160 15.16 

161-200 13.80 161-200 15.49 

มากกวา 200 14.45 มากกวา 200 15.81 

ที่มา : การประปานครหลวง 

หมายเหตุ : 1.ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่                 

                  2. การขายเหมา (Bulk Sale) มีราคาเฉล่ีย ดังนี้                 

                      ประเภทที่พักอาศัย 10.50 บาท/ลบ.ม. และประเภทอ่ืนๆ 13.00 บาท/ลบ.ม. 

คือการประปานครหลวงนัน้ราคาน้าํประปาที่กําหนดในปจจุบัน ทาํใหการประปานครหลวงตอง

พึ่งพาการชดเชยจากรัฐบาลในรูปของการค้ําประกันเงนิกูทีน่ํามาลงทนุเพื่อขยายกําลังการผลิตซึง่
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ยังไมไดสะทอนตนทุนจริงของการผลิตน้าํประปา เปนการขาดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร นัน่

คือรัฐบาลอาจคํ้าประกันใหกับโครงการอ่ืนที่กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนทั้งประเทศ แทนที่จะคํ้า

ประกันใหกับการประปานครหลวงที่ตอบสนองตอผูบริโภคเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและเขต

ปริมณฑลเทานั้น ซึ่งอาจสงผลใหการประปานครหลวงทําการลงทนุเพื่อขยายการผลิตที่มากกวา

ความตองการได หรือทําใหตองใชเงนิลงทุนที่มากข้ึนและกอหนี้เพิม่มากข้ึน สงผลกระทบตอตนทุน

ที่สูงข้ึนตามมา แตการนําวิธีการทางเศรษฐศาสตรมาใชกําหนดราคาโดยเฉพาะวธิกีารตนทุนสวน

เพิ่มเฉล่ียที่ตองมีการนําเอาตนทนุของมูลคาการลงทนุทีก่อใหเกิดผลในอนาคตมาพจิารณา จะทาํ

ใหการประปานครหลวงสามารถวางแผนการลงทนุไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

อนาคตอันใกลนี้ การประปานครหลวงไดรับมติจากรัฐบาลใหแปรรูปกิจการจากที่เปนรัฐวิสาหกิจ

มาสูกิจการทีต่องพึ่งตัวเองคือ เปนบริษทัจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (ภายในป 2547) 

โดยอาศัยการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยเพื่อนําเงินทีไ่ดมาเปนเงินทุนในการดําเนินงาน ราคา

น้ําประปาก็จะเปนตัวแปรหนึง่ที่การประปานครหลวงสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน ซึง่

จําเปนตองมีการศึกษาวิธีการกําหนดราคาใหเหมาะสม  

 หากพิจารณาทางดานผูบริโภคที่ตางมองวาน้ําเปนสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่มีความ

จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวนั ราคาน้าํที่กาํหนดในปจจุบันมีอัตราคาน้าํที่ตํ่าเมือ่เทียบกบัราคา

สินคาจําเปนอ่ืน ทําใหการบริโภค/อุปโภคมักจะเปนไปในทางฟุมเฟอย ไมประหยัด ถึงแมวาอัตรา

คาน้ําจะเก็บจากผูใชน้าํแบบกาวหนาซ่ึงมีผลทําใหผูใชน้ํารายใหญเกดิแรงจูงใจลดการใชน้าํลง แต

ผูบริโภคสวนใหญแลวตางใช/บริโภคน้ําในระดับที่มีอัตราคาน้าํตํ่า โดยรวมแลวการประหยัดจึงไม

เกิดข้ึน และเพราะความเคยชินที่คิดวาน้ําเปนทรัพยาการธรรมชาติที่ไมมีวนัหมด เนื่องจากน้าํ

สามารถเกิดทดแทนข้ึนใหมไดจากน้าํฝน แตแทที่จริงแลวเมื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยเฉพาะ

ในเขตเมืองหลวงนั้นมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ประชากรมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน ซึง่สงผลตอ

ปริมาณความตองการใชน้าํที่เพิม่มากข้ึน ประกอบกับภาวะฝนแลง ทาํใหปริมาณการกักเก็บน้าํใน

เข่ือนลดนอยลง แมน้ําเจาพระยาที่เคยเปนแหลงน้าํดิบเพียงแหงเดียวเร่ิมไมเพียงพอ2 การประปา

นครหลวงจําเปนตองอาศัยน้ําจากแมน้ําทาจีนและแมน้ําแมกลองที่เข่ือนแมกลองหรือเข่ือนวชิรา-

ลงกรณเดิมมาเปนวัตถุดิบแหงใหมเพื่อผลิตน้ําประปาใหตอบสนองอยางเพียงพอตอความตองการ

ที่เพิม่ข้ึนของประชาชน ซึ่งโครงการขยายบริการน้ําประปาดังกลาวจําเปนจะตองพัฒนาปรับปรุง

วิธีการกําหนดราคานํ้าประปาใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากข้ึน เพื่อใหการประปานครหลวง

สามารถพึ่งตนเองไดและเกดิการใชน้ําที่ประหยัดและคุมคา 

                                                           
2  การศึกษาของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ศึกษาพบวาแมน้ําเจาพระยาจะสามารถเปน

แหลงน้ําดิบใหการประปานครหลวงไดถึงแค ป 2540 เทานั้น 
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 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนนั้น การศึกษาการกําหนดราคาน้ําประปาโดยอาศัยวธิีการ

วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรจึงเปนสิ่งจาํเปนและมีความสําคัญ เพื่อใหไดราคาที่สะทอนตนทนุที่

แทจริงและสอดคลองกับหลกัประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร เกิดผลดีทั้งทางดานผูผลิตคือ

การประปานครหลวงที่สามารถบริหาร วางแผนงาน และพ่ึงตัวเองไดตอไปแมวาจะไมมีการคํ้า

ประกันเงินกูจากรัฐบาลอีกตอไป และทางดานผูบริโภคก็จะไดใชน้ําอยางมีคุณคาและเกิดการ

ประหยัดไมฟุมเฟอย เพื่อใหไดมีน้ําใชในอนาคตอยางมีคุณภาพตอไป  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาวิเคราะหโครงสรางของตนทุนและราคาของน้าํประปาของการประปา
นครหลวงในปจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาวิธกีารกําหนดราคาน้าํประปาทางเศรษฐศาสตรที่มีเปาหมายกอใหเกิด 

สวัสดิการสังคมสูงสุด และเปนราคาที่สะทอนถงึตนทนุที่แทจริง สอดคลองกับหลกัประสิทธิภาพใน

การจัดสรรทรัพยากร 

3. เพื่อประมาณการภาระดานตนทนุของการผลิตน้ําประปาตอผูบริโภค ดวยการ

คํานวณคาของ Marginal Customer Cost จากระบบราคาท่ีกาํหนดข้ึนใหม  

 

ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาการกําหนดราคานํ้าประปาของการประปานครหลวงโดยใชวิธีการทาง

เศรษฐศาสตรคือ การกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ย (Average Incremental Cost : 

AIC) ซึ่งเปนวิธีการศึกษาหนึ่งใน 4 ประเภทของการกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่ม (marginal 

cost กําหนดpricing : P=MC) ที่ธนาคารโลกแนะนําใหใชในการกําหนดราคาสินคาประเภท

สาธารณูปโภค  เพราะสะดวกและสอดคลองกับหลักสวัสดิการสังคมสูงสุด โดยจะทําการศึกษา

เปรียบเทียบกับราคาที่การประปานครหลวงมีอยูในปจจุบัน คือปพ.ศ. 2545 ซึ่งการศึกษานี้จะ

ครอบคลุมระยะเวลา 10 ปคือ ในชวงปพ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2554 เพื่อใหสอดคลองกับแผนงานของ

การประปานครหลวง 

ขอมูลที่ใชทําการศึกษา เปนขอมูลของตนทุน/คาใชจายที่ใชในการผลิตน้ําประปา ที่จะ

ตอบสนองปริมาณการใชน้ําที่จะเพิ่มข้ึนจากปฐานที่ทําการศึกษา คือ ปพ.ศ.2545 ประกอบดวย 

ตนทุนในการผลิตและจําหนายน้ําประปา และตนทุนคาน้ําดิบ ซึ่งตนทุนในการผลิตและจําหนาย 
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สามารถคํานวณไดจากตนทุนสวนเพิ่ม (AIC) โดยประกอบไปดวยขอมูลดาน คาใชจายการลงทุน

เพื่อขยายกําลังการผลิตน้ําประปา (Capital cost) ,คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating cost) 

และปริมาณน้ําขายของน้ําประปา ซึ่งเปนขอมูลสําหรับใชคํานวณคา AIC ดังกลาว 

 

ขอจํากัดทางการศึกษา 

 การศึกษานี้ไดใชตนทนุ/คาใชจายในแผนการลงทนุโครงการเพื่อขยายการผลิตของการ

ประปานครหลวงในชวงปทีศึ่กษา โดยจะถือวาโครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะ

รัฐบาลแลว จงึไมมีการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการดังกลาวอีก 
 

วิธีการศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมมาจากแหลง

ตางๆ ไดแก 

o กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนขอมูลที่ใชในการ

คํานวณคาน้าํดิบที่ไดจากเข่ือนแมกลอง  

o มหาวิทยาลัยตางๆ โดยศึกษาจากวทิยานิพนธ รวมทั้งงานวิจยัในหนงัสือ 

และวารสารตางๆ เพื่อใชขอมูลในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร เพื่อเปนแนวทางและ

พื้นฐานในการวิเคราะห และเปนสวนชวยสนับสนนุในการวิเคราะหใหมีความสมบูรณมากข้ึน 

o ขอมูลพื้นฐานที่ใชในการวิจยั ไดจาก การประปานครหลวง 

o หนวยงานดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ สําหรับขอมูลทางเศรษฐกิจ เชน 

อัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟอ เปนตน 

2. การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 สวน 

o การวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Method) เปนการนําขอมูล

ดังกลาวมาอธบิายในเชิงคุณภาพ แสดงใหเห็นถึงภาพรวมในการผลิตและจําหนายน้าํประปาของ

การประปานครหลวง รวมไปถึงโครงสรางของตนทุนตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจมากข้ึน  

o  การวเิคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เปนการนําขอมูลทติุย

ภูมิมาคํานวณหาตนทนุในการผลิตและจําหนายน้ําประปา เพื่อนาํไปคํานวณราคาของน้ําประปา  
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นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
 

1. น้ําดิบ หมายถึง  น้าํทีก่ารประปานครหลวงนํามาจากแหลงน้าํตามธรรมชาติ เชน  

แมน้ําเจาพระยา แมน้ําแมกลอง เปนตน เพื่อนาํมาใชในการผลิตเปนน้าํประปา 

2. น้ําผลิต หมายถึง น้ําประปาที่ผานกรรมวธิกีารผลิตตามขั้นตอนตางๆ เชน การ

กรอง การตกตะกอน การเติมสารเคมี (คลอรีน) เรียบรอยแลว พรอมที่จะสงใหกับผูใชน้ําตอไป 

3. น้ําจําหนาย หมายถงึ น้าํผลิตจายที่สงใหกบัผูใชน้ําผานทางทอประปาแตจะ

ลดลงดวยปริมาณน้าํสูญเสียที่เกิดข้ึนในระหวางขนสง หรือ ตามเสนทอที่ชาํรุดเสียหายเนื่องจาก 

ทอแตก ทอร่ัว 

4. น้ําขาย หมายถึง น้ําจําหนายที่ไดหักน้ําที่เปนการใหบริการดานสาธารณะและ

อ่ืนๆ (เชน ดับเพลิง บริการน้าํด่ืมกรณีเกิดอุทกภัย เปนตน) หรือเปนน้ําที่คิดเงนิจากผูใชน้ํานั้นเอง  

 

ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงโครงสรางของตนทนุและราคาของนํ้าประปาในเขตความ

รับผิดชอบของการประปานครหลวงที่ใชอยูในปจจุบนั 

2.  ทาํใหทราบถงึวิธกีารกาํหนดราคาโดยใชหลักการทางเศรษฐศาสตรที่ใชวิธกีาร

กําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย ซึ่งเปนวิธกีารศึกษาตนทนุสวนเพิ่มที่ธนาคารโลกแนะนาํ

ในการกาํหนดราคาสินคาสาธารณูปโภค และเปนราคาทีก่อใหเกดิการจัดสรรทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพสะทอนใหเห็นถึงตนทนุที่แทจริง ซึ่งการประปานครหลวงสามารถใชเปนแนวทางการ

กําหนดราคาน้ําประปาเมื่อตองทําการแปรรูปตามมติคณะรัฐบาลในป 2547 นี้ได  

3. ทําใหทราบถึงภาระทางดานตนทนุของการผลิตน้ําประปาเมื่อเปรียบเทยีบกับ

จํานวนผูใชน้ํา ดวยการหาคา Marginal Customer Cost เพื่อที่การประปานครหลวงจะไดวางแผน

ขยายกาํลังการผลิตใหตรงตามความตองการที่เพิ่มข้ึน และไมทําใหเกิดการลงทนุทีเ่กินความ

ตองการ (Over Supply) ซึ่งจะมีผลตอการกําหนดราคาที่บิดเบือนได 
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ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 World Bank (1997) ทําการศึกษาคําจํากดัความของตนทนุสวนเพิ่มที่มีตนทนุขยายกําลัง

การผลิตดวยเพื่อศึกษาผลของตนทุนสวนเพิ่มประเภทตางๆตอการเปล่ียนแปลงของระดับราคา

และรายรับ ความมปีระสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร และการสรางรายไดของผูผลิต วาตนทุน

สวนเพิ่มประเภทใดเปนตนทุนสวนเพิ่มทีดี่ที่สุดตามส่ิงที่ตองการวัดขางตน โดยแบงตนทุนสวนเพิ่ม

ออกเปน 4 ประเภทดวยกัน คือ 

1. ตนทนุสวนเพิม่ที่มีความหมายทางทฤษฎี Textbook Marginal cost : TMC 

ไดแกตนทุนทีคํ่านวณไดจากการหาคาอนพุันธลําดับแรกของตนทุนรวมตอปริมาณการผลิต  

2. Textbook Longrun Incremental Cost : TLRIC เปนการคํานวณตนทนุสวนเพิ่ม

ที่เนนความสําคัญของการลงทนุเปนชวงเวลาและทําการลงทุนสําเร็จตามชวงเวลานั้นๆ คาที่ไดจึง

เทากันทุกๆปตลอดชวงเวลาทีท่ําการลงทนุนัน้ 

3. Present Worth of Incremental System Cost : PWISC จะเนนถึงความจําเปน

ของสัญญาณการลงทนุที่จะสะทอนถึงขนาดของการลงทุนที่จะมีข้ึนในอนาคตอันใกลนี ้

4. ตนทนุสวนเพิม่เฉล่ีย Average Incremental Cost : AIC เปนประเภทตนทุนสวน

เพิ่มที่นยิมนาํมาใชคํานวณในการกาํหนดราคาสินคาสาธารณูปโภค โดยเปนการคิดตนทุนสวน

เพิ่มของการขยายการลงทุน คือ นํามูลคาการลงทนุทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคตคิดยอนกลับมาใหอยูใน

รูปของมูลคาปจจุบัน  

World Bank สรุปผลของการศึกษาแบงตามประเด็นดังกลาวได ดังนี ้

1. การเปล่ียนแปลงของราคาและรายรับ พบวา AIC เปนตนทุนสวนเพิ่มทีจ่ะมีผล

ตอการเปล่ียนแปลงราคาและรายรับนอยทีสุ่ดเมื่อเปรียบเทียบกบัตนทนุสวนเพิม่ประเภทอ่ืน 

2. ความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร เปนการทดสอบตนทนุสวนเพิ่มทั้ง 

3 ประเภทเปรียบเทียบกับ TMC ซึ่งเปนตนทุนสวนเพิ่มทางทฤษฎีที่ถือวามีประสิทธิภาพในการ

จัดสรรทรัพยากรมากที่สุด จากการศึกษา AIC จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในกรณีทีม่ีการลงทนุทกุ 

10 ป และ 5 ปสวนการลงทนุที่เกิดข้ึนทกุๆป TLRIC จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3. การสรางรายไดของผูผลิต ผลที่ไดจะสลับกันกับประเด็นประสิทธิภาพในการ

จัดสรรทรัพยากร ในกรณีทีก่ารลงทุนที่จาํนวนเงนิลงทนุขยายการผลิตมีคาเพิม่ข้ึนและคงที ่ แตถา

จํานวนเงนิลงทุนมีคาลดลง ตนทนุสวนเพิ่มในทุกประเภทสามารถสรางรายไดเทาเทียมกันสําหรับ
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กรณีที่มีการลงทนุทกุๆป และ TLRIC กับ PWISC จะสามารถสรางรายไดใหกับผูผลิตไดมากกวา

เมื่อเปรียบเทยีบกับตนทุนสวนเพิ่มประเภทอ่ืน 

 

Ralph Turvey (1978) ไดศึกษากรอบความคิดของ ตนทุนสวนเพิ่ม (Incremental 

cost) ของกิจการผลิตน้ําประปา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการนาํไปใชกาํหนดราคาน้ําประปา 

เนื่องจากเช่ือวาราคาจะเปนตัวบงชี้ถงึปริมาณการใชน้ําของผูบริโภคที่จะสะทอนออกมาในอนาคต 

ดังนัน้การคํานวณหาตนทนุการผลิตน้ําประปาจึงควรเปนตนทนุสวนเพิม่ที่สามารถสะทอนถึงการ

ลงทนุในอนาคตเพ่ือการวางแผนขยายกําลังผลิตใหตอบสนองตออุปสงคหรือความตองการทีจ่ะ

เพิ่มข้ึนได ไมใชนําเอาตนทุนทางบัญชีซึ่งเปนตนทุนในอดีตมาคํานวณ 

 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (2538) ศึกษาวิธกีารต้ังราคานํ้าประปาและ

คาธรรมเนียมของการบําบัดน้ําเสียของจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงคที่จะสะทอนถึงตนทนุเต็ม

จํานวนของการผลิตน้ําประปา (Full cost price) ที่ประกอบไปดวยตนทนุในการผลิต (Production 

cost) ตนทุนคาเสียโอกาส (User cost) และตนทนุภายนอก (External cost) ซึ่งการศึกษานี้เปน

การกําหนดราคาที่ผลประโยชนหนวยสุดทาย (Marginal benefit) ของการใชน้ําเทากับตนทุน

หนวยสุดทาย (Marginal cost) ในการจัดหาน้ําใหกับผูบริโภค  

 สําหรับผลการศึกษานั้น ปรากฏวา ตนทุนที่แทจริงของการผลิตน้ําประปาของจังหวัดภูเก็ต

นั้น มีคาเทากับ 14-18 บาทตอลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนราคาท่ีสูงกวาราคาที่จัดเก็บในปจจุบัน และ

ประชาชนจะยินดีที่จะจายคาน้ําเพิ่มข้ึนถามีการปรับปรุงคุณภาพน้ําและการบริการใหเปนที่พอใจ 

สวนตนทุนในการบําบัดน้ําเสียนั้น เทากับ 7 บาทตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาสูงกวาที่  

ประชาชนยินดีจะจายมาก โดยคาบําบัดน้ําเสียที่ประชาชนเต็มใจนัน้อยูที ่ 2.08 บาทตอลูกบาศก

เมตร 

 

 ธารทอง ไตรนรพงศ (2524)  ศึกษาการต้ังราคาสินคาสาธารณูปโภค: กรณีศึกษา

วิสาหกิจพลังไฟฟา ทาํการศึกษากิจการรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสามแหง คือ การไฟฟาฝายผลิต การ

ไฟฟานครหลวง และการไฟฟาภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค คือ ศึกษาการต้ังราคาแบบตนทนุสวน

เพิ่ม (Marginal Cost Pricing) ที่เนนเปาหมายการต้ังราคาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหราคา

สะทอนถึงการจัดสรรทรัพยากร ในชวงเวลา พ.ศ. 2521-2529 คํานวณเงินลงทนุในแตละปเฉล่ีย
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ออกมาเปนมลูคาปจจุบัน จากการใชอัตราสวนลดเทากับ 10 ซึ่ง กฟผ. คิดตนทุนสวนเพิ่มแบง

ออกเปน 1) ตนทนุกาํลังผลิตสวนเพิ่ม (Marginal Capacity Cost) หมายถงึตนทนุในการเพิม่การ

ผลิตและสงไฟฟาแรงสูงบวกกับตนทนุการปฏิบัติงานที่เพิ่มข้ึน 2)ตนทนุพลังงานไฟฟาสวนเพิม่ 

(Marginal Energy Cost) คือ คาเช้ือเพลิง คาบํารุงรักษาเคร่ืองจักร  และนําตนทนุสวนเพิ่มที่ไดมา

คํานวณหาอัตราคาไฟฟาโดยแบงออกเปน 2 ชวงเวลา คือชวงใชไฟตํ่า (Off- peak period) เวลา 

22.00-18.30 น.ผูใชไฟจะถกูคิดเฉพาะตนทนุคาพลังงานสวนเพิ่ม และชวงใชไฟสูง (Peak period)

เวลา 18.30-22.00 น. จะนําตนทนุทั้งสองสวนมาคิดเปนอัตราคาไฟฟา สวน กฟน.และกฟภ. 

ตนทนุจะประกอบไปดวย ตนทนุดานพลังงานที่รับซ้ือมาจาก กฟผ. ตนทนุดานกําลังผลิตของ 

กฟผ. และตนทนุดานระบบสายสงของ กฟน.หรือ กฟภ. โดยทําการคิดอัตราคาไฟฟากับผูใช 3 

ประเภท คือ ประเภทที่อยูอาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกจิขนาดใหญ 

 

 วลัยภรณ  รศัมิทัต (2539) ศึกษาการวิเคราะหทางเศรษฐกิจในการกําหนดอัตราคาน้ํา

ชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการชลประทานแมกลองฝงขวา  เปนการกาํหนดอัตราคาน้ําบน

พื้นฐานของตนทนุผันแปรเฉล่ีย (Average Variable Cost : AVC) บวกดวยสวนเพิม่ที่คิดเปนรอย

ละของ AVC ซึ่งตนทนุที่ใชในการคํานวณไดแกคาใชจายในการดําเนินการสงน้าํและบํารุงรักษา

ระบบชลประทานโดยไมนําคาใชจายในการกอสรางโครงการมารวมดวย และทาํการศึกษาแยก

อัตราคาน้ําออกเปน 2 ชวง คือ ชวงฤดูฝนกับ ชวงฤดูแลง สวนการหาคาของสวนบวกเพิ่มนัน้

คํานวณจากคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา คาที่ไดจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับคาความ

ยืดหยุน ถาคาความยืดหยุนมีคาตํ่าซึ่งแสดงวาสินคาชนิดนัน้เปนสินคาจําเปน ก็จะทําใหสวนบวก

เพิ่มมีคาสูงและราคาน้าํก็จะสูงตามไปดวย ผลการศึกษาพบวา อัตราคาน้าํในฤดูฝนมีคาเทากับ 

661.37 บาทตอไร ซึ่งมีคามากกวาอัตราคาน้ําในฤดูแลงที่เทากับ 572.17 บาทตอไร นอกจากนี้ยัง

ไดทําการศึกษาความสามารถของเกษตรกรในการชําระคาน้ําโดยพิจารณาจากผลตอบแทนสุทธิ

ของการปลูกขาวในแตละฤดูเทียบกบัอัตราคาน้ําชลประทาน พบวาเกษตรกรมีความสามารถที่จะ

ชําระคาน้ําชลประทานได ดังนี ้ ในฤดูฝนผลตอบแทนสุทธิของนาขาวเทากับ 1,706.53 บาทตอไร 

และในฤดูแลงเทากับ 844.05 บาทตอไร ซึง่เปนอัตราที่สูงกวาคาน้ําที่คํานวณได 

 

 สุรชัย  เมธคุีณาภรณ  (2539) ศึกษาการต้ังราคาน้ําประปาของการประปาภูมภิาค : 

กรณีศึกษาการประปาสวนภูมิภาคจังหวดัชลบุรี โดยใชวิธีการกําหนดราคาเทากับตนทนุสวนเพิม่

เฉล่ีย (Average Incremental Cost : AIC) ในโครงการขยายการปรับปรุงการประปาแหลมฉบัง
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เพื่อเพิม่กําลังการผลิตจาก 7,200 ลบ3/วัน เปน 31,200 ลบ3/วัน อายุโครงการเทากับ 25 ป (2539-

2562) ที่อาศัยหลักการหามูลคาปจจุบนั โดยมีอัตราสวนลด คือ  12% และใชหลักการของราคา

เงา (Shadow Price) ในการวิเคราะหคาใชจายของโครงการ โดยอาศัยคา Conversion Factor : 

CF  นั่นคือ ราคาเงา เทากับ CF * ราคาตลาดของสินคา เพื่อสะทอนใหเห็นถึงคาเสียโอกาสที่

แทจริงของการใชปจจัยการผลิต คา AIC ที่ไดจะนาํไปเปรียบเทยีบกับราคาน้าํประปาเฉล่ียใน

ปจจุบัน 

 การคํานวณหาราคาน้ําประปาดวยวิธนีี้ AIC จะเทากบั อัตราคาบริการที่เปนผลมาจาก

การนาํตนทุนสวนเพิ่มของโครงการหารดวยผลผลิตสวนเพิม่ที่คาดวาจะจําหนายหรือใหบริการได

ของโครงการ การศึกษากําหนดใหป 2538เปนปที่เร่ิมตนศึกษาเปรียบเทียบกับป 2537 คา AIC ที่

ไดเทากับ 9.14 บาท/ลบ.เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ปรับข้ึนเมื่อขยายการลงทนุ คือ 11.71 

บาท/ลบ.เมตร แสดงวาราคาน้ําประปาโดยเฉล่ียนี้ไมใชราคาทีก่อใหเกดิสวัสดิการสังคมสูงสุด 

 

สุภาพร  ลิ้มหัสนัยกุล  (2539) การต้ังราคานํ้าประปาโดยอาศัยหลักตนทนุสวนเพิ่ม 

: กรณีศึกษาการประปานครหลวง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธกีารต้ังราคาใหเทากับตนทนุ

สวนเพิ่มและเปรียบเทียบความพอใจที่สังคมไดรับจากการกําหนดราคาที่ไดจากการศึกษากับ

ราคาที่เปนอยูของการประปานครหลวงในปพศ.2537 ซึ่งขอมูลที่ใชศึกษาประกอบดวยขอมูลดาน

อุปสงคที่แบงตามประเภทของการใชน้ํา (สมมุตใหเปนเสนตรงและมคีาความยืดหยุนเทากับ 0.29) 

และขอมูลทางดานอุปทานทีน่ํามาคํานวณหาตนทนุการผลิตน้ําประปาสวนเพิม่ ทีป่ระกอบไปดวย 

1) ตนทนุในการขยายกําลังผลิต (MCC) ที่รองรับการใชน้ําที่เพิ่มข้ึน (B บาท/ลบ.ม./ป) ซึ่ง MCC มี

คาเทากับ มลูคาปจจุบันของคาใชจายในโครงการลงทุนที่เกิดข้ึนในชวงป 2532-2537 (ใชอัตรา

ดอกเบ้ีย MLR เปนอัตราคิดลด) หารดวย มูลคาปจจุบันของการบริโภคน้ําประปาที่เพิ่มข้ึน

เนื่องจากการขยายกําลังผลิต (ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียพนัธบัตรรัฐบาลเปนอัตราคิดลด) โดยการ

คํานวณจะมีการนําคามาปรับกับอัตราเงนิเฟอดวย ผลการคํานวณคา MCC = 3.02 บาท/ลบ.ม. 

2) ตนทุนในการปฏิบัติงาน(MOC) ซึ่งการศึกษานี้ไดแยกคํานวณตามโรงผลิตน้ํา ซึ่งไดนําทฤษฎี

ที่วาดวยลักษณะของการผลิตของกิจการที่มีโรงผลิตหลายๆโรง (Multiplant) มาใชในการคํานวณ 

MOC ดังกลาว ซึง่มีคาเทากับพืน้ที่ใตกราฟของเสนตนทุนการผลิตสวนเพิ่ม ซึ่งก็คือ MC(Q) และ 

3) ตนทุนคาน้าํดิบสวนเพิ่ม (MROC) โดยอาศัยการคํานวณจากการศึกษาตนทนุคาเสียโอกาสของ

น้ําดิบในรูปของเกษตรกรรมจากเกษตรกรในเขตอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ของ นาย

วิชัย ทัศนยีภาพ ที่ทาํการคํานวณจากตนทนุในการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อนําน้าํมาใชเพาะปลูก 

โดย MROC มีคา 42 สตางค /ลบ.ม.  
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ดังนัน้ตนทุนการผลิตน้ําประปาที่สามารถนํามาคํานวณหาราคาคาน้าํประปาทีม่ี

ประสิทธิภาพและเปนราคาที่ทาํใหสังคมมีความพอใจสูงสุด คือ P = B + MC(Q) + MROC ซึ่งผล

ของการศึกษา แบงตามวัตถุประสงคของการศึกษา คือ 1) การต้ังราคานํ้าประปาเทากับตนทนุ

สวนเพิ่ม ซึง่ราคาท่ีตองการจะถูกกาํหนด ณ จุดตัดของเสนอุปสงค และเสนตนทนุสวนเพิ่ม ผลการ

คํานวณ คือ P = 5.175 บาท/ลบ.ม.ที่การผลิต 881.233 ลานลบ.ม./ป แตถาคํานึงถึงปริมาณน้ํา

สูญเสียที่เกิดข้ึนในระบบ (ไมเกิน 25%) จะทําให P = 6.186 บาท/ลบ.ม. ปริมาณการผลิต 

847.722 ลานลบ.ม./ป และ2) การเปรียบเทียบความพอใจที่สังคมไดรับจากการกําหนดราคา

ดังกลาว (P = 6.186 บาท/ลบ.ม.) กับราคาท่ีเปนอยู (7.14 บาท /ลบ.ม.) ซึ่งทําไดโดยการหาพ้ืนที่

ใตกราฟที่อยูเหนอืเสน MC และอยูใตเสน Demand พบวา ราคาที่ไดจากการศึกษา ทาํใหสังคมมี

ความพอใจเพิม่ข้ึนเทากับ 19,716,317 บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาที่มีอยู 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกีย่วของขางตนนั้น สามารถสรุปความแตกตางของ

การศึกษานี้กบังานวิจยัอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยของ สุภาพร  ล้ิมหัสนยักุล ที่ไดทําการศึกษา 

เร่ืองการตั้งราคานํ้าประปาโดยอาศัยหลักตนทนุสวนเพิม่ : กรณีศึกษาการประปานครหลวง ซึ่งเปน

การศึกษาการกําหนดราคาน้ําประปาของการประปานครหลวงเหมือนกันไดดังนี ้

1) การศึกษาของสุภาพรใชวิธกีารต้ังราคาน้ําประปาโดยอาศัยหลักตนทนุ

สวนเพิ่ม (The marginal cost pricing : P = MC) สวนการศึกษานี้ใชการกาํหนดราคาเทากับ

ตนทนุสวนเพิม่เฉล่ีย (Average Incremental Cost : AIC) โดย MC เปนการพิจารณาถึงตนทนุที่

เพิ่มข้ึนจากการผลิตเพิ่มข้ึนอีก 1 หนวย แต AIC จะมีความหมายที่กวางกวา เพราะพิจารณาถึง

ตนทนุคาใชจายทีเ่พิ่มข้ึนจากการตัดสินใจขยายการผลิตขององคกร เชน การเปล่ียนระบบการผลิต

ใหม หรือเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหม เปนตน โดยนาํคาใชจายเหลานี้กระจายออกไปตลอดชวง

ระยะเวลาหนึง่ตามอายุของโรงงานหรือเคร่ืองจักร 

2) การศึกษานี้ไดนําเอาตัวสัมประสิทธิ์แปลงคา (conversion factor : CF) 

มาใชในการแปลงคาราคาตลาดใหเปนราคาทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงา (Shadow price) เพือ่

สะทอนใหเห็นถึงคาเสียโอกาสที่แทจริงของการใชปจจัย/สินคา 

3) การคํานวณคาน้าํดิบสําหรับการศึกษานีจ้ะใชวิธี Benefit Transfer 

Approach ซึ่งเปนการเปรียบเทียบผลประโยชนที่เกิดจากโครงการสรางเข่ือนเก็บน้ํา (เข่ือนแม

กลองทีเ่ปนแหลงน้าํดิบแหงใหม) วามปีระโยชนตอภาคเกษตรกรรมคิดเปนมูลคาเทาไหรเมื่อเทียบ

กับปริมาณน้าํที่นาํมาใชทาํน้ําประปา  สวนการคํานวณคาน้ําดิบของสุภาพรนั้นอาศัยการคํานวณ
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คาเสียโอกาสของนํ้าดิบในรูปเกษตรกรรมจากเกษตรกรที่คํานวณจากตนทนุในการขุดเจาะบอ

บาดาลเพื่อนาํน้ํามาใชเพาะปลูก  

4) การศึกษาในคร้ังนี้ไดทําการศึกษาหาคา Marginal Customer Cost  คือ

การคํานวณภาระดานตนทนุของการผลิตน้ําประปาตอผูบริโภค ซึ่งจะทําใหทราบวาเมื่อผูบริโภค

เพิ่มข้ึน 1 คน จะทาํใหการประปานครหลวงมีตนทนุเพิ่มข้ึนเทาไหร ซึ่งวัตถุประสงคของการศึกษา

นี้ไดเพิ่มข้ึนนอกเหนือไปจากการศึกษาที่คุณสุภาพรไดทําไว 

เคาโครงวิทยานิพนธ 

 สําหรับการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรในการกําหนดราคาน้ําประปา : 

กรณีศึกษาการประปานครหลวง ซึง่เปนการศึกษาโดยอาศัยวิธกีารกาํหนดราคาเทากับตนทนุสวน

เพิ่มเฉล่ียนัน้ มีสวนประกอบของการศึกษาดังนี ้

 บทที ่ 1 บทนาํ เปนการกลาวถงึความสําคัญและประเด็นปญหาทีท่าํใหตองทําการศึกษา

เร่ืองนี ้วัตถุประสงค ขอบเขตและขอจํากัด วิธกีารศึกษา นิยามศัพทที่ใช ผลประโยชนที่ไดภายหลัง

จากการศึกษา และผลงานการวิจัยที่เกีย่วของ 

 บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีการต้ังราคาและกรอบการวิเคราะห ในบทที่ 2 นี้จะเปนการกลาวถงึ

ทฤษฎีการกําหนดราคาที่เกีย่วของไมวาจะเปน การกาํหนดราคาเทากับตนทนุเฉล่ีย และตนทุน

เพิ่มหนวยสุดทาย รวมทัง้ทฤษฎีการกําหนดราคาดวยวิธีการตนทนุสวนเพิม่เฉล่ียทีน่ําเอาขอดีของ

ทั้ง 2 วิธขีางตนมารวมเขาไวดวยกัน สวนกรอบของการวิเคราะหจะอยูภายใตแนวคิดที่วา ตนทุน

การผลิตน้ําประปา = ตนทนุในการผลิตและจําหนาย (คํานวณจากตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ีย)+ ตนทนุ

คาน้ําดิบ ซึ่งกอนที่จะทาํการคํานวณตนทนุสวนเพิม่เฉล่ียจําเปนตองมีการแปลงราคาตลาดของ

ขอมูลที่ใชคํานวณใหเปนราคาทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงาเสียกอน เนื่องจากการตีคาขอมลู

ดวยราคาตลาดนั้นอาจมีการบิดเบือนไดและไมใชราคาที่สะทอนถงึตนทนุที่แทจริง สวนในทายบท

จะเปนแบบจาํลองการคํานวณคาน้ําดิบจากวิธี Benefit Transfer Approach และวิธีการหาคา 

Marginal Customer  Cost เพื่อใหทราบถึงภาระดานตนทนุทีเ่พิ่มข้ึนจากการมีผูใชน้ํา 1 คน 

 บทที ่ 3 ภาพรวมและโครงสรางตนทนุที่ใชกําหนดราคานํ้าประปาของการประปานคร

หลวง เปนการอธิบายขอมูลเบ้ืองตนของการประปานครหลวงไมวาจะเปน กระบวนการผลิต 

ภาวการณ โครงสรางตนทนุและการคิดราคาคาน้าํประปาในปจจุบันจากนัน้จะเปนการเตรียม

ขอมูลทั้งหมดที่ใชในการคํานวณราคาน้าํประปาดวยวิธตีนทนุสวนเพิม่เฉล่ีย และราคาคาน้าํดิบ 
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 บทที่ 4 ผลการศึกษา จะเปนการแสดงผลการคํานวณราคาน้ําประปาดวยวิธีตนทนุสวน

เพิ่มเฉล่ีย รวมไปถึงการวิเคราะหผลที่ไดจากการคํานวณ และอธิบายถึงความออนไหวของผลการ

คํานวณดวยวธิีดังกลาว และแสดงการคํานวณราคาคาน้าํดิบที่ไดจากเข่ือนแมกลอง พรอมทั้งใน

สวนทายสุดแสดงการคํานวณคา Marginal Customer  Cost  

 บทที ่5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
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บทที่ 2 
 

แนวคิดทฤษฎีการต้ังราคาและกรอบการวิเคราะห 
 

แนวคิดทฤษฎี 
 

 การต้ังราคาสินคาสาธารณูปโภคโดยการใชวิธีทางเศรษฐศาสตรเปนการต้ังราคาแบบ

พิเศษ คือกิจการสวนใหญจะมีลักษณะเปนธุรกิจที่มีการผูกขาด มีขนาดใหญ เงินลงทุนสูง มีผูใช

สินคา/บริการเปนจํานวนมาก(ประชาชนสวนใหญ) เชน กิจการไฟฟา ประปา ขนสง เปนตน การตั้ง

ราคาดวยวิธีนี้จึงมักจะใชตนทุนของกิจการเปนฐาน (Markup pricing or Cost – plus pricing) ใน

การคํานวณ เพื่อทําใหธุรกิจมีรายไดคุมกับตนทุน รวมทั้งมุนเนนในวัตถุประสงคในการจัดการ

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการต้ังราคาวิธีนี้มีหลายแนวคิด หลายทฤษฎี  

 

ทฤษฎกีารต้ังราคาเทากบัตนทุนเฉลีย่ (Average cost )  

 

 การตั้งราคาดวยตนทุนเฉล่ียเปนการคิดตนทุนทางเศรษฐศาสตร โดยคิดจากตนทุนเต็ม

จํานวน (Full-cost pricing) ประกอบดวย ตนทุนทางธุรกิจ (Business cost) ตนทุนคาเสียโอกาส

(Opportunity cost) และกําไรปกติ (Normal profit) มีจุดมุงหมายเพื่อประกันวาราคาที่กําหนดนั้น

จะทําใหกิจการคุมทุน แตจะไมมีผลกําไรสวนเกิน เหมาะสําหรับกรณีที่กิจการมีตนทุนเฉลี่ยและ

ตนทุนสวนเพิ่มที่มีคาความชันเปนลบเมื่อผลผลิตเพิ่มข้ึน ซึ่งกิจการจะขาดทุนเมื่อกําหนดราคา

เทากับตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal cost : MC) แตจะเสมอตัวหรือคุมทุนถาราคาเทากับตนทุนเฉลี่ย 

แตปญหาในการคํานวณราคาดวยวิธีนี้ก็คือเปนการคํานวณที่รวมเอาตนทุนคงที่ (ตนทุนจม) มา

ดวยซ่ึงจะตองมีปญหาในการตีราคาวาจะใชราคาตามมูลคาเดิม หรือใชราคาที่ตองจายในปจจุบัน 

(ราคาตลาด) และหลักเกณฑในการคิดคาเส่ือมราคาทรัพยสินจะใชวิธีใดจึงจะสะทอนตนทุนที่

แทจริง 

 

ทฤษฎกีารต้ังราคาเทากบัตนทุนเพิ่มหนวยสุดทาย (Marginal cost )  

ตนทนุเพิม่หนวยสุดทายคือตนทนุรวมที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงอันเนื่องมาจากผลผลิตเพิม่ 

ข้ึนหรือลดลง 1 หนวย โดย    ( ) MCTC
dQ
d

=          การต้ังราคาดวยวิธีนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อหา

สวัสดิการสังคมสูงสุด โดยคํานงึถงึประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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เปนวธิีการที่ถอืวามีประสิทธภิาพในทางเศรษฐศาสตร ซึ่งดัชนทีี่ใชวัดประสิทธิภาพดังกลาวก็คือ 

ผลรวมของสวนเกนิของผูบริโภคและสวนเกินของผูผลิต หรือเรียกวา ความพอใจสวนรวมของ

สังคม (Total surplus) โดยสวนเกินของผูบริโภค(Consumer’s surplus) หมายถึง สวนตาง

ระหวางราคาสินคาที่ผูบริโภคยินดีที่จะจายเปนคาซ้ือสินคากับราคาสินคาที่ผูบริโภคตองจายจริง 

ณ ระดับราคาที่ปรากฏอยูในตลาดในขณะนั้นหากพิจารณาสินคาเฉพาะหนวย และหากพิจารณา

ปริมาณซื้อต้ังแตหนวยแรกจนถงึหนวยสุดทาย  สวนเกนิผูบริโภคจะหมายถึง ผลรวมสวนตางของ

จํานวนเงนิที่ผูบริโภคเต็มใจจะจายและที่จายจริงต้ังแตหนวยแรกจนถงึหนวยสุดทาย ซึ่งสามารถ

คํานวณไดจากพื้นทีท่ี่อยูใตเสนอุปสงคและอยูเหนือเสนระดับราคาในตลาด  และสวนเกินผูผลิต 

(Producer’ s surplus) เกิดข้ึนเมื่อราคาสินคาที่ขายไดจริงสูงกวาราคาที่ควรจะขายได ซึ่งคํานวณ

ไดจากพืน้ทีท่ีอ่ยูใตเสนราคา(อุปสงค)และอยูเหนือเสนตนทนุการผลติ  

การพิสูจนทฤษฎี สามารอธิบายไดดวยวิธีทางคณิตศาสตร (Oliver E. 

Williamson,1996.p812-813) และแสดงดวยกราฟขางลางนี้ 

  W    = SB – SC 

         = TR + S - TC 

โดยที่ W  คือ สวัสดิการที่สังคมไดรับสุทธิ 

 SB คือ ประโยชนของสังคม 

 SC คือ ตนทุนของสังคม 

 TR คือ รายรับรวม 

 S คือ สวนเกินผูบริโภค 

 TC คือ ตนทุนรวม 

 

การหาคาสวัสดิการสูงสุด สามารถพิสูจนไดดังนี้ 

     ( ) ( ) 0=−+= TC
dQ
dSTR

dQ
d

dQ
dW

……….. สมการที่   1 

 TR + S คือ พื้นที่ภายใตเสนอุปสงค ดังนั้น  

  ∫=+
Q

0
Q d (Q) P  S  TR  
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โดยที่ P(Q’) คือ Demand curve 

     ∫=+
Q

dQQP
0

)(
dQ
d  S)  (TR 

dQ
d

   

                   = P(Q)                           ………………. สมการที่  2 

และ              ( ) MCTC
dQ
d

=                         ………………... สมการที่ 3 

 

แทนคาสมการที่ 2 , 3 ในสมการที่ 1 จะได 

               P(Q)  -  MC  =  0    

นั่นคือ  P  =  MC จะทําใหสังคมมีสวัสดิการสูงสุด   และสามารถแสดงไดดวยกราฟ ดังนี้ 

ภาพที่ 1   แสดงถึงการกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มที่ทําใหสังคมไดรับความพอใจสูงสุด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมมุติใหเสน  AD คือเสนอุปสงค (Demand) ที่แสดงถึงความพึงพอใจของผูบริโภคจาก

การบริโภคสินคา และ เสน CS คือเสนอุปทาน (Supply) ที่เปนตนทุนการผลิตสินคา  

o เมื่อผูผลิตสินคากําหนดราคาสินคาเทากับตนทุนสวนเพิ่ม (ที่จุด E ) ไดราคา

สินคา P และมีปริมาณ/ความตองการสินคาที่ Q พบวา 

1) สวนเกินผูบริโภคเทากับพื้นที่ AEP (1+2+4) 

5

4

3

2 

1 

จุด E : P = MC 
E 

F 

Q’ Q 

B 

E’ 

ราคา 

ปริมาณ 

P’ 

P 

A 

D 

S=MC 

C 

0 
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2) สวนเกินผูผลิตเทากับพื้นที่ PEC (3+5) 

3) สวัสดิการสังคมคือพื้นที่ของสวนเกินผูบริโภครวมกับสวนเกินผูผลิต 

เทากับพื้นที่ AEC (1+2+3+4+5) ซึ่งมีขนาดใหญที่สุด 

4) สวนที่สังคมสูญเสียเทากับศูนย 

o ราคาที่กําหนดไมเทากับตนทุนสวนเพิ่ม เชนระดับราคาที่ P’ ซึ่งเปนราคาที่ทําให

สวัสดิการโดยรวมของสังคมมีคาลดลง ดังอธิบายไดดังนี้ 

1) สวนเกินผูบริโภคจะเหลือเทากับพื้นที่ AE’P’ (1) โดยจะเสียพื้นที่ P’E’BP 

(2) ใหกับผูผลิต และเสียพื้นที่ E’EB (4) ไปอยางเสียเปลา (Dead-weight loss) 

2) สวนเกินผูผลิตก็จะเทากับพื้นที่ P’E’FC (2+3) โดยไดรับเพิ่มข้ึน (2) จาก

ผูบริโภคและเสียพื้นที่ BEF (5) ไปอยางเสียเปลา (Dead-weight loss)  

3) สวัสดิการสังคมก็จะเหลือพื้นที่เทากับ AE’FC (1+2+3) 

4) สวนที่สังคมสูญเสียเทากับพื้นที่ E’EF (4+5) 

จากกรอบแนวคิดทฤษฎีการตั้งราคาเทากับตนทุนเฉลี่ย (P = AC) คือราคาที่ยุติธรรม 

(Fair price) นั้นคือผูผลิตจะยังมีกําไรปกติ (คุมทุน) แตการต้ังราคาเทากับตนทุนเพิ่มหนวยสุดทาย 

(P = MC) ซึ่งเปนราคาที่กอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือเรียกวา

เปนราคาอุดมคติ (Ideal price) ซึ่งการต้ังราคาทั้งสองแบบจะตางจากการตั้งราคาท่ีเกิดจากการ

ผูกขาดซ่ึงเปนการกําหนดราคาที่ MR = MC และเปนราคาที่ทําใหผูผลิตมีกําไรเกินปกติเกิดข้ึน เรา

สามารถอธิบายความแตกตางของการกําหนดราคาทั้ง 3 แบบไดดวยกราฟเพื่อใหเกิดความชัดเจน

มากยิ่งข้ึน โดยกําหนดใหเสนอุปสงคเปนเสนที่ลาดลงนั้นคือราคาสินคาจะผันแปรตามปริมาณทํา

ใหรายไดเพิ่มหนวยสุดทาย (Marginal Revenue : MR) ไมเทากับราคาสินคา (P) โดย MR จะมีคา

ความชันเปน 2 เทาของอุปสงค (AR) และเสนตนทุนเพิ่มหนวยสุดทาย (Marginal Cost : MC) จะ

ตัดผานเสนตนทุนเฉลี่ย (Average cost : AC) ที่จุดตํ่าสุดของเสนตนทุนเฉลี่ย ดังรูป 
 

ภาพที่ 2     การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตกรณี P1 (MR = MC) ,P2 (AR = MC) และ P3 

(AR= AC) 

 

 

 

E 

กําไรเกินปกติเม่ือ P >  MR = 

P3  

P1  

P2  

AC 

D = AR 

ราคา,ตนทุน 

MC 
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การกาํหนดราคาโดยวิธีตนทุนสวนเพิม่เฉลี่ย (Average Incremental Cost : AIC) 
 

 การกําหนดราคาดวยวธิีนี้เปนวิธหีนึ่งของการกําหนดราคาโดยใชหลักการตนทนุเพิ่ม

หนวยสุดทายซ่ึงเหมาะสําหรับการกําหนดราคาสินคาสาธารณูปโภคทีม่ีลักษณะของการลงทุนที่มี

มูลคาการลงทนุขนาดใหญ ไมสามารถแบงการลงทุนเพื่อตอบสนองการบริโภคแตละหนวยได 

(Problem of Indivisibility) จึงอาศัยหลักการของตนทุนเฉลีย่ (Average Cost) มาพิจารณา

รวมกันกับ ตนทนุสวนที่เพิม่ (Incremental Cost) อันเนื่องมาจากการขยายการลงทนุ ตนทุนสวน

เพิ่มเฉล่ียที่คํานวณไดนี้จะมีคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มหนวยสุดทายในระยะยาว (Long-run 

Marginal Cost) การคํานวณจะใชวิธีการเฉล่ียตนทุนหนวยสุดทายในชวงทีท่ําการศึกษาราคาที่ได

จะไมมีความผันผวนเพราะตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ียในแตละปที่คํานวณไดจะเทากนัตลอด และอาศัย

หลักการหามูลคาปจจุบัน (Present Value) ของตนทุนและปริมาณทีเ่กิดข้ึนในอนาคตดวยการใช

อัตราสวนลด (r) เปนตัวปรับ ที่จะสะทอนน้ําหนกัของมูลคาที่แทจริงของเงนิลงทุนหรือความพึง

พอใจ(อรรถประโยชน) ระหวางเวลาปจจุบันกับเวลาในอนาคต เนือ่งจากตนทนุและผลผลิตสวน

เพิ่มที่ใชคํานวณเกิดข้ึนในหลายระยะเวลาในอนาคตซ่ึงมีมูลคาที่แทจริงไมเทากัน จึงจําเปนตอง

ปรับคาใหเปนปจจุบันเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกนัได     
      

 โดย AIC สามารถคํานวณไดจากสูตร ดังนี ้

 

  AIC   =      

 
  

Q1 Q2 Q3 

       Discounted incremental costs 

 Discounted incremental production 

MR 
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 ที่มาของสูตร : ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ.การวางแผนและวิเคราะหโครงการ.กรุงเทพฯ2542,

หนา273. 

ขอดีของการใชวิธีการนี ้ ก็คือ ไดนําเอาหลักการของตนทุนหนวยสุดทายทีถ่ือไดวาเปน

หลักการต้ังราคาท่ีมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งยังมีการปรับใหราคาที่ไดมีเสถยีรภาพโดยการ

หาคาเฉล่ีย สวนขอเสีย ก็คือ ถากจิการมกีารประหยัดจากขนาดของการผลิต นัน่คือตนทนุหนวย

สุดทายเฉล่ียตํ่ากวาตนทุนเฉลี่ย จะทาํใหกจิการมีรายไดนอยกวาคาใชจาย (ขาดทุน) ซึ่งตองมีการ

หามาตรการอืน่มาชดเชยในสวนที่ขาดทนุดังกลาวนัน้ 

 

กรอบการวิเคราะห 
 

 จากแนวคิดทฤษฎีการกาํหนดราคาขางตน พบวา การต้ังราคาดวยวธิีตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ีย

นั้น (P = AIC) เปนวิธกีารที่ใชหลักการทางเศรษฐศาสตรในการวิเคราะหและมีจดุประสงคคือทํา

ใหการใชทรัพยากรของสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่กรอบการวิเคราะหในที่นี้ประกอบไป

ดวย 2 สวน คือ 

1. แบบจําลองการวิเคราะหเพื่อกําหนดราคาโดยวิธีตนทุนสวนเพิม่เฉลี่ย เปน

การวเิคราะหเพื่อกําหนดราคาทางเศรษฐศาสตรที่มีเปาหมายในดานการจัดสรรทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพ โดยเร่ิมจากแนวคิดทีว่า ตนทุนการผลิตน้ําประปา =  ตนทุนในการผลิตและ

จําหนาย  +  ตนทุนคาน้าํดิบ ซึ่งตนทนุในการผลิตและจําหนายนั้น (สามารถคํานวณไดจากสูตร

หา AIC ในสมการที่ 2) ประกอบดวย ตนทนุในการขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับปริมาณการใช

น้ําที่เพิม่ข้ึนของผูบริโภคหรือหมายถงึคาใชจายการลงทนุที่เกิดข้ึนในโครงการตางๆที่เกี่ยวของกบั

การขยายกําลังการผลิต และคาใชจายในการดําเนินงานที่ประมาณการตามระยะเวลาในอนาคต  

 โดยที่กิจการประปาเปนกิจการที่ผลิตสินคาประเภทสาธารณูปโภคที่มมีูลคาการลงทนุสูง

และครอบคลุมระยะเวลายาวนาน การกําหนดราคาน้ําประปาจึงจําเปนตองหาวิธทีี่เหมาะสม 

เพื่อใหไดราคาน้าํประปาทีท่ําใหการประปานครหลวงสามารถเล้ียงตัวเองได หรือบริหารงานโดยไม
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ขาดทุน คาบริการจงึควรเปนราคาที่คุมทุน และเปนราคาที่สอดคลองกับการวิเคราะหทาง

เศรษฐศาสตรที่มุงเนนในดานการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู (น้ําประปา) ใหมีประสิทธภิาพสะทอนถงึ

ตนทนุการใชทรัพยากรและการจัดเก็บในอัตราที่เหมาะสม การกําหนดราคาโดยวธิีตนทนุสวนเพิ่ม

เฉล่ีย (Average Incremental Cost : AIC) จึงเปนวธิีการทีเ่หมาะสมที่สุดในการศึกษาวิเคราะห

การกําหนดราคาน้ําประปา เมื่อพิจารณาจากแนวคิดทฤษฎีทัง้หมดที่กลาวมาแลวขางตนและ

วิธีการดังกลาวยังสอดคลองกับหลักการ User cost pricing นั่นคือราคาคาบริการที่เรียกเก็บจาก

ผูใชจะตองกาํหนดใหเทากับตนทนุสวนเพิม่เฉล่ียของการผลิตสินคาและบริการ 

 ดังนัน้ สมการหรือแบบจําลองที่ใชคํานวณหา AIC ที่ไดจากแนวคิดทฤษฎีสามารถเขียน

ออกมาใหอยูในรูปแบบของตัวแปรที่ใชในทางปฏิบัติของการศึกษาวิจยัตามวธิีการกาํหนดราคา

เทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย ไดดังนี้  
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 สมการที ่1 

 

จากสมการที่ 1 ที่ไดจากกรอบแนวคิดทฤษฎี สามารถนํามาเขียนใหอยูในรูปของตัวแปรที่สามารถ

แทนคาเพื่อทาํการคํานวณ AIC (จากสูตรคํานวณหา AIC ของ World Bank,1977,27.)ไดดังนี้ 
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                 สมการที ่ 2 

 

 

 

จากสมการที ่  2  AIC (Average Incremental Cost) หมายถงึตนทนุในการผลิตและจําหนาย

น้ําประปา (หนวย : บาท/ลูกบาศกเมตร) โดยมี 5 ตัวแปรที่มีผลตอคาตนทนุการผลติที่ได คือ  

DPU



1) I  คาใชจายลงทุน (Capital cost) หนวย : บาท) หมายถึง คาใชจายที่เปนการ

ลงทุนในโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับการขยายกําลังผลิตในอนาคต ไดแก คาใชจายในสวนที่เกี่ยว

ของกับการสรางโรงกรองน้ํา อางเก็บน้ํา สถานีสูบจายน้ํา ตลอดไปถึงการลงทุนเกี่ยวกับระบบเสน

ทอ เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการใชน้ําที่เพิ่มข้ึนของผูบริโภค โดยในการศึกษานี้จะพิจารณา

จากโครงการที่เกิดข้ึนในชวงเวลาที่ศึกษาและตอบสนองตอปริมาณการใชน้ําที่เพิ่มข้ึนในแตละป 

โดยไมรวมเงินลงทุนเพื่อการทดแทน (Replacement costs) เพื่อคงสภาพเดิมมาคํานวณเน่ืองจาก

เปนการลงทุนที่ไมสนองตอความตองการที่เพิ่มข้ึน โครงการลงทุนที่ใชในการศึกษานี้ จึงไดแก 

− โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก คร้ังที่  6 

− โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก คร้ังที่  7 

− โครงการลดน้ําสูญเสีย 

ในการคํานวณจะใชเงินลงทุนรวมทั้งโครงการเปนคาใชจายการลงทุนเมื่อการกอสราง

โครงการแลวเสร็จและดําเนินการไดซึ่งจะทําการแยกรายละเอียดของเงินลงทุนเปนเงินงวดตาม

แผนงานที่กําหนดเปนรายป โดยทําการปรับดวยอัตราสวนลด (r) ใหเปนมูลคาปจจุบัน ยกเวนเงิน

ลงทุนในสวนของที่ดินจะไมนํามาใชในการคํานวณ เพราะที่ดินไมมีอายุการใชงานแมวาจะถึงเวลา

หมดอายุของโครงการนั้นแลวก็ตาม 

สําหรับเคร่ืองจักร อุปกรณ อาคารบางประเภทอาจมีอายุการใชงานมากกวา 25 ป เกิน

กวาอายุของโครงการ จึงตองมีการขยายเวลาในการคํานวณใหครอบคลุมอายุการใชงานของ

เคร่ืองจักรวัสดุอุปกรณจนถึงเงินงวดสุดทายของการลงทุน โดยชวงเวลาที่เกิน 25 ปจะกําหนดให

ความตองการบริโภคน้ําคงที่ตลอด สรุปไดวา ตัวเลขเงินลงทุนที่ใชคํานวณ AIC  จะคํานวณจากคา

ปจจุบันของผลรวมเงินงวดในแตละป โดยครอบคลุมถึงอายุการใชงานของเคร่ืองจักรวัสดุอุปกรณ 

2) R  คาใชจายในการดําเนนิงาน (หนวย : บาท) หมายถงึคาใชจายทีเ่กิดข้ึนเพื่อให

การประปานครหลวงสามารถดําเนนิงานไปไดตามปกติ โดยในการคํานวณตนทนุคาใชจายในการ

ดําเนนิงานจะหาคาปจจุบันของผลรวมของคาใชจายในการดําเนินงานในแตละปที่เพิ่มข้ึนจากป

ฐาน ซึ่งคาใชจายในการดําเนินงานไดแก 

− เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

− คาวัสดุเคมีภัณฑ 
− คาไฟฟา 

− คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 
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− คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 

โดยสามารถแบงคาใชจายในการดําเนินงานออกเปน คาใชจายผันแปรซ่ึงเปน

คาใชจายที่ผันแปรตามปริมาณน้ําผลิตไดแก คาไฟฟา คาวัสดุเคมีภัณฑ และคาใชจายคงที่ที่

หมายถึงคาใชจายในการดําเนินงานที่ไมแปรผันโดยตรงตามปริมาณน้ําผลิต ซึ่งไดแก เงินเดือน

คาจาง คาตอบแทน คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ 

3) Q  หมายถึง ปริมาณน้าํขาย (Quantity of Water Sales) ที่เพิม่ข้ึนจากการมี

โครงการ ซึง่หาไดจาก ปริมาณน้ําผลิต หกัน้ําสูญเสีย (ประมาณ 30 %) และหักดวยน้าํบริการ

สาธารณะและอ่ืนๆ ปริมาณน้ําขายจะเปนปริมาณน้ําสุทธิที่สงถงึผูบริโภคที่การประปานครหลวง

สามารถเก็บเงนิได โดยในการคํานวณจะหาผลรวมของคาปจจุบันของปริมาณน้ําขายในแตละป ที่

เพิ่มข้ึนจากปฐาน 

4)  r หมายถึง อัตราสวนลดที่ใชปรับคาใหเปนมูลคาปจจุบนั  สําหรับการวิเคราะห

โครงการทางเศรษฐกิจ อัตราสวนลดที่เลือกใชก็คือ คาเสียโอกาสของทนุ (Opportunity cost of 

capital) เปนอัตราผลตอบแทนของเงินทัง้หมดที่ใชในการดําเนนิงาน ซ่ึงอาจเปนผลตอบแทนเงนิ

ลงทนุหนวยสุดทาย หรือเปนความพงึพอใจ (อรรถประโยชน) ซึ่งเปนแนวคิดที่ดีแตมีความยุงยาก

ในทางปฏิบัติ คือไมสามารถหาคาเสียโอกาสของทุนจริงๆออกมาได ในทีน่ี้อัตราคิดลดที่นํามาคิด

ลดมูลคาเงนิลงทนุในอนาคตใหเปนมูลคาปจจุบัน จะคิดจากการนําเงินนัน้ไปลงทนุในทางอ่ืน 

สําหรับการประปานครหลวงโครงการลงทนุขยายกําลังการผลิตน้ําประปาถือไดวาเปนโครงการ

สาธารณปูโภค อัตราคิดลดจึงคํานวณจากตนทนุคาเสียโอกาสที่เอกชนจะไดรับผลประโยชนจาก

เงินลงทนุนั้น ซึ่งก็คือ อัตราดอกเบ้ียเงนิกู ในการคํานวณจะใชอัตราดอกเบ้ียที่สถาบันการเงนิคิด

กับลูกคาช้ันดีที่มีความเส่ียงตํ่า (MLR) 

 สําหรับอัตราคิดลดที่นํามาปรับคาของปริมาณน้ําประปาจําหนายที่ผลิตไดในอนาคตให

อยูในรูปของมลูคาปจจุบันนัน้ เนื่องจากการบริโภคในวันนี้ยอมมีมูลคามากกวาการเก็บไวบริโภค

ในอนาคต ซึง่อัตราที่ใชวัด ก็คือ อัตราการชดเชยการบริโภคขามเวลา (Social rate of time 

preference) ซึ่งนิยมใชอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลที่ใหผลตอบแทนในระยะยาว สําหรับ

การศึกษานี้จะใชอัตราดอกเบ้ียของพนัธบัตรรัฐบาลที่ออกจําหนายในป 2545 ที่จะครบกําหนดใน

อีก 15 ปขางหนา มาใชในการคํานวณ  

5) T  คือ อายุโครงการในทีน่ี้เทากับ 25 ป , t มีคาเทากับ 1 - 25 
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 แบบจําลองที่ใชในการศึกษานั้นไดเปรียบเทียบคาใชจายตางๆที่เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปฐาน

หรือปกอนมีโครงการ ซึง่ปฐานในทีน่ี้คือ ปพ.ศ.2545 โดยระยะเวลาท่ีทําการศึกษาจะเร่ิมจากป

พ.ศ.2545 ถึงปพ.ศ.2554 รวม 10 ป  

 
การปรับราคาตลาดของขอมูลใหเปนราคาทางเศรษฐศาสตรหรอืราคาเงา 

การวิเคราะหการกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ยนัน้เปนการวิเคราะหทาง

เศรษฐศาสตรซึ่งแตกตางจากการวเิตราะหทางการเงนิที่ใชวัดเพียงแตวาจะมกีําไรทางธุรกิจหรือตอ

ผูลงทนุหรือไมเทานั้น ซึง่การวิเคราะหทางการเงินจะตีคาปจจัยการผลิตและผลผลิตดวยราคา

ตลาดที่อาจมกีารบิดเบือนได (จากการผูกขาด จากรัฐบาลที่เขาแทรกแซงตลาดสินคาทั้งใน

ประเทศและระหวางประเทศที่จุดนําเขาและสงออก และจากผลกระทบภายนอกเปนตน) แตการ

วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ราคาที่นาํมาใชจะเปนราคาที่สะทอนถึงตนทนุที่แทจริงหรือตนทุนคา

เสียโอกาส (opportunity cost) ซึ่งเปนราคาที่เปนมูลคาที่แทจริงตอระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะวัด

จํานวนที่ประชาชนเต็มใจจะจายสําหรับสินคาหนวยสุดทายที่ตองการบริโภคและยังใชวัดตนทนุ

หนวยสุดทายของสินคาในตลาดอีกดวย ดังนัน้เม่ือราคาตลาดมกีารบิดเบือนจงึตองมีการปรับ

ราคาตลาดใหเปนราคาทางเศรษฐกิจหรือราคาเงา (economic or shadow prices) เพื่อสะทอน

มูลคาทางเศรษฐกิจของปจจัยการผลิตและผลผลิตใหถกูตอง  

 นอกจากนี้ในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ตนทนุและผลตอบแทนจะตองไมรวม

รายการที่ไมใชตนทนุและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ซึง่หมายถึงรายการคาใชจายทีไ่มเกี่ยวกับการ

ใชทรัพยากรทีแ่ทจริงเปนเพยีงการโอนเปล่ียนมือหรือโอนกนัในทางบัญชี คาใชจายประเภทนี้จดั

อยูในประเภทการโอน (Transfer payments) ไดแก 

1. คาภาษี และ เงนิอุดหนุน : เงินภาษทีี่จายใหกับรัฐบาล ถือเปนสวนหนึง่ของ

ผลประโยชนรวมของโครงการซึ่งโอนใหกบัสังคมสวนรวมเพื่อใชจายตอไปในรูปของสินคา

สาธารณะ สวนเงินอุดหนนุเปนคาใชจายของสังคมทีน่าํมาใชในการดําเนนิงานโครงการโดยไมได

เกิดจากการจาํหนายผลผลิตของโครงการ 

2. คาดอกเบ้ีย หรือคาชําระหนี้ กรณีโครงการมีการกูเงนิมาลงทนุจึงตองมีการชําระ

หนี้คืน ซึ่งรายการดังกลาวเปนรายการโอนประเภทหนึ่งที่อยูในรูปกระแสเงินสดหรือในทางบัญชี

การเงนิเทานั้น 
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3. คาเส่ือมราคา เมื่อมีการซื้อสินคาประเภททุนหรือสินทรัพยถาวรมาใชกับโครงการ

ในปใดจะมีการคํานวณคิดเปนคาใชจายของปนัน้ จงึไมมีความจําเปนตองมกีารหกัคาเส่ือมราคา

ในปตอๆไปอีก 

4. ตนทนุจม หมายถงึคาใชจายที่ไดจายไปแลวในอดีตหากแตมีความเกี่ยวพนักับ

โครงการใหม เชน คาใชจายในการสรางโรงงานที่ใชในในโครงการอื่น แตโครงการใหมทีเ่กิดข้ึนได

ใชโรงงานแหงนั้นดวย คาใชจายในการสรางโรงงานดังกลาวจะไมนาํมาวิเคราะหในคาใชจายของ

โครงการ 

เมื่อหักรายการที่ไมใชตนทนุและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจออก และตีคามูลคาใหม

ดวยราคาทางเศรษฐกิจหรือราคาเงา ผลที่ไดก็คือ รายการตนทนุและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ

ของโครงการ ซึ่งอาจเรียกไดวา ตนทนุสวนเพิม่ (Incremental costs) และผลตอบแทนสวนเพิม่ 

(Incremental benefits)  

 ในการปรับราคาตลาดใหเปนราคาทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงาเพื่อใหเหน็ถงึคาเสีย

โอกาสที่แทจริงของการใชปจจัย/สินคา ซึ่งในการวิเคราะหจะแบงสินคาออกเปน 2 กลุมใหญๆ

ดวยกัน คือ  

1. กลุมของสินคาที่มกีารคาระหวางประเทศหรือสินคาซ้ือขายขามแดนได (Traded 

goods) หมายถึง สินคาทีใ่ชในโครงการแลวมีผลโดยตรงตอดุลการชําระเงิน เปนสินคาทีน่ําเขา

หรือสงออกไดจริงๆ ราคาเงาจะยึดเอาราคาในการซื้อขายระหวางประเทศ ณ  จุดผานแดน ที่ยงัไม

รวมคาภาษีหรือคาธรรมเนียมการตางๆ ซึ่งสินคานําเขาก็คือราคาถึงทาเรือของประเทศผูนาํเขา 

(ราคา CIF : Cost-Insurance and Freight)และราคาสินคาสงออก ก็คือราคาสงออก ณ ทาเรือ 

(ราคา FOB : Free on Board)  

2. กลุมสินคาที่ไมมีการคาระหวางประเทศหรือซ้ือขายผานแดนไมได (Non-traded 

goods) คือสินคาที่ไมมีการซื้อขายระหวางประเทศ โดยสินคานัน้อาจมมีูลคาที่ตํ่าเมื่อเทียบกับ

ขนาดทาํใหตนทนุคาขนสงสูง หรือเปนสินคาที่เนาเสียงาย หรือเปนสินคาที่มกีารแทรกแซงจาก

รัฐบาลดวยการหามนําเขา  โควตา และอ่ืนๆ ซึ่งรายช่ือสินคาประเภทนีเ้ชน น้ําประปา  

การคํานวณราคาเงาของสินคาทีซ่ื้อขายระหวางประเทศเปนงานที่ตองใชเวลา ขอมูล

และคาใชจายเปนจํานวนมาก หนวยงานระดับชาติจึงไดมีการคํานวณราคาเงาใหมีมาตรฐาน

เดียวกนัไวแลว โดยไดมีการปรับคาความบิดเบือนของราคาตลาดจากการกําหนดตัวสัมประสิทธ์ิ
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ปรับคา (Conversion Factor : CF) ข้ึนมา ดังนัน้วิธกีารปรับคาราคาตลาดใหเปนราคาทาง

เศรษฐกิจหรือราคาเงา สามารถทาํไดโดย 

 

  ราคาเงา    =    CF * ราคาตลาด 

 

สําหรับการศึกษานีก้อนการคํานวณหาคา AIC จะทาํการปรับราคาตลาดของตัวแปรใหเปนราคา

ทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงา โดยอาศัยคา Conversion Factor : CF เฉพาะของแตละปจจัยการ

ผลิตและผลผลิต ตามที่ไดมีการกําหนดคาไวแลว รวมกบั SCF (Shadow conversion factors ซึ่ง

เปน CF ของทั้งระบบเศรษฐกิจ ) สําหรับปจจัยที่ไมสามารถใชคา CF ที่เปนคาเฉพาะได โดยคา 

SCF จะเปนคาที่คํานวณในป 2545 ซึ่งเปนปทีท่ําการศึกษา โดยสูตรในการคํานวณคา SCF คือ  

 

 

 
 

เมื่อ CIF = มูลคาสินคานาํเขาในราคา CIF 

 TARIM = มูลคาภาษีนําเขาทั้งหมด 

 FOB = มูลคาสินคาสงออกทัง้หมดในราคา FOB 

 TAREX = มูลคาภาษีสงออกทั้งหมด 

 

ที่มา : ประสิทธิ์ ตงยิง่ศิริ.การวางแผนและวิเคราะหโครงการ.กรุงเทพฯ2542,หนา303.  

 

การคํานวณตนทุนคาน้ําดิบ 

สวนตนทนุคาน้ําดิบนั้นถือรวมเปนตนทุนทางเศรษฐศาสตรในการผลิตน้ําประปาดวย

เชนกนั เพราะในการผลิตน้าํประปานัน้วัตถุดิบ (Input) ที่ใชในการผลิต ก็คือ น้ําดิบ ทีก่ารประปา

นครหลวงนาํมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ก็คือ แมน้าํเจาพระยา และแมน้ําแมกลอง โดยน้ําดิบจะมี

คาเสียโอกาสทางเศรษฐศาสตร คือ ถาไมนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําประปาก็จะสามารถ

นําน้ําดิบไปใชประโยชนในภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆได เชน ทาํการเกษตร ขับไลน้ําเค็ม เปนตน ดังนั้น

การคํานวณคาน้าํดิบจะชวยใหการคํานวณคาน้ําประปาสะทอนถงึตนทนุคาเสียโอกาสของปจจัย

การผลิต ซึง่กอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ผูใชน้ํากจ็ะตระหนกัไดวาการ

ใชน้ําในแตละคร้ังจะเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน ก็จะเกิดการประหยัดมากข้ึน กิจกรรมอ่ืนๆที่ใชน้ําก็จะมี

TAREXFOBTARIMCIF
FOBCIFSCF

−++
+

=  DPU



น้ําใชมากข้ึนตามมา สังคมโดยรวมจะไดประโยชนมากขึ้นดวยจากการจัดสรรทรัพยากรทีม่ี

ประสิทธิภาพนี ้

 ในการศึกษานีก้ารคํานวณมูลคาคาน้าํดิบจะพิจารณาจากผลประโยชนของโครงการสราง

เข่ือน(มูลคาเชงิเศรษฐกิจดานเกษตรกรรม) เนื่องจากมลูคาทางเศรษฐกิจอ่ืนเชน การขับไลน้ําเค็ม 

นั้นทําการคํานวณออกมาเปนตัวเลขทาํไดยาก โดยแหลงน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาของการ

ประปานครหลวงนั้นใชน้ําดิบจาก 2 แหลงดวยกนัคือ ฝงตะวนัออกสูบน้ําข้ึนมาโดยตรงจากแมน้ํา

เจาพระยา และฝงตะวนัตกใชน้ําจากแมน้ําแมกลองโดยผันน้ําจากเข่ือนแมกลอง แตการนําน้ําดิบ

มาจากแมน้าํเจาพระยานั้นเปนการสูบน้ําจากแมน้ําข้ึนมา ณ ตําบลบานกระแชง อําเภอเมอืง 

จังหวัดปทมุธาน ี การศึกษานีจ้ึงทําการคํานวณคาน้าํดิบเฉพาะน้ําดิบที่ไดจากฝงตะวันตกนัน้คือ

จากเข่ือนแมกลองเทานัน้ 

 วิธีการคํานวณคาน้ําดิบในที่นี้ใชวิธี Benefit Transfer Approach ซึ่งเปนการเปรียบเทียบ

ผลประโยชนทีเ่กิดจากโครงการตางๆ ในที่นีก้็คือการสรางเข่ือนเก็บน้าํวามีประโยชนตอภาค

เกษตรกรรมคิดเปนมูลคาสุทธิเทาไหร หารดวยปริมาณของน้ําที่สงใหเกษตรกร ผลที่ไดคือมูลคา

(ประโยชน)สุทธิของน้าํตอ 1 ลูกบาศกเมตรในภาคเกษตร เมื่อมีการผนัน้ํามาใชทาํน้ําประปามูลคา

นี้ก็จะเปนคาเสียโอกาสของน้ํา ซึง่เทากับราคาน้าํดิบนัน่เอง โดยการคํานวณจะทาํในป พ.ศ.2545 

เนื่องจากเปนปที่ทาํการศึกษาราคาคาน้าํประปาเชนกัน สามารถแสดงแบบจําลองของการคํานวณ

ไดดังตารางที ่ 30 ในภาคผนวก ค 

 
2. การคํานวณเพื่อประมาณการภาระดานตนทุนของการผลิตน้าํประปา ตาม

วัตถุประสงคขอสุดทายของการศึกษานี ้ ดวยการคํานวณ Marginal customer cost ซึ่งเปนการ

คํานวณเพื่อใหทราบวาเมื่อผูใชน้ําเพิ่มข้ึน 1 คนจะทําใหภาระดานตนทุนของการประปานครหลวง

เพิ่มข้ึนเทาไหร ซึ่งสามารถคํานวณไดจาก ปริมาณน้าํใชเฉล่ีย/ราย (ลบ.ม./เดือน) คูณ ตนทนุใน

การผลิตน้ําประปาที่ไดจากการผลศึกษาในขอ 1 (บาท/ลบ.ม.)  ซึ่งคาทีไ่ดเมื่อนําไปคูณดวย 12 จะ

ได Marginal customer cost เปนรายป ซึ่งคาของปริมาณน้ําใชเฉลี่ยตอรายนัน้เปนคาที่ไดจาก

การคํานวณของการประปานครหลวง (ปริมาณน้ําขายหารดวยจํานวนผูใชน้าํ) การประมาณภาระ

ทางดานตนทนุการผลิตที่คํานวณไดนั้น การประปานครหลวงสามารถนําไปใชประโยชนในการวาง

แผนการผลิต การลงทุนใหสอดคลองกับจํานวนผูใชน้ําในอนาคตได 
 
 
 

Marginal customer cost  = ปริมาณน้าํใชเฉล่ีย/ราย (ลบ.ม./ป) *  ตนทุนในการผลิตน้ําประปา  

โดย                      ปริมาณน้ําใชเฉล่ียตอราย = ปริมาณน้ําจําหนาย / จํานวนผูใชน้ํา  
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บทที่ 3 

ภาพรวมและโครงสรางตนทุนที่ใชกําหนดราคานํ้าประปา 

ของการประปานครหลวง 
 

ภาพรวมของการประปานครหลวง 

 การประปานครหลวง (กปน.) ไดกอต้ังข้ึนเม่ือวันที ่ 16 สิงหาคม 2510 ตาม

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบและจัดใหไดมาซึ่งน้าํดิบเพื่อใชในการประปา 

รวมทัง้ผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาใหแกประชาชนในเขตทองทีก่รุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล (นนทบุรี และสมทุรปราการ) อยางเพียงพอ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปา

เอกชนในเขตทองที่ดังกลาว นอกจากนี้ยงัดําเนินธรุกิจอ่ืนทีเ่กี่ยวของกันหรือเปนประโยชนแก

กิจการประปา ซึ่งกอนทีก่ารประปานครหลวงจะมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจนัน้การประปาไดเร่ิมมีข้ึน

ในประเทศไทยสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัซ่ึงเปนผูใหกาํเนิดกิจการ

ประปาสยามขึ้นเม่ือ พ.ศ.2440 เพื่อใหประชาชนไดมนี้าํไวใชอุปโภคบริโภคเหมือนอยางประเทศท่ี

เจริญแลว และตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว ไดทรงเปดกิจการ “การ

ประปากรุงเทพฯ” ข้ึนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2457 เพือ่ดําเนนิการจายน้าํประปาใหแกผูใชน้าํเปน

คร้ังแรก ซึ่งในขณะนัน้มีจาํนวนผูใชน้าํทัง้ส้ินเพยีง 400 รายเทานัน้แตในระยะเวลาปจจุบนัการ

ประปานครหลวงสามารถขยายการบริการผูใชน้ําเพิ่มข้ึนเปน1,488,638 ราย 

 แหลงน้ําดิบทีใ่ชสําหรับผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวงจะเปนน้ําผิวดินที่ไหลรวม

เปนแหลงน้าํธรรมชาติ โดยการประปานครหลวงจะจัดสงน้าํดิบจากแหลงน้ําดวยคลองสงน้าํหรือ

เรียกวาคลองประปา มีอยูดวยกนั 2 สาย คือ คลองสงน้ําดิบฝงตะวนัออก รับน้าํจากแมน้ํา

เจาพระยาที่จดุสูบน้ําดิบ (intake) ณ ตําบลบานกระแชง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ีประมาณ

กิโลเมตรที่ 93 มาใชผลิตน้ําประปาที่โรงงานผลิตน้าํบางเขน โรงงานผลิตน้าํสามเสน และ

โรงงานผลิตน้าํธนบุรี สวนคลองสงน้าํดิบฝงตะวนัตกที่มีความยาวประมาณ 107 กิโลเมตรนัน้จะ

รับน้ําจากเข่ือนแมกลองที่เปนเข่ือนทดน้าํ จังหวัดกาญจนบุรี โดยน้าํดิบที่ไดจะนาํมาผลิต

น้ําประปาทีโ่รงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ 
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 หลังจากไดวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตเปนน้ําประปาซ่ึงก็คือน้ําดิบจากที่กลาวมาแลวขางตน 

ข้ันตอนตอไปก็คือระบบการผลิต (production system) ซึ่งเปนข้ันตอนที่เร่ิมต้ังแต การสูบน้ําดิบ

เขาโรงงานผลิตน้ํา การใชสารเคมีชวยในการผลิต การควบคุมคุณภาพน้ํา การกําจัดตะกอน และ

การสูบสงน้ําเขาอุโมงคและทอสงน้ํา จากนั้นจะเปนข้ันตอนของการจายน้าํ (distribution system)  

ซึ่งเปนการสงน้ําที่ผลิตไดไปสูผูบริโภค โดยเปนการสูบน้ําจากสถานีสูบจายน้ําเขาสูระบบทอ

ประธานที่มีขนาดใหญที่สุดและแยกยอยเขาสูระบบโครงขายทอจายน้าํที่มีขนาดลดหลั่นกันลงไป

จนกระทั่งสงจายน้าํผานทอบริการเขาสูบานเรือน ที่อยูอาศัยของผูบริโภคตอไป ซึ่งความยาวของ

ทอทัง้หมดในป 2545 นัน้มีความยาวเทากับ 21,486.76 กิโลเมตร (จากรายงานประจําป 2545 

การประปานครหลวง) ข้ันตอนของกรรมวธิผีลิตน้ําประปามีรายละเอียด ดังนี ้

 
 

กระบวนการในการผลิตน้าํประปา 

การปรับปรุงคุณภาพนํ้าดิบและการเติมสารเคมี 

 ขณะที่น้าํดิบถกูสูบมาจากแหลงน้ําดิบที่ไดแก แมน้าํเจาพระยา และแมน้ําแมกลอง ไหล

มาตามคลองประปานัน้ น้าํดิบจะสัมผัสกับ อากาศ แสงแดด และจะตกตะกอนธรรมชาติ ทาํให

คุณภาพน้ํานัน้ดีข้ึน และระหวางนั้นจะมกีารกําจัดสวะ เศษไม สาหราย ถงุพลาสติก จากตะแกรง

หยาบและตะแกรงละเอียดที่ไดติดต้ังไวหนาโรงสูบน้าํดิบ แตกอนทีน่้าํดิบนัน้จะไหลเขาไปสู

ข้ันตอนของการตกตะกอนจะตองมีการเติมสารเคมีลงไปในสัดสวนที่พอเหมาะพอดีสอดคลองกับ

คุณภาพของน้าํดิบในแตละฤดูกาล ซึ่งสารเคมีเหลานั้นไดแก สานสม เติมเพื่อใหน้าํใส ปูนขาวใช

เพื่อปรับสภาพความเปนกรด ดาง (ปรับคา PH) ของน้ํา และคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคในเบ้ืองตน 

 การตกตะกอน 

 น้ําดิบที่ผสมสารเคมีแลวจะไหลเขาไปในถงัตกตะกอน ที่สารเคมีจะถกูกวนใหมีการสัมผัส

และทําปฏิกิริยากับตะกอนหรือความขุนที่อยูในน้ํา เกดิการจับตัวกนัเปนกอนๆทีม่ีขนาดเล็กแลวมี

ขนาดโตข้ึนจนหนักพอที่จะตกสูกนถงัเหลือแตน้ําที่ใส (ความขุนของน้ําไมเกิน 7 หนวยความขุน 

NTU (Nephelometic Tubidity Unit) ไหลตอไปยังถังกรองนํ้า 
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 ถังตกตะกอนที่การประปานครหลวงใชมีอยู 2 แบบ 

1. แบบด้ังเดิม หรือแบบธรรมดา จะมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมพืน้ผา 

น้ําจะไหลในแนวนอน ใชเวลาในการตกตะกอน 3-4 ชั่วโมง 

2. แบบของแข็งสัมผัส (Solid Contact Clarifier) ลักษณะเปนถงัรูป

กลม  น้ําใสที่ไดจะไหลข้ึนมาอยูที่ดานบน ถังแบบนี้จะรวมเอาการกวนเร็ว การกวนชา และการ

ตกตะกอนรวมอยูในถงัเดียวกัน ซึง่ยังแบงยอยออกเปน แบบหมนุเวยีนตะกอน (Accelerator) ใช

เวลาในการตกตะกอนประมาณ 2 ช่ัวโมง และ แบบมีชั้นตะกอน (Plusator) จะเปนแบบทีม่ี

ประสิทธิภาพสูง ใชเวลาในการตกตะกอนนอยที่สุดเพยีง 45 นาทีเทานัน้ 

การกรอง 

 น้ําที่ผานการตกตะกอนแลวจะไหลมายงัถังกรองน้าํ เพื่อทาํการกรองเอาตะกอนทีม่ีขนาด

ละเอียดและส่ิงสกปรกที่เหลือออกอีกคร้ังหนึ่ง โดยถงักรองท่ีใชเปนแบบขนิดกรองเร็ว (Rapid 

Sand Filter) ที่มีสารกรอง คือ กรวดขนาดตางๆหนา 5-15 ซม. อยูใตชั้นของทรายที่หนา 60-80 

ซม. น้ําที่ไดจะมีความใสมาก คือ  มีความขุนไมเกิน 3 หนวย 

 การฆาเชื้อโรค 

 การประปานครหลวงใชคลอรีนเปนสารฆาเชื้อโรค เนื่องจากสามารถควบคุมคาใชจายได

และคลอรีนสามารถฆาเชื้อโรคไดเกือบทุกชนิดโดยสามารถทําลายสารอินทรีย กล่ิน สี และเหล็กได

ดวย ที่สําคัญทําใหมีฤทธิ์ของคลอรีนเหลือติดปนไปกับน้ําที่สงผานตามทอเพื่อฆาเชื้อโรคที่อาจ

ปะปนเขามาในภายหลังได (จากทอแตก ทอร่ัว เปนตน) ซึ่งจาํนวนคลอรีนที่เหลือติดไปกบั

น้ําประปาจะมีปริมาณ 0.6-1.0 สวนในน้าํลานสวน ดังนั้นน้ําประปาจึงสามารถใชด่ืมบริโภคได ถา

ประชาชนดูแลระบบทอสงน้ําในบาน/ที่อยูอาศัย ระบบถังเก็บน้าํใหสะอาด แตเพื่อไมใหมีกลิน่ของ

คลอรีนติดอยู สามารถทาํไดโดยการรองน้ําประปาแลววางทิง้ไวสักครูเพื่อใหคลอรีนระเหยหมดไป 

น้ําที่ไดจะเปนน้ําที่สะอาดปราศจากกล่ิน  

การปรับปรุงคุณภาพของน้ําประปา 

 นอกจากการเติมคลอรีนเพือ่ฆาเชื้อโรคแลว ยังมกีารเติมปูนขาว หรือ โซดาไฟลงไปอีก

เล็กนอย เพื่อปรับสภาวะความเปนกรด – ดาง (PH) โดยในทีน่ี้จะทาํใหน้ําประปามีฤทธิเ์ปนดาง
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เล็กนอย เพื่อปองกันไมใหน้าํกัดกรอนเสนทอทีท่ําจากเหล็ก มิฉะนั้นน้าํประปาที่ไดจะมีสนิมเหล็ก

ปนออกมาดวยทําใหน้ําไมนาด่ืม 

 การสูบจายน้าํประปา 

 หลังจากผานข้ันตอนตางๆในกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานแลว น้าํประปากพ็รอมที่จะ

ถูกสูบจายเขาเสนทอประธานท่ีเปนทอใหญและกระจายตอไปยังเสนทอจายน้าํ จายน้าํใหกับ

ประชาชนที่อยูในเขตความรับผิดชอบตอไป 

การควบคุมคุณภาพนํ้า 

 น้ําดิบจากคลองสงน้ําและน้าํประปา จะตองไดรับการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพ โดย

ละเอียดอยางเปนประจําสม่าํเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําประปา จะมีการควบคุมทั้งดาน ฟสิกส 

เคมี ชีวเคมี และดานแบคทีเรีย อยางละเอียด เพื่อควบคุมคุณภาพของน้าํใหไดมาตรฐานน้าํด่ืม

ขององคการอนามยัโลก (WHO) กอนที่จะทําการสูบจายออกไปใหกับประชาชนอยูตลอดเวลา 

 
การประปานครหลวงในปจจุบัน 

 ในปทีท่ําการศึกษา (ป พ.ศ. 2545) การประปานครหลวงมีโครงสราง หนวยงาน และสถิติ

ที่สําคัญและมคีวามเกี่ยวของกับระบบผลิตน้ําประปา ดังนี ้

1. โรงงานผลิตน้าํ (Water Treatment Plant) จํานวน 4 โรงดวยกนัคือ 

โรงงานงานผลิตน้ําสามเสนเปนโรงผลิตน้าํแหงแรกของการประปานครหลวง ถกูต้ังข้ึนในสมยั

รัชกาลที ่ 5 สามารถผลิตจายน้ําไดประมาณวันละ 500,000 ลบ.ม. โรงงานผลิตน้าํธนบุรีเปนโรง

ผลิตน้ําแหงที ่ 2 มีขนาดเล็กโดยทาํการผลิตน้ําไดวันละประมาณ 160,000 ลบ.ม. โรงงานผลิตน้ํา

บางเขนเปนโรงงานผลิตน้ําแหงที่ 3 มขีนาดใหญที่สุดในจํานวนโรงงานผลิตน้ําทัง้หมดของการ

ประปานครหลวงสามารถผลิตจายน้าํไดถงึวนัละประมาณ 3,200,000 ลบ.ม. และโรงงานผลิตน้าํ

มหาสวัสด์ิเปนโรงผลิตน้ําแหงใหมลาสุดที่ผลิตน้าํประมาณวนัละ 800,000 ลบ.ม. นอกจากนี้ยัง

รวมถึงระบบประปาอิสระอีก 2 โรง คือ โรงงานผลิตน้าํบางบัวทอง และโรงงานผลิตน้ําหนองจอก 

2. สถานีสูบจายน้ํา (Pumping Station) จํานวน16 สถานี ไดแกสถานี

พหลโยธนิ ลุมพินี ทาพระ คลองเตย ลาดพราว สําโรง ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง เพชรเกษม 

บางเขน1 บางเขน 2 สามเสน ธนบุรี มหาสวัสด์ิ ประชานกุูล และบอพักประตูน้าํสามเสน โดยมี

ปริมาณการสูบจายน้ําเฉลีย่ตอวันเทากับ 4.109 ลานลูกบาศกเมตร 
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3. มีจํานวนสาขาที่รับผิดชอบพื้นที่ในการจําหนาย/บริการน้ําใหกับ

ประชาชนจํานวน 13 สาชา ซึ่งจะแบงพืน้ที่ในความรับผิดชอบออกเปน 4 ภาคดวยกัน ดังนี้ ภาค1 

ประกอบไปดวย สาขาสุขุมวิท พระโขนง สมทุรปราการ ภาค 2 ประกอบดวย สาขาพญาไท        

ทุงมหาเมฆ แมนศรี ลาดพราว ภาค 3 ประกอบดวย สาขานนทบุรี ประชาช่ืน บางเขน และภาค 4 

ประกอบไปดวย สาขาบางกอกนอย ตากสิน ภาษีเจริญ โดยครอบคุมพื้นที่จายน้าํทัง้ส้ิน 1,448.80 

ตารางกิโลเมตร และมีผูใชน้าํทัง้ส้ิน 1,488,638 ราย  

4. จํานวนพนกังานทั้งส้ินเทากบั 5,066 คน คิดเปน พนักงาน 1 คน 

รับผิดชอบจํานวนผูใชน้าํ 293.84 คน 

โดยเราสามารถสรุปออกมาเปนแผนผังไดในภาพที่ 3 สวนรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวกับการประปา

นครหลวงจะแสดงอยูในภาคผนวก ก 
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ที่มา  :  การประปานครหลวง 

ภาพที ่3        โครงสรางของระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา            

ระบบผลิตและสูบสงน้ําประปา 

แหลงน้ําดิบ 

แมน้ําเจาพระยา แมน้ําแมกลอง 

สถานีสูบน้ําสําแล สถานีสูบน้ําดิบบางเลน 

คลองประปาฝงตะวันออก คลองประปาฝงตะวันตก 

โรงงานผลิตนํ้าสามเสน 

โรงงานผลิตนํ้าธนบุรี     

โรงงานผลิตนํ้าบางเขน 

สถานีสูบจายนํ้าฝงตะวันออก 

สํานักงานประปาสาขา 

 
โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสด์ิ 

สถานีสูบจายนํ้าฝงตะวันตก 

สํานักงานประปาสาขา 

ผูใชน้ํา ผูใชน้ํา 
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โครงสรางตนทุนและการกําหนดราคานํ้าประปาที่การประปานครหลวงใชอยูใน
ปจจุบัน 

จากวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาและจากกรอบการวิเคราะหในบทที่ 2 ทําใหทราบวา

ขอมูลที่จําเปนและมีความสําคัญที่ตองทราบในการวิเคราะหการกําหนดราคาน้ําประปา ก็คือ 

ตนทนุ/คาใชจายประเภทตางๆ ซึ่งในการศึกษาตอไปนี้จะกลาวถึงรายละเอียดและโครงสรางของ

ตนทนุและวิธกีารกําหนดราคาน้ําประปาที่การประปานครหลวงใชอยูในปจจุบนัตามวัตถุประสงค

ของการศึกษาในขอที่ 1  

 ในปจจุบนัการกําหนดราคาน้ําประปาของการประปานครหลวงจะกาํหนดข้ึนจากตนทุน

เฉล่ียทางบัญชีซึ่งเปนการคํานวณทางบัญชีที่จะแสดงคาใชจายตางๆที่มีผลตอภาระการเงนิของ

การประปานครหลวงตามหลักการบัญช ี ซึง่จะคํานวณโดยเฉล่ียคาใชจายตางๆกับปริมาณน้าํผลิต

และปริมาณน้าํขาย (หนวยเปน บาทตอลูกบาศกเมตร) ไดออกมาเปนตนทุนคาน้าํเฉลี่ย ผลตาง

ระหวางตนทนุเฉล่ียตอน้ําผลิตกับตนทนุเฉล่ียตอน้ําจําหนายจะแสดงถงึตนทุนของน้าํสูญเสียที่

เกิดข้ึน จากนั้นจะนาํตนทนุคาน้าํที่ไดมาปรับปรุงกับคาเฉลี่ยระหวางผูใชน้ําประเภทตางๆ ตามที่

การประปานครหลวงไดแบงประเภทไวลวงหนา ไดออกมาเปนอัตราคาน้ําที่ใชอยูในปจจุบนั ซึง่

กลุมผูใชน้าํที่เปน ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ จะเปนฝาย subsidies คาน้ํา

ใหกับผูใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัย นัน้คือ รับภาระคาน้ําในอัตราที่มากกวา ตามหลักของการ

กระจายรายไดและเนื่องจากผูใชน้ําประเภทท่ีพกัอาศัยจะมีรายไดโดยเฉล่ียแลวนอยกวาผูใชน้าํอีก

ประเภทหนึ่ง ซึ่งในป 2545 ราคาคาน้าํเฉล่ียตอลูกบาศกเมตร คือ 11.85 บาท/ลบ.ม.โดยแบง

ออกเปนประเภทที่อยูอาศัยที่มีจํานวนมากที่สุดเทากับ 10.03 บาท/ลบ.ม. และประเภทธุรกิจ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอ่ืนๆเทากับ 13.95 บาท/ลบ.ม. 

โดยตารางที ่ 2 แสดงตนทนุเฉลี่ยทางบัญชีของการประปานครหลวงที่ไดจากแผนการ

เงินของการประปานครหลวง ซึ่งตนทุนเฉล่ียตอน้ําผลิตในป 2545 เทากับ 5.84 บาทตอลูกบาศก

เมตร ในขณะที่ตนทุนเฉลีย่ตอน้ําจําหนายในปเดียวกนั เทากับ  9.07 บาทตอลูกบาศกเมตร และ

ตนทนุเฉลี่ยตอน้ําขาย เทากับ 9.13 บาทตอลูกบาศกเมตร แสดงวาตนทนุของน้าํสูญเสียทีเ่กิดข้ึน

ระหวางน้ําจําหนายกับน้าํทีผ่ลิตไดมีปริมาณคอนขางสูง (35.57%) ซึ่งการประปานครหลวงได 

ตระหนกัดี จึงไดมีนโยบายเพ่ือลดน้าํสูญเสียที่เกดิข้ึนใหนอยลงโดยตัง้เปาไววาตองเหลือเพียง 30 % ในป 

พ.ศ.2548 ซึ่งเปนปริมาณตามมาตรฐานโลก 
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ตารางที่ 2      แสดงถึงตนทนุคาน้าํของป พ.ศ.2545 

 

รายการ 

ตนทุน       

คาใชจาย  

(ลานบาท) 

ตนทุนคานํ้า   

ตอหนวย      

นํ้าขาย   

ตนทุนคานํ้า  

ตอหนวย     

นํ้าจําหนาย 

ตนทุนคานํ้า  

ตอหนวย 

นํ้าผลิต 

เงินเดือน,คาจาง,คาตอบแทน 2174.0 2.26 2.24 1.44 

คาไฟฟา 763.6 0.79 0.79 0.51 

คาวัสดุเคมีภัณฑ(สารเคมี) 252.7 0.26 0.26 0.17 

คาวัสดุอื่น 211.6 0.22 0.22 0.14 

คาใชจายดําเนินงานอื่น 536.3 0.56 0.55 0.36 

รวมคาใชจายดําเนนิงาน 3938.2 4.09 4.06 2.62 

คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจายประจําป 3571.5 3.71 3.68 2.37 

หน้ีสงสัยจะสูญ 4.5 0.005 0.004 0.002 

ดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมเงินกู 1207.2 1.25 1.24 0.80 

คาใชจายอื่นท่ีไมเก่ียวกับการดําเนินงาน 178.3 0.19 0.18 0.12 

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปล่ียน (429.1) (0.44) (0.44) (0.29) 

โบนัสจาย 321.4 0.33 0.33 0.21 

รวมคาใชจายอื่น 4853.8 5.04 5.00 3.21 

รวมตนทุนคาน้ํา 8792 9.13 9.06 5.84 

ที่มา :  กองบัญชีตนทนุ การประปานครหลวง   

หมายเหตุ : 1. ปริมาณน้ําผลิต  1,505.0  ลาน ลบ.ม.  ปริมาณน้าํจําหนาย  969.7 ลาน ลบ.ม.         

ปริมาณน้าํขาย 963 ลาน ลบ.ม. 
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จากตารางแสดงตนทนุเฉลีย่ทางบัญชี เมื่อพิจารณาโครงสรางของตนทนุที่ใชคํานวณ

คาน้ําประปาจะพบวา ไดมกีารแบงกลุมคาใชจายออกเปน 2 ประเภทดวยกนั คือ คาใชจายที่

เกี่ยวของกับการดําเนนิงานและคาใชจายที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนนิงาน โดยคาใชจายที่มีสัดสวน

มากที่สุด 5 อันดับแรกทีม่ีผลตอการกาํหนดราคาคาน้ําประปา ไดแก 1) คาเส่ือมราคาและ

คาใชจายตัดจายประจําป 2) เงินเดือน คาจางและคาตอบแทน 3) ดอกเบ้ียจายและคาธรรมเนยีม

เงินกู 4) คาไฟฟา และ 5) คาใชจายอ่ืนที่ไมเกี่ยวกับการดําเนนิงาน  

 คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายประจําป เหตุที่มปีริมาณมากที่สุดในบรรดา

คาใชจายอ่ืน เนื่องมาจากการประปานครหลวงมีการลงทนุที่มีมลูคาสูงทัง้ในรูปของเงนิลงทุน

โครงการตางๆ การลงทนุโครงการลดน้าํสูญเสีย และการลงทนุที่เกิดจากงบปกติ มูลคาของ

สินทรัพยถาวรที่ใชในโครงการตางๆมีมูลคาสูง ซึง่เมื่อคิดคาเส่ือมราคาเพื่อตัดเปนคาใชจายในแต

ละปก็จะมมีูลคาที่สูงตามมา ซึง่คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจายประจําปนี ้จะเปนปจจัยสําคัญ

อันหนึ่งทีท่ําใหการประปานครหลวงอาจประสบปญหาขาดทุนไดในอนาคต ถาราคาน้าํประปาไม

ปรับตัวเพิ่มข้ึน แตทั้งนี้คาใชจายในสวนนี้ไมไดเปนคาใชจายที่อยูในรูปของกระแสเงินสด ดังนัน้

การกําหนดราคาคาน้าํจึงไมจําเปนที่จะตองเพิ่มข้ึนตามคาใชจายประเภทนี้เสมอไป แตควร

พิจารณาจากงบการเงินเปนสวนสําคัญ แตการที่คาใชจายในสวนนีท้ี่มีปริมาณสงูก็เปนประโยชน

ในเร่ืองทีก่ารประปานครหลวงจะตองพิจารณาถึงโครงการตางๆใหเปนโครงการทีม่ีความจาํเปนมี

ขนาดที่เหมาะสม และมีความคุมคาของการลงทนุเปนสําคัญ 

 เงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน เปนคาใชจายทีม่ีสัดสวนมากเปนอันดับ 2 รองจาก 

คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจายประจําป แตอยางไรก็ตามคาใชจายในสวนนี้ การประปานคร

หลวงมีแผนทีจ่ะปรับโครงสรางขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารองคกรมากข้ึนอยูแลว 

ไมวาจะเปน โครงการเต็มใจจากหรือการเกษียรอายุงานกอนกาํหนด การวาจางเอกชนทํางานเพื่อ

ลดตนทุน การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังาน และการจางพนกังานเพิม่เฉพาะในสวน

ของวิชาชีพที่การประปานครหลวงขาดแคลน คาใชจายในสวนนี้จงึอาจไมใชประเด็นสําคัญทีจ่ะทาํ

ใหการประปานครหลวงขาดทุนในอนาคต 

 ดอกเบ้ียจายและคาธรรมเนียมเงินกู เปนคาใชจายที่มีผลกระทบตอฐานะการเงินของ

การประปานครหลวงเปนอยางมาก โดยมสัีดสวนที่สูงและเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจาก 1.16 พันลาน

บาทในป พ.ศ.2541 เพิ่มข้ึนเปน 1.21 พันลานบาท ในป พ.ศ.2545 สาเหตุเปนเพราะแหลงเงิน

ลงทนุของการประปานครหลวงที่ใชในการดําเนินงานสวนใหญอยูในรูปของเงินกู ทัง้ทีเ่ปนเงินกู
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จากตางประเทศและเงนิกูในประเทศ ภาระทีก่ารประปานครหลวงที่จะตองจายในดานนีจ้ึงมี

คอนขางสูง ประกอบกับถาการประปานครหลวงตองประสบกับปญหาสภาพคลอง (ขาดแคลนเงนิ

สดในมือ) ทําใหตองพึง่พาเงินกูระยะส้ันหรือเงินกูเบิกเกนิบัญชีแลว จะทําใหคาใชจายในสวนของ

ดอกเบ้ียจายนีเ้พิ่มข้ึนอยางมาก และเปนปญหาท่ีจะกระทบถึงฐานะการเงนิของการประปานคร

หลวงอยางรุนแรงได นัน้คือในการกาํหนดราคาคาน้าํในปจจุบนัจึงตองมีการคํานงึถึงตัวแปรตัวนี้

เปนอยางมากเชนกนั 

 คาไฟฟา เปนคาใชจายที่มีความสําคัญอีกตัวหนึ่งทีม่ีความสมัพนัธกับปริมาณการผลิต

น้ําประปา เนื่องจากระบบตางๆของการผลิตน้ําประปาตางตองใชกระแสไฟฟาในการทาํให

เคร่ืองจักรทํางานจึงผันแปรตามปริมาณการผลิตสูบจายน้ํา ซึ่งเปนตัวแปรที่การประปานครหลวง

ไมสามารถควบคุมได  

 คาใชจายอ่ืนท่ีไมเกีย่วกบัการดําเนินงาน ประกอบดวย คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ   ,คา

รับรอง ,คาสาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา และคาโทรศัพท) และคาใชจายในการจางเหมาแรงงานที่เกิด

จากนโยบายของการประปานครหลวงในการลดคาใชจายดานเงนิเดือน 
 

 

ขอมูลพ้ืนฐานในการคํานวณตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ย (Average Incremental Cost : 

AIC) 
 

ในสวนนี้จะเปนการเสนอขอมูลพื้นฐานและแผนการลงทุนที่ไดจากการประปานคร

หลวง กอนทีจ่ะนําไปปรับคาเพื่อใชในการคํานวณราคาน้ําประปาดวยวิธทีางเศรษฐศาสตรที่อาศัย

การกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ย (Average Incremental Cost : AIC) รายละเอียด

ของขอมูลที่ใชประกอบดวย การประมาณการดานปริมาณน้าํผลิต น้าํจําหนาย และน้าํขาย 

คาใชจายในการดําเนนิงาน และตนทนุดานที่เกี่ยวของกับการลงทุนทีก่ารประปานครหลวงไดมีการ

วางแผนการลงทนุ เพื่อใหรองรับการขยายตัวของปริมาณความตองการใชน้ําในอนาคต 

แผนการลงทุนเพื่อตอบสนองความตองการใชน้ําในอนาคต  

 แผนการลงทนุที่ใชในการศึกษานี้ไดมาจากแผนการลงทนุในแผนแมบทสําหรับการจัดหา

และสงน้าํของกรุงเทพมหานคร (Master Plan for Water Supply and Distribution of 
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Metropolitan Bangkok) ที่ไดจัดทําข้ึนในป พ.ศ.2530 และส้ินสุดแผนในป พ.ศ.2560 รวมอาย ุ30 

ป โดยการประปานครหลวงไดมีการปรับปรุงขอมูลการลงทนุเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณที่

เกิดข้ึนในแตละชวงเวลา เพื่อใหการประมาณคาใชจายของการลงทนุในแตละโครงการมคีวาม

ถูกตองเหมาะสม 

 ในการคํานวณตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ีย (AIC) จะพิจารณาเฉพาะตนทุนที่ตอบสนองปริมาณ

การใชน้าํที่เพิม่ข้ึนจากปฐานที่ศึกษาคือป พ.ศ.2545 ในสวนของโครงการลงทนุที่จะมีผลกระทบ

ตอการคิดตนทุนในระยะเวลาท่ีทําการศึกษา (ปพ.ศ.2545 – ปพ.ศ.2554) ไดแก โครงการปรับปรุง

กิจการประปาแผนหลักที่ 6 และโครงการปรับปรุงกิจการแผนหลักที ่ 7 ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้เปน

โครงการลงทนุตามแผนแมบทของการประปานครหลวง เหตุผลในการนาํเอาโครงการทั้ง 2 

โครงการมาคํานวณก็เพราะการศึกษาตนทุนทางเศรษฐศาสตรเปนการวิเคราะหคํานวณทรัพยากร

ที่ใชผลิตสินคาและบริการ(น้ําขาย) ตนทนุทีน่ํามาพิจารณาจึงเปนตนทุนที่จะทาํใหมนี้ําขายใน

ชวงเวลาที่ศึกษาเทานั้น นอกจากนีย้ังมีการนาํเอาโครงการลงทุนจากงบปกติของการประปานคร

หลวงมาพิจารณาคือ โครงการปรับปรุงระบบประปาเพือ่ลดน้ําสูญเสีย เนื่องเปนโครงการที่เกิดข้ึน

ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา และมีผลโดยตรงตอปริมาณน้าํผลิตและน้ําขายซ่ึงเปนตัวแปรที่ใชในการ

คํานวณดวย โดยแผนการลงทุนที่กลาวมาขางตนจะแสดงรายละเอียดในตารางที ่5 

 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักที่ 6  เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ํามหา

สวัสด์ิอีกวนัละ 400,000 ลูกบาศกเมตร โดยครอบคลมุการใหบริการประชาชนเพิม่ข้ึน 800,000 

คนโดยเฉพาะอยางยิ่งยานฝงตะวนัตกตอนลางของแมน้าํเจาพระยาซ่ึงสวนใหญเปนเขต

อุตสาหกรรม ดวยจํานวนเงนิลงทุน 10,100 ลานบาท ระยะเวลาของโครงการฯเร่ิมต้ังแตป 2536 

ถึงป 2541 แตในชวงทีท่ําการศึกษาพบวาโครงการฯ ไดขยายระยะเวลาออกไปจนถึงป 2545 

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักที่ 7  เปนโครงการกอสรางเพิ่มกาํลังการผลิต

น้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขนจากเดิม 3.2 ลาน ลบ.ม.ตอวนั เปน 3.6 ลาน ลบ.ม.ตอวัน เนื่องจาก

พื้นที่ทางฝงตะวันออกที่โรงงานผลิตน้าํบางเขนรับผิดชอบในการผลิตและสงน้าํอยูในปจจุบนั มี

การขยายตัวของชุมชนุและภาคอุตสาหกรรมมากเปนลําดับ และเปนการตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาลที่ไมใหมีการขุดเจาะบอบาดาลในพื้นที่วกิฤตการณน้ําบาดาล อันดับ1 (บางเขน ,มีนบุรี 

และหนองจอก) และขยายกําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวสัด์ิ จาก 0.8 ลาน ลบ.ม.ตอวัน 

เปน 1.2 ลาน ลบ.ม.ตอวัน เพื่อสามารถหยุดการสงน้ําขามจากฝงตะวนัออกไปยังฝงตะวันตกของ
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แมน้ําเจาพระยา ระหวางที่ปดอุโมงคสงน้ําเดิมที่ใชงานมานาน เพื่อทาํการแกไขในสวนที่ชาํรุด

เสียหาย ซึ่งโครงการดังกลาวจะทาํใหกําลังการผลิตเพิ่มข้ึน 400,000 ลบ.ม.ตอวันในแตละโรงงาน  

 การดําเนินงานของโครงการดังกลาวจะทําใหสามารถขยายพืน้ที่บริการเพิ่มข้ึนอีก

ประมาณ155 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นทีฝ่งตะวนัออกประมาณ 115 ตารางกิโลเมตรและพ้ืนทีฝ่ง

ตะวันตก ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร ซึง่ผลของการขยายกําลังการผลิตและพื้นทีจ่ายน้ําจะทาํให

สามารถเพิ่มการใหบริการแกผูใชน้ําไดอีกประมาณ 2 ลานคน รวมเปน 7.5 ลานคน โดยคาใชจาย

ทั้งส้ินของโครงการเทากับ 25,177.3 ลานบาท การทีม่ีปริมาณเงนิลงทนุในจํานวนที่สูงมากเพราะ

เปนการเพิ่มกาํลังการผลิตน้าํจํานวน 2 โรงงานดังกลาวแลว แหลงเงินทุนที่ไดมาจาก เงินรายได

ของการประปานครหลวง (เงินบาท) เงนิกูเอกชน (เงินบาท) การกูเงนิจากตางประเทศ JBIC 

(เงินตราตางประเทศ) ซึ่งการกูเงินจากตางประเทศจะเปนสัดสวนที่มากที่สุด โดยมีระยะเวลาตาม

แผนงาน 7 ป จากป พ.ศ.2543-2549 แตในปจจุบนัขยายเปน10 ปนั้นคือจากป พ.ศ.2543-2552 

 โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย ปจจุบัน การประปานครหลวงมีอัตราน้ํา

สูญเสียประมาณรอยละ 39 ซึ่งเปนเกณฑที่คอนขางสูง สวนใหญเกดิจากการร่ัวไหลในระบบทอที่

ชํารุดหมดสภาพใชงาน (จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนทอทัง้หมด) เนื่องจากสวนใหญเปนทอที่ใช

งานต้ังแตเร่ิมกิจการ จงึมนีโยบายที่จะควบคุมใหลดลงโดยเหลือไมเกินรอยละ 30 ภายในป 

พ.ศ.2548 ซึ่งจํานวนเงินลงทนุทัง้โครงการ เทากบั 4,215.6 ลานบาท และมรีะยะเวลาในการ

ดําเนนิการระหวาง ปพ.ศ.2545-2549 รายละเอียดของโครงการประกอบไปดวย 1) การพัฒนา

ปรับปรุงศักยภาพของระบบสูบจายน้าํ (ปรับปรุงสถานีสูบจายน้าํใหมีสมรรถนะสูงข้ึน ,เพิ่มจุด

จายน้ําเขาพืน้ที่บริการเพื่อเปนทางเลือกเสริมกําลังน้ําในกรณีตางๆ ,การติดต้ังประตูน้ําลดแรงดัน

เพื่อใชเปนเคร่ืองมือปรับปลดแรงดันของทอประปาในบริเวณใกลเคียงสถานีสูบจายน้ําให

เหมาะสมกับสภาพของทอที่จะรับได ,การปรับปรุงทอประธานเพื่อเพิ่มขีดความารถในการสงจาย

น้ําเนื่องจากปจจุบันสภาพของทอสวนใหญจะหมดอายกุารใชงานจึงมีความสามารถในการรับ

ปริมาณและแรงดันน้าํที่สูบจายไดจํากัด เกิดปญหาแตกร่ัวบอย)  และ 2) การปรับปรงุดาน
เทคโนโลยีการควบคุมการสูบจายน้าํและการลดน้าํสูญเสยีใหมมีาตรฐานสงูขึ้น 
ประกอบดวยงานติดต้ังระบบควบคุมการสูบจายน้ําทางไกลอัตโนมัติ (Supervisory Control and 

Data Acquisition : SCADA) เพื่อใชเก็บขอมูลและควบคุมการสูบจายน้ําทั้งระบบแทนการใช

เจาหนาทีท่ี่ตองออกภาคสนามในการเก็บขอมูลดังกลาว และการติดต้ังระบบเฝาระวังควบคุม

อัตราน้ําสูญเสีย (District Metering Area : DMA) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือพืน้ฐานในการบริหารงาน

กิจกรรมลดน้ําสูญเสีย 
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ประมาณการน้ําขาย น้าํจาํหนาย และน้ําผลิต 

 สําหรับการศึกษานี้ใชการประมาณการของการประปานครหลวงที่จัดทําข้ึนในวนัที ่ 12 

มกราคม 2546 มาคํานวณ โดยพบวา  

การประมาณปริมาณน้าํขายในป พ.ศ.2546 คํานวณจากจํานวนผูใชน้ําปสุดทายรวม

กับจํานวนผูใชน้ําใหมและหักจาํนวนผูใชน้ําเกาที่ยกเลิกออก โดยใชขอมูลแนวโนมการเพิม่ของ

จํานวนผูใชน้ําใหม และจํานวนผูใชน้าํเกาที่ยกเลิกยอนหลังไป 10 ป เปนฐานในการประมาณ 

จากนั้นจะนาํจํานวนผูใชน้ําที่พยากรณไดคูณกับปริมาณน้ําใชเฉล่ียที่ประมาณจากแนวโนมการ

เปล่ียนแปลง สวนในชวงป พ.ศ.2547-2554 นั้นคํานวณจากคาพยากรณจํานวนประชากรในเขต

พื้นที่ใหบริการในอนาคตที่การประปานครหลวงสามารถใหบริการไดคูณกับปริมาณน้ําใชเฉล่ีย 

ปริมาณน้าํจําหนาย คือ ปริมาณน้าํขายรวมกับน้ําสาธารณะและอ่ืนๆที่ไมมีการคิดเงิน 

การประมาณน้ําจําหนายจะคิดจากแนวโนมของตัวเลขในอดีต 

สวนปริมาณน้าํผลิตจะคิดจากปริมาณน้ําจําหนายรวมกับปริมาณน้าํสูญเสีย ซึง่ในป 

2548  เปนตนไปการประปานครหลวงไดกําหนดใหน้ําสูญเสีย ทากับรอยละ 30 ของปริมาณน้ําผลิต 

จากการประมาณการ พบวา ปริมาณน้ําผลิต น้ําจําหนาย และน้ําขาย เพิ่มข้ึนจากปที่

ผานมาในจํานวนที่ไมมากนกั โดยมีคาเฉล่ียของการเพิม่ในอัตราที่ลดลง แมวาจะมีโครงการลดน้ํา

สูญเสียที่มีเปาหมายการลดน้ําสูญเสียใหคงที่ ที่รอยละ 30 ในป 2548 เปนตนไป (ตารางที่ 6) 

 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

 ตนทนุที่จะนาํมาใชคํานวณนอกเหนือไปจากตนทุนที่เปนการลงทนุเพือ่ใหมีน้าํเพิม่ข้ึน คือ 

คาใชจายในการดําเนนิงาน ซึ่งเปนคาใชจายทีก่ารประปานครหลวงจะนํามาคิดตนทนุคาน้าํ โดย

ไมรวมคาใชจาย ในการวางทอติดต้ังประปาใหม ,ซอมมาตร,รับจางงาน และอ่ืนๆ ซึ่งคาใชจายใน

การดําเนินงาน ไดแก 1) เงนิเดือน คาจาง คาตอบแทน 2) คาไฟฟา 3) คาวัสดุเคมีภัณฑ  5) 

คาใชจายอ่ืนๆ (ตารางที่ 3.2) โดยคาใชจายในประเภทแรกคือ เงนิเดือน คาจาง และคาตอบแทน

นั้นมีสัดสวนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 55.20 ในป 2545 รายละเอียดของการประมาณการคาใชจาย

ที่เพิม่ข้ึนในแตละปเกิดจากการขยายงานในโครงการลงทุนที่เพิ่มข้ึนเปนสวนสําคัญ รวมถงึการ

กําหนดใหคาใชจายในสวนนีม้ีคาไมเปล่ียนแปลงภายหลังจากการผลิตน้ําเต็มความสามารถของ
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กําลังการผลิต นัน้คือภายหลังจากป พ.ศ.2552 ดังมีรายละเอียดและขอสมมุติที่ใชในการประมาณ

การของคาใชจายดังตอไปนี ้   

1. เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เปนตนทุนคงที่ซึง่จะไมเปล่ียนแปลงเมื่อมีการขยาย

กําลังการผลิตเพิ่มข้ึน ในป 2545 มีจํานวนพนักงานเทากับ 5,066 คน และกําหนดใหคงที่ตลอด

อายุของการศึกษา โดยประมาณวาเงินเดือนเฉล่ียของพนักงานและคาจางของลูกจางเพิ่มข้ึนรอย

ละ 7.5 ตอป สวนคาตอบแทนนั้นไดแกคาใชจายในเร่ืองของ คารักษาพยาบาล เงินสงเคราะหคา

คลอดบุตร คาเลาเรียนบุตร เงินชวยเหลือบุตร คาลวงเวลาในการทาํงาน เปนตน โดยปกติแลวการ

คํานวณคาใชจายดานเงินเดือนและคาตอบแทนของการประปานครหลวงจะคิดจากเงนิเดือน

พนักงานเฉล่ียคูณกับจํานวนพนักงานและลูกจางที่ประมาณไวบวกดวยเงนิเดือนของวิศวกร

โครงการ แตสําหรับการศึกษานีจ้ะหกัเงนิเดือนวิศวกรโครงการออก เนื่องจากมรีวมอยูในตนทุน

ของโครงการลงทนุอยูแลว เงนิเดือนวิศวกรโครงการทีน่าํมาหกัออกมีดังนี ้

ตารางที่ 3  เงินเดือนวิศวกรโครงการ                  หนวย : ลานบาท 

 

2. คาไฟฟา (คาไฟฟาในการผลิตน้ําประปาและคาไฟฟาแสงสวาง) และ คาวัสดุ

เคมีภัณฑหรือคาสารเคมีที่ใชในการผลิตน้าํประปา เชน คลอรีน สารสม เปนตน ถือเปนคาใชจาย

ผันแปรตามปริมาณน้ําผลิต ดังนั้นการเปล่ียนแปลงคาใชจายเหลานี้จะมาจากการเปล่ียนแปลง

ปริมาณน้าํผลิตเทานั้น 

ตารางที่ 4 คาวัสดุเคมีภัณฑและคาไฟฟา               หนวย : ลานบาท 

                                                                                                         

ป 2545 2546 2547 2548

จํานวนเงิน 118 124 118 66

ป 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

คาวัสดุฯ 0.16 0.17 0.17 0.19 0.19 0.2 0.21 0.22 0.22 0.23

คาไฟฟา 0.51 0.48 0.5 0.49 0.49 0.5 0.53 0.54 0.56 0.57

ที่มา : การประปานครหลวง 

ที่มา : การประปานครหลวง 
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รายการ before 2546 2546 2547 2548 2549 2550 2551 -2 Total

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักที่ 7 

1 งานอสรางสถานีสูบน้ําดิบและสถานีไฟฟายอยที่สําแล 1.5 0.0 24.0 41.0 16.5 0.0 90.1 173.1

2 งานกอสรางสถานีสูบสงน้ําบางเขนแหงที่ 3 110.1 125 .2 123.7 37.4 0.0 48.0 247.3 691.7

3 งานกอสรางสถานีสูบจายน้ําที่ มีนบุรี 89.1 105 .2 166.7 66.6 0.0 0.0 230.6 658.2

4 งานกอสรางสถานีสูบจายน้ําที่ บางพลี 0.0 0.0 35.8 64.2 118.0 106.5 36.0 360.5

5 งานกอสรางอุโมงคสงน้ําใตถนนเพชรเกษม จากถนนโครงการวัดนครอินทร 11.1 208 .2 82.7 30.0 0.0 0.0 65.4 397.4

6 งานปรับปรุงอุโมงคสงน้ําเดิมชวงลาง 0.0 0.0 0.0 0.0 226.4 315.2 318.1 859.7

7 งานกอสรางอุโมงคสงน้ํา ขนาด  3.4 เมตร ยาว 7.0 กิโลเมตร 466.9 400 .2 200.7 0.1 0.0 0.0 0.0 1,067.9

8 งานกอสรางอุโมงคสงน้ํา ขนาด  2.3 เมตร ยาว 14.8 กิโลเมตร 462.5 718 .2 213.0 0.0 0.0 0.0 1,427.9 2,821.6

9 งานกอสรางอุโมงคสงน้ํา ขนาด  2.8 เมตร ยาว 15.5 กิโลเมตร 0.0 0.0 128.7 484.8 532.8 140.2 945.9 2,232.4

10 งานกอสรางเพื่อเพิ่มกําลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน 0.0 0.0 55.0 93.0 70.0 0.0 399.9 617.9

11 งานกอสรางระบบการกําจัดตะกอนที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน 0.0 0.0 0.0 58.7 118.3 79.5 0.0 256.5

12 งานกอสรางเพื่อเพิ่มกําลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ 0.0 0.0 321.0 506.0 382.0 0.0 252.4 1,461.4

13 งานนํารองกอสรางและปรับปรุงระบบทอประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย 0.0 0.0 8.6 6.1 0.0 0.0 171.1 185.8

14 งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ําพรอมงานที่เกี่ยวของ ที่สถานีสูบน้ําสําแล ,บางเขน ,เพชรเกษ 0.0 0.0 18.0 32.0 110.4 0.0 138.9 299.3

15 งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ําพรอมงานที่เกี่ยวของ ที่สถานีสูบน้ําบางเขน 0.0 52.1 107.9 90.0 47.8 0.0 0.0 297.8

16 งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ําพรอมงานที่เกี่ยวของ ที่สถานีสูบน้ํามหาสวัสดิ์ 0.0 7.6 49.3 97.8 36.8 0.0 113.6 305.1

17 งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ําพรอมงานที่เกี่ยวของ ที่สถานีสูบน้ําบางเลน 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 32.0 0.0 65.0

18 งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ําพรอมงานที่เกี่ยวของ ที่สถานีสูบน้ําบางพลี 0.0 0.0 33.3 52.7 64.3 51.5 50.4 252.2

19 งานกอสรางสถานีไฟฟายอยที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ 0.0 0.0 3.7 6.4 0.1 0.0 55.1 65.3

20 งานกอสรางสถานีไฟฟายอยที่สถานีสูบจายน้ําบางพลี 0.0 0.0 3.9 8.7 13.0 13.2 19.6 58.4

21 งานควบคุมการกอสราง 73 56.5 89.8 33.4 47.4 18.6 17.1 358.7

22 งานสํารวจออกแบบและจัดทําเอกสารประกวดราคาทอประธาน 41.4 2.7 0 0 0 0 4.7 48.8

ตารางที่ 5 แผนการลงทนุของการประปานครหลวง หนวย : ลานบาท 
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รายการ before 2546 2546 2547 2548 2549 2550 2551 -2 Total

21 งานควบคุมการกอสราง 73 56.5 89.8 33.4 47.4 18.6 17.1 358.7

22 งานสํารวจออกแบบและจัดทําเอกสารประกวดราคาทอประธาน 41.4 2.7 0 0 0 0 4.7 48.8

23 งานวางทอประธานขนาดตางๆ 866.9 1367 .9 1604 .6 1937 .3 1127 .3 1017 1368 .5 9289 .5

24 งานจัดฃื้อและวางทอจายน้ําขนาดตางๆ 555.4 240.4 115.0 10.6 0.0 0.0 155.0 1,076.4

25 งานจัดฃื้อที่ดินสําหรับกอสรางสถานีสูบจายน้ํามีนบุรีและบางพลี 116.8 130 0 0 0 0 20 266.8

26 งานจางวิศวกรโครงการและที่ปรึกษา 157.1 96.6 84.6 93.2 128.0 79.9 370.5 1,009.9

รวมการลงทุนทั้งโครงการ 2,951.8 6,056.8 6,017.0 6,298.0 5,621.1 4,451.6 6,498.1 25,177.3

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักที่ 6 10,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,100.00

โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย 1.8 20.5 800 1,087.00 2,306.30 0.00 0.00 4,215.60

ที่มา : Project Implementation Division  

การประปานครหลวง 

ตารางที่ 5  (ตอ) 

DPU



  

 

ที่มา  :  แผนการเงิน การประปานครหลวง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ 1 ปริมาณน้ําจําหนาย หมายถึง ปริมาณน้ําผลิตหักออกดวยปริมาณน้ําสูญเสีย 

                 2 ปริมาณน้ําขาย หมายถึง ปริมาณน้ําจําหนายหักดวยน้ําสาธารณะหรือน้ําที่ไมมีการคิดเงิน เชน น้ําเพื่อใชในการดับเพลิง 

  ปงบประมาณ 

  2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ปริมาณน้ําผลิต (ลาน ลบ.ม.) 1,505.0 1,516.1 1,555.7 1,561.0 1,594.5 1,627.0 1,662.7 1,688.2 1,718.5 1,749.3 

 %  0.74 2.61 0.34 2.15 2.04 2.19 1.53 1.79 1.79 

ปริมาณน้ําจําหนาย 1 (ลาน ลบ.ม.) 969.4 1,013.9 1,054.7 1,092.7 1,116.1 1,138.9 1,163.9 1,181.7 1,203.0 1,224.5 

 %  4.59 4.02 3.60 2.14 2.04 2.20 1.53 1.80 1.79 

ปริมาณน้ําขาย 2 (ลาน ลบ.ม.) 963.0 1,005.8 1,046.6 1,084.5 1,107.9 1,130.5 1,155.4 1,173.0 1,194.1 1,215.4 

 %  4.44 4.06 3.62 2.16 2.04 2.20 1.52 1.80 1.78 

เปอรเซ็นน้ําจําหนายตอปริมาณน้ําผลิต 64.4 66.9 67.8 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 

คาใชจายในการดําเนินงาน   (ลานบาท)           

 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 2,174.0 2,206.8 2,156.8 2,241.1 2,279.7 2,300.8 2,528.4 2,552.7 2,570.7 2,647.8 

 คาไฟฟา 763.6 725.2 778.0 767.7 783.2 811.5 885.1 918.9 956.3 995.3 

 คาวัสดุเคมีภัณฑ 252.7 262.2 268.0 304.4 315.1 331.5 349.2 363.0 378.1 393.6 

 คาใชจายอื่น 913.7 966.9 1,619.2 1,886.8 1,146.5 1,163.4 1,186.7 1,210.6 1,235.0 1,259.9 

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 4,104.0 4,161.1 4,822.0 5200.0 4,524.5 4,607.2 4,949.4 5,045.2 5,141.1 5,297.6 

ตารางที่ 6       ขอมูลพืน้ฐาน 

DPU



  

 

3. คาใชจายอ่ืน ไดแก  คาวัสดุอ่ืน คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ คารับรอง และคา

สาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา คาโทรศัพท) ซึ่งเปนคาใชจายที่ไมผันแปรตามปริมาณน้ําผลิต ในการ

คํานวณจะใชขอมูลจากการประมาณการงบการเงินของการประปานครหลวง โดยในป 2547 และ

ป 2548 นัน้การประมาณคาใชจายในสวนนีม้ีจํานวนที่มากเกนิกวาปกติมีสาเหตุเนื่องมาจากมี

คาใชจายในดานการจางที่ปรึกษาในการแปรรูปกิจการ 

ในหวัขอตอไปจะเปนการนาํเอาขอมูลพืน้ฐานที่กลาวมาขางตนมาปรับใหเปนราคาทาง

เศรษฐศาสตร เพื่อใชในการคํานวณตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ียซึ่งเปนการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร

ตอไป 

 

 

การวิเคราะหคาใชจายตางๆในทางเศรษฐศาสตร 

ในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรตามหลักการวเิคราะหคาใชจายของโครงการจะไม

ใชราคาตลาดที่มีความบิดเบือน(จากการผูกขาก จากการแทรกแซงของรัฐบาล จากผลกระทบ

ภายนอกเชนตนทนุทางสังคม และจากสวนเกินผูบริโภค) แตจะใชราคาดุลยภาพซ่ึงจะวัดจาํนวนที่

ประชาชนเต็มใจจะจายสําหรับสินคาหนวยสุดทายที่ตองการบริโภคและยังวัดตนทนุหนวยสุดทาย

ของสินคาในตลาดอีกดวย ดังนัน้ในการคํานวณคาใชจายที่แทจริงของโครงการจงึตองใชราคาที่

เหมาะสมเปนราคาที่สะทอนใหเห็นถึงคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของทรัพยากรหรือปจจัย

การผลิตเม่ือมกีารซื้อหรือมกีารนํามาใชจากการใชในทางเลือกอ่ืน 

ดังนัน้การใชราคาตลาดจงึไมเหมาะสมทีจ่ะใชในการคํานวณจําเปนตองมีการปรับแก

ใหเปนราคาทีถู่กตองกอน ซึ่งราคาที่ปรับแลวเรียกวา ราคาเงา (Shadow Price) หรือราคาทาง

เศรษฐกิจ (Economic Price) สําหรับใชในการตีคาปจจัยการผลิตและผลผลิต เพื่อใหไดตนทนุ

และผลตอบแทนที่แทจริงของโครงการ 

การปรับราคาตลาดใหเปนราคาเงาหรือราคาทางเศรษฐศาสตร(Shadow or Economic 
Price)  

 ในการปรับราคาปจจัยการผลิตและผลผลิตที่เปนราคาตลาดใหเปนราคาทาง

เศรษฐศาสตรหรือราคาเงาเพื่อสะทอนถงึคาเสียโอกาสที่แทจริงของการใชปจจัยการผลิต สําหรับ

การศึกษาวิเคราะหในคร้ังนีจ้ะทําการปรับคาโดยอาศัยคาสัมประสิทธ์ิแปลงคา (Conversion 

Factor : CF) เฉพาะของแตละปจจัยการผลิตและผลผลิต ตามที่ไดมีการกําหนดคาไวลวงหนาแลว
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ดังตารางที ่24 และ ตารางที่ 25 ในภาคผนวก ข รวมกับ Shadow Conversion Factor : SCF ที่

คํานวณในป 2545 ซึ่งเปนตัวสัมประสิทธิ์แปลงคารวมของทั้งระบบเศรษฐกิจสําหรับปจจัยและ

ผลผลิตที่ไมสามารถหาคาสัมประสิทธิ์แปลงคาทีเ่ปนคาเฉพาะได โดยสูตรในการคํานวณคา SCF 

คือ 

TAREXFOBTARIMCIF
FOBCIFSCF

−++
+

=  

   

เมื่อ CIF = มูลคาสินคานาํเขาในราคา CIF 

 TARIM = มูลคาภาษีนําเขาทั้งหมด 

 FOB = มูลคาสินคาสงออกทัง้หมดในราคา FOB 

 TAREX = มูลคาภาษีสงออกทั้งหมด 

ที่มา : ประสิทธิ์ ตงยิง่ศิริ ,การวางแผนและวิเคราะหโครงการ.กรุงเทพฯ,2542,303.  

 

ตารางที่ 7       การคาระหวางประเทศ ป 2545   หนวย : ลานบาท 

รายการ จํานวนเงนิ 

มูลคาสินคานาํเขาในราคา CIF 2,775,389.40 

มูลคาสินคาสงออกในราคา FOB 2,952,067.00 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

ตารางที ่8          ผลการจัดเก็บรายไดของกรมศุลกากรป 2545 หนวย : ลานบาท 

รายการ จํานวนเงนิ 

มูลคาภาษีการนําเขา TARIM 27,459.128 

มูลคาภาษีการสงออก TAREX 46.475 

ที่มา : สํานักแผนภาษ ีกรมศุลกากร            

รวบรวมโดย : ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการคลัง 

  SCF =     2,775,389.40 + 2,952,067 

              2,775,389.40 + 27,459.128 + 2,952,067 – 46.475 

DPU



  

 

 จากการคํานวณพบวา คา SCF ของระบบเศรษฐกิจในป 2545 มีคาเทากับ 0.9952 

 วิธีการปรับคาราคาตลาดใหเปนราคาทางเศรษฐกิจหรือราคาเงา (Economic or Shadow 

Price) สามารถคํานวณไดจาก 

  ราคาเงา    =    CF หรือ SCF * ราคาตลาด 

 

 

 
การปรับคาราคาตลาดของคาใชจายลงทุนของโครงการปรับปรงุกิจการประปาแผนหลกัท่ี 
6,7 และโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสญูเสียใหเปนราคาเศรษฐศาสตร 

 ในการวิเคราะหคาใชจายทางเศรษฐศาสตร จะใชขอมูลรายการคาใชจายของโครงการ

ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักที่ 6,7 และโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสียจาก

ตารางที่ 5 มาคูณกับคา CF จากตารางที่ 25 ในภาคผนวก ข หรือ SCF ที่คํานวณไดขางตน เพือ่

หาราคาทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงาของรายการคาใชจายตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. งานกอสรางสถานนีสูบสงน้าํบางเขนแหงที่ 3 งานกอสรางสถานีสูบจายน้ํามนีบุรี 

งานกอสรางสถานีสูบจายน้าํบางพลี งานกอสรางอุโมงคสงน้ําใตถนนเพชรเกษมจากถนนโครงการ

วัดนครอินทร งานกอสรางอุโมงคสงน้ํา ขนาด 3.4 เมตร ยาว 7.0 กิโลเมตร งานกอสรางอุโมงคสง

น้ํา ขนาด 2.3 เมตร ยาว 14.8 กิโลเมตร งานกอสรางอุโมงคสงน้าํ ขนาด 2.8 เมตร ยาว 15.5 

กิโลเมตร งานกอสรางเพื่อเพิ่มกาํลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน งานกอสรางระบบการกาํจัด

ตะกอนที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน งานกอสรางเพื่อเพิ่มกาํลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวสัด์ิ 

งานกอสรางสถานีไฟฟายอยที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ งานกอสรางสถานีไฟฟายอยที่สถานีสูบ

จายน้ําบางพลี ทั้งหมดจัดอยูในกลุม Construction ในหมวดสินคาทีซ่ื้อขายขามแดนไมได ซึ่งมคีา 

CF เทากับ 0.740 

2. งานจัดซื้อและติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําพรอมงานท่ีเกี่ยวของทีส่ถานีสูบน้าํสําแล,บางเขน

,เพชรเกษม  งานจัดซื้อและติดต้ังเคร่ืองสูบน้าํพรอมงานท่ีเกี่ยวของที่สถานีสูบน้าํบางเขน งาน

จัดซื้อและติดต้ังเคร่ืองสูบน้าํพรอมงานท่ีเกี่ยวของที่สถานีสูบน้าํมหาสวัสด์ิ งานจัดซื้อและติดต้ัง

เคร่ืองสูบน้ําพรอมงานที่เกี่ยวของที่สถานสูีบน้ําบางเลน งานจัดซื้อและติดต้ังเคร่ืองสูบน้าํพรอม

งานที่เกี่ยวของที่สถานีสูบน้าํบางพลี งานวางทอประธานขนาดตางๆ งานจัดซื้อและวางทอจายน้ํา

ขนาดตางๆ จดัอยูในหมวดสินคาขามแดน กลุม Construction ที่มีคา CF เทากับ 0.707 

DPU



  

 
3. งานปรับปรุงอุโมงคสงน้ําเดิม งานนาํรองกอสรางและปรับปรุงระบบทอประปาเพื่อ

ลดน้ําสูญเสีย งานควบคุมการกอสราง และงานสํารวจออกแบบและจัดทําเอกสารประกวดราคา

ทอประธาน ไมสามารถจัดเขาหมวดหมูไดอยางชัดเจนจึงใชคา SCF = 0.9952 มาเปนตัวปรับให

เปนราคาเงาหรือราคาทางเศรษฐศาสตร 

4. งานจางวิศวกรโครงการและที่ปรึกษานัน้สามารถใชคา CF for Labor ประเภท 

Skilled industrial ที่มีคาเทากับ 0.710  

5. งานจัดซื้อที่ดินสําหรับกอสรางสถานีสูบจายน้าํมนีบุรีและบางพลีนั้นไมนํามา
คํานวณหาคา AIC ดวยเนื่องจากที่ดินเปนสินทรัพยที่ไมมีอายุการใชงานและยังสามารถใช

ประโยชนไดเมื่อหมดอายุของโครงการ 

6. คาใชจายลงทนุของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักที่ 6 เนื่องจากผลการ

ดําเนนิงานของโครงการไดแลวเสร็จกอนป 2545 เปนจํานวนกวา 80 % และไดดําเนินการในสวนที่

เหลือเสร็จส้ินในภายในป 2545 การคํานวณราคาเงาของโครงการจึงไมสามารถแยกคาใชจายเปน

รายการเฉพาะได จึงอาศัยคา SCF = 0.9952 มาเปนตัวปรับในคาใชจายของสวนนี ้

7. คาใชจายโครงการปรับปรุงระบบประปาเพือ่ลดน้ําสูญเสีย จากรายละเอียดที่ได

กลาวมาแลวขางตน การวิเคราะหเพื่อจัดหมวดหมูทาํไดยากจงึใชคา SCF = 0.9952 มาใชปรับให

เปนราคาเงาหรือราคาทางเศรษฐศาสตร 

จากคา Conversion Factor (CF และ SCF) เหลานี้ สามารถนําไปคํานวณหาราคา

ทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงาของคาใชจายตางๆของคาใชจายลงทุนของโครงการปรับปรุงกิจการ

ประปาแผนหลักที่ 6,7 และโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย ไดดังแสดงในตารางที่ 

9 โดยมีมูลคาทางเศรษฐศาสตรของคาใชจางลงทุนทั้ง 3 โครงการ รวมทั้งส้ิน 32,638.85  ลานบาท 

 

 

ตารางที่ 9    แสดงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการปรับปรุงกจิการประปาแผนหลักที ่ 6,7 

และโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย(จากการคํานวณ)             หนวย : ลาน

บาท 

รายการ จํานวนเงิน  CF

 มูลคาทาง

เศรษฐศาสตร

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักท่ี 7 

1 งานสถานีสูบนํ้าดิบท่ีสําแล พรอมงานท่ีเกี่ยวของ 173.1 0.74         128.09

2 งานกอสรางสถานีสูบสงนํ้าบางเขนแหงท่ี 3 691.7 0.74         511.86

3 งานกอสรางสถานีสูบจายนํ้าท่ี มีนบุรี 658.2 0.74         487.07

4 งานกอสรางสถานีสูบจายนํ้าท่ี บางพลี 360.5 0.74         266.77

5 งานกอสรางอุโมงคสงน้ําใตถนนเพชรเกษม จากถนนโครงการวัดนครอินทร 397.4 0.74         294.08

6 งานปรับปรุงอุโมงคสงนํ้าเดิมชวงลาง 859.7 0.9952         855.57

7 งานกอสรางอุโมงคสงน้ํา ขนาด 3.4 เมตร ยาว 7.0 กิโลเมตร 1,067.9 0.74         790.25

8 งานกอสรางอุโมงคสงน้ํา ขนาด 2.3 เมตร ยาว 14.8 กิโลเมตร 2,821.6 0.74      2,087.98

9 งานกอสรางอุโมงคสงน้ํา ขนาด 2.8 เมตร ยาว 15.5 กิโลเมตร 2,232.4 0.74      1,651.98

10 งานกอสรางเพื่อเพิ่มกําลังผลิตนํ้าท่ีโรงงานผลิตนํ้าบางเขน 617.9 0.74         457.25

11 งานกอสรางระบบการกําจัดตะกอนท่ีโรงงานผลิตนํ้าบางเขน 256.5 0.74         189.81

12 งานกอสรางเพื่อเพิ่มกําลังผลิตนํ้าท่ีโรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ 1,461.4 0.74      1,081.44

13 งานนํารองกอสรางและปรับปรุงระบบทอประปาเพ่ือลดนํ้าสูญเสีย 185.8 0.9952         184.91

14 งานจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าพรอมงานท่ีเกี่ยวของ ท่ีสถานีสูบนํ้าสําแล,บางเขน,เพชรเ 299.3 0.707         211.61

15 งานจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าพรอมงานท่ีเกี่ยวของ ท่ีสถานีสูบนํ้าบางเขน 297.8 0.707         210.54

16 งานจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าพรอมงานท่ีเกี่ยวของ ท่ีสถานีสูบนํ้ามหาสวัสดิ์ 305.1 0.707         215.71

17 งานจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าพรอมงานท่ีเกี่ยวของ ท่ีสถานีสูบนํ้าบางเลน 65.0 0.707           45.96

18 งานจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าพรอมงานท่ีเกี่ยวของ ท่ีสถานีสูบนํ้าบางพลี 252.2 0.707         178.31

19 งานกอสรางสถานีไฟฟายอยท่ีโรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ 65.3 0.74           48.32

20 งานกอสรางสถานีไฟฟายอยท่ีสถานีสูบจายนํ้าบางพลี 58.4 0.74           43.22

21 งานควบคุมการกอสราง 358.7 0.9952         356.98

22 งานสํารวจออกแบบและจัดทําเอกสารประกวดราคาทอประธาน 48.8 0.9952           48.57

23 งานวางทอประธานขนาดตางๆ 9289.5 0.707      6,567.68

24 งานจัดฃื้อและวางทอจายนํ้าขนาดตางๆ 1,076.4 0.707         761.01

25 งานจางวิศวกรโครงการและที่ปรึกษา 1,009.9 0.71         717.03

รวมการลงทุนท้ังโครงการแผนหลักท่ี 7 24,910.5    18,391.96

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักท่ี 6 10,100.0 0.9952    10,051.52

โครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดนํ้าสูญเสีย 4,215.60 0.9952      4,195.37

รวมคาใชจายลงทุนท้ังหมด 39,226.1 32,638.85  
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ตารางที่ 10  แสดงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการปรับปรุงกจิการประปาแผนหลักที ่ 6,7 

และโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสียเปนรายป 

 

การปรับคาราคาตลาดของคาใชจายในการดําเนินงานใหเปนราคาเศรษฐศาสตร 

 ในการวิเคราะหคาใชจายทางเศรษฐศาสตรสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานจะคํานวณ

โดยอาศัยขอมลูคาใชจายดําเนินการสําหรับแตละรายการจากตารางท่ี 27 ในภาคผนวก ค มาคูณ

กับคาสัมประสิทธิ์แปลงคา (Conversion Factor : CF จากตารางที่ 25 และ 26 ในภาคผนวก ข) 

โดยสามารถจําแนกคาสัมประสิทธิ์แปลงคา สําหรับคาใชจายแตละรายการ ไดดังนี ้

1. เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ในการปรับคาใหเปนราคาทางเศรษฐศาสตรนัน้

อาศัยคา CF For Labor ซึ่งมีคาเทากับ 0.721 

2. คาไฟฟา จัดเปนรายการคาใชจายในกลุมสิคาที่ซื้อขายขามแดนไมไดกลุม 

Electricity โดยมีคา CF เทากับ 1.276 

3. คาวัสดุเคมีภัณฑ เปนวัสดุหรือสารเคมีทีใ่ชในการผลิตน้ําประปา ไดแก สารสม 

คลอรีน ปูนขาว เปนตน จดัวาเปนสินคาที่อยูในหมวดซื้อขายขามแดนได ในการปรับคาจะอาศัย

คา CF ในกลุม Inputs into Industry in General ซึ่งมคีาเทากับ 0.730 

หนวย : ลานบาท

โครงการแผนหลักท่ี 6 โครงการแผนหลักท่ี 7 โครงการลดนํ้าสูญเสีย รวมท้ังส้ิน

2545 10,051 .52             2,075 .45              1.79                       12 ,128 .76     

2546 -                        2,458 .96              20 .40                     2,479 .36       

2547 -                        2,526 .75              796 .16                   3,322 .91       

2548 -                        2,709 .01              1,081 .78                3,790 .79       

2549 -                        2,292 .54              2,295 .23                4,587 .77       

2550 -                        1,453 .66              -                         1,453 .66       

2551 -2 -                        4,875 .61              -                         4,875 .61       

รวม 10,051 .52             18 ,391 .98            4,195 .36                32 ,638 .86     

ท่ีมา : จากการคํานวณในตารางท่ี 29 ภาคผนวก ค

มูลคาการลงทุน
ป

DPU



  

 

4. คาใชจายอ่ืนๆ ประกอบไปดวย คาวัสดุอ่ืน คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ คารับรอง 

และคาสาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา คาโทรศัพท) เนือ่งจากเปนคาใชจายดําเนนิงานหลากหลาย

รายการจงึไมสามารถใชคา CF ที่เฉพาะเจาะจงได ในการศึกษาคร้ังนีจ้ึงไดอาศัยคา SCF ที่เทากับ 

0.9952 ที่คํานวณไวแลวมาเปนตัวปรับ 

ซึ่งผลที่ไดคือราคาทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงาสําหรับแตละรายการคาใชจาย (แสดง

รายละเอียดการคํานวณอยูในตารางที ่ 28 ในภาคผนวก ค) ซึ่งผลรวมของคาใชจายในการ

ดําเนนิงานของทุกประเภทคาใชจายในแตละปตลอดระยะเวลา (ป2545 – ป2570) จะแสดง

รายละเอียดในตารางท่ี 11 ในหนาถัดไป โดยในป 2554 –2570 คาใชจายจะมีคาเทากนัโดยตลอด

เนื่องจากเปนการประมาณคาเพื่อใหครอบคลุมกับระยะเวลาของอายุการใชงานของเคร่ืองจักร

อุปกรณตางๆ 

 หลังจากที่ไดราคาทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงาของคาใชจายลงทนุ คาใชจาย

ดําเนนิงานครบถวนแลว การจะคํานวณราคาคาน้ําประปาที่อาศัยหลักการตนทนุสวนเพิม่เฉล่ีย

เทากับราคานัน้ จาํเปนตองแสดงมูลคาของคาใชจายลงทนุ คาใชจายในการดําเนินงานทีเ่พิ่มข้ึน 

และปริมาณน้าํจําหนายที่เพิม่ข้ึน ซึง่เปนตัวแปรที่อยูในสูตรของการคํานวณใหเปนมูลคาปจจุบนั

เสียกอน โดยในการศึกษานี ้  ไดใชตัวแปร r ซึ่งหมายถึง อัตราสวนลดที่ใชปรับคาใหเปนมูลคา

ปจจุบัน  โดยอัตราคิดลดที่นาํมาคิดลดมูลคาเงนิลงทนุในอนาคตและคาใชจายในการดําเนนิงาน

สวนที่เพิม่ข้ึนใหเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดจึงคํานวณจากตนทุนคาเสียโอกาสที่เอกชนจะไดรับ

ผลประโยชนจากเงนิลงทนุนัน้ ซึ่งก็คือ อัตราดอกเบ้ียเงนิกู ในการคํานวณของการศึกษานี้จะอาศัย

อัตราดอกเบ้ียที่สถาบบันการเงินคิดกับลูกคาช้ันดีทีม่ีความเส่ียงตํ่า (MLR) เฉล่ีย 13 แบงคไทย ณ 

30 สิงหาคม 2544 จากการประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่มีคาเทากบั 7.58% และ

สําหรับอัตราคิดลดที่นํามาปรับคาของปริมาณน้ําประปาจําหนายที่ผลิตไดในอนาคตใหอยูในรูป

ของมูลคาปจจุบันนัน้ จากเหตุผลของแนวความคิดที่วาการบริโภคในวนันีย้อมมีมลูคามากกวาการ

เก็บไวบริโภคในอนาคต อัตราสวนลดซ่ึงกคื็อ อัตราการชดเชยการบริโภคขามเวลา (Social rate of 

time preference) โดยนยิมใชอัตราดอกเบ้ียพนัธบัตรรัฐบาลที่ใหผลตอบแทนในระยะยาว ใน

การศึกษานี้จะใชอัตราดอกเบ้ียของพนัธบัตรรัฐบาลที่ออกขายในป 2545 และครบอายุไถถอน 15 

ป มาใชในการคํานวณ โดยอัตราดอกเบ้ียดังกลาวมีคาเทากับ 5.5% ดังแสดงผลของราคาปจจุบนั

ของขอมูลในตารางที่ 12 ตารางที่ 13 ตารางที่ 14 และตารางที่ 15 ซึ่งเมื่อนําผลรวมของมูลคา

ปจจุบันของขอมูลมาคํานวณหาราคาน้าํประปาโดยอาศัยหลักของตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ียจะไดคา 

AIC ดังที่สามารถวิเคราะหรายละเอียดไดในบทที่ 4  

DPU



  

 

ตารางที่ 11   แสดงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของคาใชจายในการดําเนินงาน ป 2545-2570   

 

หนวย : ลานบาท

ป คาใชจายในการดําเนินงาน

2545 3,599 .04                             

2546 3,631 .45                             

2547 4,290 .08                             

2548 4,619 .90                             

2549 3,968 .19                             

2550 4,047 .63                             

2551 4,340 .82                             

2552 4,434 .37                             

2553 4,529 .40                             

2554 4,669 .85                             

2555 4,669 .85                             

2556 4,669 .85                             

2557 4,669 .85                             

2558 4,669 .85                             

2559 4,669 .85                             

2560 4,669 .85                             

2561 4,669 .85                             

2562 4,669 .85                             

2563 4,669 .85                             

2564 4,669 .85                             

2565 4,669 .85                             

2566 4,669 .85                             

2567 4,669 .85                             

2568 4,669 .85                             

2569 4,669 .85                             

2570 4,669 .85                             

ที่มา : จากการคํานวณในตารางที่ 28 ภาคผนวก ค

DPU



  

 
ตารางที่ 12  แสดงมูลคาปจจุบันของการลงทนุในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักที ่6,7  

ตารางที่ 13   แสดงมูลคาปจจุบันของโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย 

หมายเหตุ การคํานวณมูลคาปจจุบันของเงนิลงทนุอาศัยคาอัตราดอกเบ้ียที่สถาบบันการเงนิ

คิดกับลูกคาช้ันดีที่มีความเสี่ยงตํ่า (MLR) เฉล่ีย 13 แบงคไทย ณ 30 สิงหาคม 2544 จากการ

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่มีคาเทากับ 7.58% โดยคํานวณเทียบคาจาก Discount 

Factor ที่มีคาระหวาง 6% กับ 8% จากตารางที่ 2 Discount Factor ประสิทธิ ์ ตงยิง่ศิริ,การ

วางแผนและการวิเคราะหโครงการ,2542,หนา424-425 

  

ตารางที่ 14     แสดงมูลคาปจจุบันของคาใชจายในการดาํเนนิงานที่เพิม่ข้ึน 

หนวย : ลานบาท

ป มูลคาการลงทุน Discount Factor มูลคาปจจุบันของเงินลงทุน

2545 12,126.97                    0.930              11,272.87                      

2546 2,458.96                      0.864              2,124.37                        

2547 2,526.75                      0.804              2,030.65                        

2548 2,709.01                      0.747              2,023.55                        

2549 2,292.54                      0.695              1,592.99                        

2550 1,453.66                      0.646              938.70                           

2551-2 4,875.61                      0.600              2,926.44                        

รวม 28,443.50                    22,909.57                      

ที่มา : จากการคํานวณ

โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย หนวย : ลานบาท

ป มูลคาการลงทุน Discount Factor มูลคาปจจุบันของเงินลงทุน

2545 1.79                0.930              1.66                                

2546 20.40              0.864              17.62                              

2547 796 .16            0.804              639 .84                            

2548 1,081 .78         0.747              808 .06                            

2549 2,295 .23         0.695              1,594 .86                         

2550 -                  0.646              -                                  

2551 -2 -                  0.600              -                                  

รวม 4,195 .36         3,062 .05                         

ที่มา : จากการคํานวณ

DPU



  

 

หมายเหตุ คําอธิบายเปนเชนเดียวกับหมายเหตุขางลางตารางที่ 12 และ 13 

 

หนวย : ลานบาท

ป

 คาใชจายใน

การดําเนินงาน

คาใชจายในการ

ดําเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน

 

Discount 

มูลคาปจจุบันของคาใชจาย

ในการดําเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน

2545 3,599.04          -                      

2546 3,631.45          32.40                  0.930       30.12

2547 4,290.08          691.04                0.864       597.01

2548 4,619.90          1,020.86             0.804       820.43

2549 3,968.19          369.15                0.747       275.74

2550 4,047.63          448.59                0.695       311.70

2551 4,340.82          741.78                0.646       479.00

2552 4,434.37          835.33                0.600       501.38

2553 4,529.40          930.36                0.558       519.39

2554 4,669.85          1,070.81             0.519       556.09

2555 4,669.85          1,070.81             0.483       517.15

2556 4,669.85          1,070.81             0.450       481.42

2557 4,669.85          1,070.81             0.418       447.60

2558 4,669.85          1,070.81             0.389       416.77

2559 4,669.85          1,070.81             0.361       387.01

2560 4,669.85          1,070.81             0.336       360.24

2561 4,669.85          1,070.81             0.313       335.61

2562 4,669.85          1,070.81             0.291       311.83

2563 4,669.85          1,070.81             0.271       290.19

2564 4,669.85          1,070.81             0.253       270.69

2565 4,669.85          1,070.81             0.235       252.04

2566 4,669.85          1,070.81             0.219       234.45

2567 4,669.85          1,070.81             0.204       218.17

2568 4,669.85          1,070.81             0.189       202.73

2569 4,669.85          1,070.81             0.177       189.20

2570 4,669.85          1,070.81             0.164       175.90

รวม 116,848.34      23,273.29           9,181.87                          

DPU



  

 
ตารางที่ 15         แสดงมูลคาปจจุบนัของปริมาณน้าํขายที่เพิ่มข้ึนในแตละป 

หมายเหต ุ ที่มาเปนเชนเดียวกับหมายเหตุขางลางตารางที่ 12 และ 13 แตการคํานวณหาคาปจจุบัน

อาศัยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรัฐบาลที่ออกในป 2545/15ป ซึ่งมีคา= 5.5 % โดยทําการเฉล่ีย Discount Factor 

ระหวาง 5-6% 

ขอมูลในการคํานวณคาน้ําดิบ 

หนวย : ลานลบ .ม.

ป  ปริมาณน้ําขาย
 ปริมาณน้ํา

ขายที่เพิ่มข้ึน

 

Discount 

มูลคาปจจุบันของ

ปริมาณน้ําขายที่เพิ่ม

2545 963 .00          -                 

2546 978 .20          15.20              0.948       14.40

2547 1,016 .70       53.70              0.899       48.25

2548 1,046 .60       83.60              0.852       71.23

2549 1,084 .50       121 .50            0.808       98.11

2550 1,107 .90       144 .90            0.756       109 .47

2551 1,130 .50       167 .50            0.726       121 .52

2552 1,155 .40       192 .40            0.688       132 .37

2553 1,173 .00       210 .00            0.652       136 .92

2554 1,194 .10       231 .10            0.619       142 .94

2555 1,215 .40       252 .40            0.586       147 .91

2556 1,215 .40       252 .40            0.556       140 .33

2557 1,215 .40       252 .40            0.527       133 .01

2558 1,215 .40       252 .40            0.500       126 .07

2559 1,215 .40       252 .40            0.474       119 .51

2560 1,215 .40       252 .40            0.449       113 .33

2561 1,215 .40       252 .40            0.426       107 .52

2562 1,215 .40       252 .40            0.404       101 .84

2563 1,215 .40       252 .40            0.383       96.67

2564 1,215 .40       252 .40            0.364       91.75

2565 1,215 .40       252 .40            0.345       86.95

2566 1,215 .40       252 .40            0.327       82.41

2567 1,215 .40       252 .40            0.310       78.24

2568 1,215 .40       252 .40            0.294       74.21

2569 1,215 .40       252 .40            0.279       70.29

2570 1,215 .40       252 .40            0.264       66.63

รวม 30,296 .30     5,258 .30         2,511 .90                 
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แนวคิดของการคํานวณคาน้าํดิบนัน้เกิดข้ึนเนื่องจากน้าํเปนปจจัยสาธารณูปโภคข้ัน

พื้นฐานที่มีผูใช/ผูบริโภคหลายคนรวมกนั ไมวาจะเปนเกษตรกรที่ใชน้าํในการทําการเกษตร 

ประชาชนทัว่ไปที่ใชน้าํในการอุปโภคบริโภค หนวยงานราชการ เชนการไฟฟาที่ใชน้ําในการผลิต

ไฟฟา เปนตน ทาํใหการใชน้ําโดยคนๆหนึ่งจะทาํใหผูอ่ืนตองสูญเสียประโยชนไป ซึ่งผลประโยชนที่

ตองเสียไปนี้เองจะเปนตนทนุคาเสียโอกาสของนํ้า จงึควรมีกลไกการจัดการที่จะทาํใหการนําน้ํามา

ใชเกิดประโยชนสูงสุด เชนการใชกลไกราคาเพื่อคํานวณราคาน้ําดิบ  เนื่องจากน้ําดิบถาไมถกู

นํามาใชในกระบวนการหนึง่ก็สามารถนาํไปใชเพื่อเกิดประโยชนในภาคเศรษฐกิจอ่ืนได 

 เนื่องจากในการผลิตน้ําประปาเพื่อใหบริการแกผูบริโภคนั้น การกาํหนดราคาโดยทัว่ไปมี

หลักในการคํานวณอยู 2 วิธี คือ 1) การคํานวณตนทนุทางบัญช ีหมายถงึตนทนุที่เกิดข้ึนจริงทาง

บัญชี ซึ่งการกาํหนดราคาดวยวิธนีี้จะทําใหหนวยงานไมเกิดการขาดทุนและมีเสถียรภาพทาง

การเงนิทีม่ั่นคง และ 2) การคํานวณตนทนุทางเศรษฐศาสตรซึ่งจะแตกตางจากวิธีแรก คือ ประเภท

ของตนทนุที่ใชในการคํานวณจะไมรวมตนทนุทีเ่กิดข้ึนจริงทุกประการ และนาํหลักการของการ

คํานวณตนทนุคาเสียโอกาสมาใชในการคํานวณ    

 สําหรับการศึกษานีเ้ปนการศึกษาการวิเคราะหราคาทางเศรษฐศาสตรในการกาํหนดราคา

น้ําประปาซึ่งเปนการคํานวณที่ใชหลักการทางเศรษฐศาสตร ดังนัน้น้ําดิบที่เปนวตัถุดิบที่สําคัญใน

การผลิตน้ําประปาจะถูกคํานวณและรวมเขาเปนตนทนุเพื่อคํานวณหาราคาน้าํประปาดวย 

เนื่องจากถาไมนําน้ําดิบมาใชในการผลิตน้ําประปาก็จะสามารถนําไปใชในกิจกรรมอ่ืนได เชน ทาํ

การเกษตร ขับไลน้ําเค็ม ผลิตกระแสไฟฟา เปนตน  ซึ่งการคํานวณตนทนุคาน้าํดิบจะทาํใหการ

กําหนดราคาน้ําประปาสะทอนถงึตนทนุคาเสียโอกาสของปจจัยการผลิต และจะทําใหเกิดการ

จัดสรรทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ นั้นคือสังคมจะไดประโยชนสูงสุดจากการใชน้ํา อธิบาย

ไดดังนี้ เมื่อราคานํ้าประปารวมคาน้ําดิบเขาไปดวยจะทําใหราคาน้ําประปาสูงข้ึน ซึ่งเปนสัญญาณ

ทางราคาวาน้าํแตละลูกบาศกเมตรนั้นมตีนทนุคาเสียโอกาสเทาใด เมื่อประชาชนตระหนกัถึง

ตนทนุในสวนนี้ จะเกิดการประหยัดในการใชน้ํามากข้ึนโดยลดการใชน้ําในสวนที่ไมจําเปนหรือหา

วิธีการใชน้ําทีไ่มเกิดความฟุมเฟอย เชน การลางถวยในอางน้าํแทนการเปดลางจากกอกน้ํา

โดยตรง หรือมีแรงจูงใจที่จะซอมแซมอุปกรณที่ชํารุด ทําใหเกิดการสูญเสียน้ําลดลง ทายที่สุดแลว

ก็จะทาํใหมีน้าํเพียงพอที่จะจดัสรรใหในสวนอ่ืนๆตอไป 

วิธีการคํานวณคานํ้าดิบ 

DPU



  

 

 การคํานวณคาน้าํดิบสามารถคํานวณไดหลายวธิี โดยการศึกษานีจ้ะใชวิธี Benefit 

Transfer Approach ซึ่งเปนการเปรียบเทียบผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากโครงการตางๆ สําหรับ

การศึกษานี้กคื็อ โครงการสรางเข่ือนวามีประโยชนตอเกษตรกรเปนมูลคาสุทธเิทาไหร หารดวย

ปริมาณน้าํที่สงใหเกษตรกร (มูลคาเศรษฐกิจทางการเกษตร เนื่องจากการคํานวณหามูลคาทาง

เศรษฐกิจอ่ืน เชน การขับไลน้ําเค็ม ใหออกมาเปนตัวเลขทําไดยาก) 

 ในการผลิตน้าํประปาของการประปานครหลวงนั้นอาศัยแหลงน้ําดิบจาก 2 แหลงดวยกัน

คือ 1) แมน้ําเจาพระยาสําหรับผลิตน้ําเพื่อบริการประชาชนในฝงตะวนัออก และ 2) แมน้ําแมกลอง

สําหรับฝงตะวนัตก (เนื่องจากแมน้ําเจาพระยาเพียงแหงเดียวไมเพยีงพอสําหรับผลิตน้ําเพื่อบริการ

ประชาชนที่เพิม่มากข้ึน) ในการคํานวณคาน้าํดิบในคร้ังนี้จะพิจารณาเฉพาะน้ําที่ไดจากการผันน้ํา

จากเข่ือนแมกลองเทานัน้ เนื่องเพราะน้ําดิบที่ไดจากแมน้าํเจาพระยาไดมาจากการสูบน้าํข้ึน

โดยตรง แตน้ําดิบจากเข่ือนแมกลองไดมาจากน้าํทีก่รมชลประทานสงมาตามคลองชลประทานที่

กรมชลประทานไดกําหนดราคาคาชลประทานในอัตราลูกบาศกเมตรละ 50 สตางค เพื่อ

บํารุงรักษาระบบชลประทาน 

 เข่ือนแมกลอง เดิมมีชื่อวา “เข่ือนวชิราลงกรณ” มีลักษณะเปนเข่ือนทดน้ํา คือ ทดน้ําใหมี

ระดับที่สูงพอที่จะสงไปยังพืน้ที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่สองฝงลุมแมน้ําแมกลอง ครอบคลุมถงึ 7 

จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และ

สุพรรณบุรี โดยพืชผลสําคัญที่ทาํการเพาะปลูกในบริเวณนี้ คือ ขาว และออย เข่ือนแมกลองมี

ความยาว 117.50 เมตร มชีองระบายน้าํกวาง 12.50 เมตร จาํนวน 8 ชอง ซึ่งปดเปดดวยบาน

ระบายเหล็กโคงสูง 7.50 เมตร มีสะพานติดต้ังเคร่ืองกวานบานระบายทอดยาวตลอดความยาว

ของเข่ือนและมีสะพานรถยนตขาม เข่ือนมีความสามารถในการระบายน้ําสูงสุด 3,100 ลูกบาศก

เมตรตอวินาท ีและสามารถยกน้าํไดสูงถงึระดับ 22.00 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลเฉล่ียปานกลาง 

 การคํานวณคาน้าํดิบจะใชขอมูลของการผลิตน้ําของโรงงานผลิตน้าํมหาสวัสด์ิในป 2545 

เนื่องจากน้ําดิบจากเข่ือนแมกลองจะถูกนํามาผลิตน้าํประปาทีโ่รงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิเทานัน้

โดยมีปริมาณน้ําขายทัง้ส้ิน 136.825 ลานลูกบาศกเมตรตอป จากอัตราน้าํสูญเสียในระบบคิดเปน

รอยละ 36  ทําใหไดปริมาณน้ําที่ผลิตทัง้หมด 210.70 ลานลูกบาศกเมตร  การสมมุติใหมีการ

สูญเสียน้ําในระหวางขนสงในอัตรารอยละ 30 นั้นหมายความวา ภาคเกษตรจะตองสูญเสียน้ําใน

การทาํการเกษตร  301 ลานลูกบาศกเมตรเพื่อใหผูบริโภคในเขตความรับผิดชอบของการประปา

ฝงตะวนัตกมนี้ําใชในปริมาณ 136.825 ลานลูกบาศกเมตร 
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 และจากขอมลูผลการศึกษาวิเคราะหโครงการของเข่ือนแมกลอง พบวา การสรางเข่ือนทด

น้ําแมกลอง จะทําใหเกษตรกรในพ้ืนทีม่ีน้าํใชเพิ่มข้ึนประมาณ 10,385 ลานลูกบาศกเมตรตอป ซึง่

จะทําใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกขาว ออย เพิ่มข้ึน นอกจากนัน้ยงัทาํใหสามารถเพาะปลูกชนดิ

อ่ืนไดจากที่ไมเคยปลูกมากอน เชน ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง พืชผัก และผลไม รวมเปนมูลคาทาง

เศรษฐกิจทางการเกษตรประมาณ 1,200 ลานบาทตอป ซึ่งขอมูลดังกลาวจะนําไปคํานวณมูลคา

น้ําดิบในตารางที ่19  บทที ่4 ตอไป 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 ในการศึกษาการต้ังราคาน้ําประปาของการประปานครหลวง ตามหลักการวเิคราะหทาง

เศรษฐศาสตร คือ การกําหนดราคาเทากบัตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ีย (Average Incremental Cost : 

AIC) เพื่อใชแทนหลักหารต้ังราคาแบบ Marginal Cost Pricing เนื่องจากปญหาที่ไมสามารถ

แบงแยกการลงทนุออกเปนหนวยยอยได (Problem of Indivisibility) โดยอาศัยหลักการของราคา

เงาและหลักการหามูลคาปจจุบันเขามาพจิารณารวมดวย เพือ่สะทอนใหเหน็ถึงราคาทาง

เศรษฐศาสตรและคาเสียโอกาสที่แทจริงของการใชปจจัยการผลิต 

 ในบทนี้จะแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวนดวยกนัคือ ในสวนแรกจะเปนการวิเคราะหถึง

ผลของการต้ังราคานํ้าประปาดวยวิธีทางเศรษฐศาสตรที่มีเปาหมายในดานการจัดสรรทรัพยากรให

มีประสิทธิภาพโดยอาศัยการกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียรวมกับการคํานวณหาตนทนุ

คาน้ําดิบรวมเปนตนทุนในการผลิตน้ําประปา และในสวนที่สองจะเปนการคํานวณหา Marginal 

Customer Cost ซึ่งเปนการคํานวณภาระดานตนทนุของการผลิตน้าํโดยอาศัยผลของการศึกษาใน

สวนที่หนึ่ง คือตนทนุในการผลิตน้ําประปามาคํานวณ 

 

การกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ยและการคํานวณคาน้ําดิบ 

 ในการวิเคราะหการกาํหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มในป พ.ศ.2545 นัน้ การวิเคราะห

จะเร่ิมจากการคํานวณหาราคาในทางเศรษฐศาสตรหรือที่เรียกวาราคาเงาของขอมูลที่ใชในการ

คํานวณ ซึง่ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวกบัโครงการลงทุนของการประปานครหลวง และขอมูล

คาใชจายในการดําเนนิงานโดยเปนการนาํคา conversion factor ของแตละตัวมาคูณกับราคา

ตลาด จากนัน้จะเปนการคํานวณหามูลคาปจจุบนัของขอมูลโดยอาศัย discount factor สําหรับ

คาใชจายดานการลงทุนและคาใชจายดําเนินงานนัน้ การศึกษานี้ใชอัตราดอกเบ้ียที่สถาบัน

การเงนิคิดกับลูกคาช้ันดีที่มคีวามเส่ียงตํ่า (MLR) เปนตัวปรับ สวนอัตราคิดลดของปริมาณ

น้ําประปา กคื็อ อัตราดอกเบ้ียพนัธบัตรรัฐบาลที่ใหผลตอบแทนในระยะยาว ในการศึกษานี้ได

นําเอาอัตราดอกเบ้ียพนัธบัตรรัฐบาลที่ออกจําหนายในป 2545 ที่มอีายุครบกําหนด 15 ป มา

คํานวณ ดังไดแสดงข้ันตอนการคํานวณไวแลวในบทที่ 3 ที่ผานมากอนหนาแลวนั้น 
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 จากขอมูลที่แสดงมูลคาปจจุบันของการลงทนุ, คาใชจายดําเนนิงานสวนเพิ่ม, และ

ปริมาณน้าํขายสวนเพิ่มที่คํานวณไดในตารางที่ 12, ตารางที่ 13, ตารางที่ 14 และตารางที่ 15 นั้น 

พบวา ตนทนุของการประปานครหลวงในการใหบริการน้ําประปาเพิม่ข้ึนหนึ่งหนวย คือ 14.00 

บาทตอลูกบาศกเมตร โดยเกินกวาคร่ึงจะเปนตนทนุที่เกี่ยวกับการลงทนุ โดยเงนิลงทุนโครงการ

แผนหลักที่ 6 และ 7 มีตนทุนหนวยสุดทายเฉล่ีย 9.12 บาทตอลูกบาศกเมตร โครงการปรับปรุง

ระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสียมีตนทุนหนวยสุดทายเฉล่ียที่ 1.22 บาท และตนทนุหนวยสุดทาย

เฉล่ียของคาใชจายในการดาํเนนิงาน เทากับ 3.66 บาทตอลูกบาศกเมตร 

       ตารางที ่16    ตนทุนหนวยสุดทายเฉล่ีย (AIC)   หนวย : บาท/ลบ.ม. 

 โครงการลงทุนแผน

หลักท่ี 6,7 

โครงการลดน้ํา

สูญเสีย 

คาใชจาย

ดําเนินงาน 

รวม 

ตนทุนหนวยสุดทาย

เฉล่ีย 

9.12 1.22 3.66 14.00 

 

 

การวิเคราะหผลการศึกษาตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ย 

 จากผลของการคํานวณแสดงใหเห็นวา ตนทนุหนวยสุดทายเฉล่ียที่ไดนั้น สวนสําคัญมา

จากการลงทุนเพื่อตอบสนองความตองการใชน้ําทีเ่พิ่มข้ึนตามแผนการลงทุนของการประปานคร

หลวงที่ผานการอนุมัติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยการลงทุนโครงการที่จะใหบริการอีก 10 ป

ขางหนามีมูลคา 28,443.48 ลานบาท เมื่อรวมกับโครงการลดน้ําสูญเสีย 4,215.60 ลานบาท รวม

เปนเงนิลงทนุทั้งส้ิน 32,638.85 ลานบาท จะเหน็วาภาระการลงทนุในอนาคตของการประปานคร

หลวงมีอยูคอนขางสูง ซึง่ประเด็นดานแผนงานและคาใชจายการลงทนุนี้ไมไดอยูในขอบเขตการ

วิเคราะหของงานวิจัยนี ้

 สวนทางดานโครงการลดน้าํสูญเสียที่มีแผนงานที่จะลดน้ําสูญเสียใหเหลือเพยีง รอยละ 

30 ในป 2548 เปนตนไป เพื่อใหมนี้ําบริการผูบริโภคไดมากข้ึนในปริมาณการผลิตเทาเดิม ซึง่การ

ลดน้ําสูญเสียจะมีผลโดยตรงกับตนทนุดานการผลิตน้ํา นั้นคือถาไมมีโครงการลดน้ําสูญเสียจะทํา

ใหการประปานครหลวงตองมีภาระในการผลิตน้ําเพิ่มมากข้ึนเพื่อใหสามารถจําหนายน้ําไดใน

ปริมาณที่เทาเดิม ตนทนุในการผลิตน้ําก็จะเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะในสวนของคาใชจายดําเนินงาน

ที่ผันแปรตามปริมาณน้าํผลิตจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  

ที่มา : จากการคํานวณ 
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 จากผลของการศึกษาการกําหนดราคาเทากับตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ียเราสามารถคํานวณหา

ผลกระทบทางการเงินจากประมาณการงบกําไรขาดทนุจากการกําหนดราคาดังกลาวไดดังนี ้

การคํานวณผลกําไรดังกลาวขางตน (หนวย : ลานบาท) ขอมูลตางๆนอกจากรายไดคา

น้ําที่คํานวณจากปริมาณน้ําขาย (14.00 บาท) ไดมาจากการประมาณการงบกําไรขาดทุน ของ

ฝายแผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง  โดยตาราง 31 ในภาคผนวก ง จะแสดงผลกระทบ

ทางการเงิน(งบกําไรขาดทนุ) จากการกําหนดราคาคาน้ําเทากับ 14.00 บาทตอลูกบาศกเมตร 

ตลอดระยะเวลาทีท่ําการศึกษาวิจยั (ป 2545 – ป 2554) ซึ่งแสดงใหทราบวา เมื่อการประปานคร

หลวงกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ศึกษา จะทําใหการประปานคร

รายไดจากการดําเนินการ

รายไดคาน้ํา 13,482.00 

รายไดคาบริการรายเดือน 600.90      

14,082.90 

หัก หนี้สงสัยจะสูญ 4.50          

14,078.40 

รายไดคาบริการติดตั้งประปา 317.40      

รายไดเบ็ดเตล็ด 102.10      

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 14,497.90 

คาใชจายในการดําเนินงาน

เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 2,174.00   

คาวัสดุเคมีภัณฑ 252.70      

คาไฟฟา 763.60      

คาใชจายอื่น 913.70      

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 4,104.00   

กําไรเบื้องตนจากการดําเนินงาน 10,393.90 

หัก คาเสื่อมราคา,มูลคาเสื่อมสิ้นและคาใชจายตัดจายประจําป 3,599.20   

หัก ตัดจายลดคาเงินบาทประจําป 5.60          

หัก ตัดจายการปรับเปนระบบ M.F.ประจําป 131.30      

หัก ตัดจายจากการขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินกูระบบ M.F 66.80        

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 6,591.00   

หัก ดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมเงินกู 1,207.20   

หัก ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 632.90-      

บวก รายไดที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานสุทธิ 23.30        

กําไรกอนหักโบนัส 6,040.00   

โบนัสกรรมการและพนักงาน 321.40      

กําไรสุทธิ 5,718.60   

ประมาณการงบกําไรขาดทุน

DPU



หลวงมีผลกาํไรทุกปโดยประมาณ และเม่ือดูอัตราสวนผลตอบแทนตอรายไดที่คํานวณจาก กําไร

สุทธิ หารดวย รายไดจากการดําเนนิงาน (เกณฑ 20%) พบวาในป 2545 – 2554 อัตราสวน

ผลตอบแทนตอรายไดดีวาเกณฑที่กาํหนด โดยสวนใหญจะมากกวา 30 % ตลอดระยะเวลาที่

ศึกษา 

ตารางที่ 17   แสดงผลกระทบทางการเงินจากการกําหนดราคาน้ําประปาเฉล่ีย 14.00 บาท/ลบ.ม. 
  

 

 

เมื่อเปรียบเทยีบราคาคาน้ําเฉล่ียตาม AIC เทากับ 14.00 บาทเทากันสําหรับผูใชน้ํา

ทุกประเภทเทยีบกับอัตราคาน้าํที่ใชอยูในปที่ศึกษา (ป2545) วามีผลกระทบกับผูใชน้าํแตละ

ประเภทอยางไร พบวา ผูใชน้าํทกุประเภทไดรับผลกระทบหมด โดยผูใชน้ําประเภทธุรกิจ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอ่ืนๆ จะไดรับผลกระทบนอยกวาผูใชน้ําประเภททีพ่ักอาศัย นัน้คือผูใชน้ํา

ประเภทที่อยูอาศัยจะรับภาระเฉล่ียสูงข้ึนประมาณ 3.97 บาทตอลูกบาศกเมตรหรือคิดเปนรอยละ 

39.58 จากราคาคาน้าํเฉลี่ยเดิม (10.03 บาท) และผูใชน้ําประเภทธุรกิจฯจะรับภาระสูงข้ึนไมมาก

ภาพที่ 4 อัตราผลตอบแทนตอรายไดเมื่อกําหนดราคาคาน้ํา
เทากับ 14.0 บาทตอลูกบาศกเมตร

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ป พ.ศ.

อัตราผลตอบ
แทนตอรายได
(%)
เกณฑมาตร
ฐาน (20%)

เปอรเซ็น

ปพ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

อัตราผลตอบแทนตอรายได 39.44         37.04         34.46         36.33         39.22         37.42         35.90         35.25         36.17         36.87       

K. กําไรสุทธิ 5,718.60    5,641.80    5,415.70    5,911.40    6,512.90    6,337.10    6,207.20    6,194.30   6,471.60    6,715.30  

L. รายไดจากการดําเนินงาน 14,497.90  15,231.90  15,717.00  16,269.20  16,608.10  16,935.70  17,288.20  17,572.50 17,891.30  #######DPU



นักคือ 5 สตางคตอลูกบาศกเมตรหรือรอยละ 0.36 จากภาระเดิม ดังแสดงผลการเปรียบเทียบใน

ตารางและดวยกราฟขางลางนี ้

ตารางที ่ 18  เปรียบเทียบผลกระทบตอผูใชน้ําระหวางราคาทีก่ําหนดจาก AIC = 14.25 กับราคา

ในปจจุบนั  

ราคาปจจุบัน ราคา = AIC 14.00 เปล่ียนแปลง ภาระท่ีเพ่ิมขึ้น %

จํานวนผูใชนํ้า                                              (ราย)

ผูใชนํ้าประเภทท่ีอยูอาศัย 1,120,455   1,120,455          

ผูใชนํ้าประเภทธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการและอื่นๆ 368,183      368,183             

ปริมาณนํ้าใชเฉล่ียตอรายตอเดือน              (ลบ.เมตร)

ผูใชนํ้าประเภทท่ีอยูอาศัย 36               36                      

ผูใชนํ้าประเภทธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการและอื่นๆ 111             111                    

ปริมาณนํ้าใชรวมตอเดือน                   (ลานลบ .เมตร)

ผูใชนํ้าประเภทท่ีอยูอาศัย 40.44          40.44                 

ผูใชนํ้าประเภทธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการและอื่นๆ 40.85          40.85                 

รายไดคานํ้าตอรายตอเดือน                            (บาท)

ผูใชนํ้าประเภทท่ีอยูอาศัย 362             505                    143            39.58

ผูใชนํ้าประเภทธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการและอื่นๆ 1,548          1,553                 6                0.36

รายไดคานํ้าตอเดือน                                 (ลานบาท )

ผูใชนํ้าประเภทท่ีอยูอาศัย 406             566.12               161            39.58

ผูใชนํ้าประเภทธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการและอื่นๆ 570             571.95               2                0.36

หมายเหตุ คานํ้าของผูใชนํ้าประเภทท่ีอยูอาศัย = 10.03 บาท

                คานํ้าของผูใชนํ้าประเภทธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการและอื่นๆ = 13.95 บาท

DPU



ภาพท่ี 5   แสดงการกาํหนดราคาเทากับ AIC = 14.25 และราคาในป 2545 = 11.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพสามารถอธิบายไดดังนี ้ณ จุด E เปนราคาเฉล่ียของน้าํประปาในปพ.ศ.2545 ที่มี

คาเทากับ 11.85 บาท/ลบ.ม. โดยมีปริมาณการผลิตน้าํประปาเทากบั 4.6 ลานลบ.ม. เมื่อชุมชนุมี

การเจริญเติบโตอยางตอเนือ่งความตองการใชน้ําของผูบริโภคก็เพิ่มมากข้ึนตามมาสงผลใหเสนอุป

สงคยายมาทางขวาทาํใหมกีารลงทุนเพื่อขยายการใหบริการเพิ่มข้ึน นั่นคือตนทนุในการผลิตสูงข้ึน

ทําใหอุปทานของการผลิตลดลง เสนอุปทานจึงเล่ือนไปทางซาย ไดดุลยภาพใหมที่จุด E’ ราคา

น้ําประปาที่ไดจึงสูงข้ึนเทากบั 14.25 บาท  
 

ความออนไหวของผลการคํานวณ (Sensitivity of Calculation result) 

 การคํานวณตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ียของการศึกษาวิเคราะหในคร้ังนี ้ เปนการศึกษาถึงตนทุน

สวนเพิ่มเฉล่ียของการใหบริการในอนาคต ผลการคํานวณจึงอาจเปลีย่นแปลงไดตามการประมาณ

การของขอมูล โดยปจจัยที่มผีลกระทบตอคาที่ได คือ แผนการลงทนุ การประมาณการน้าํผลิตและ

น้ําขาย และการประมาณการคาใชจายในการดําเนนิการ รวมไปถึงอัตราสวนลด (Discount Rate) 

ที่เลือกใชในการปรับใหเปนมูลคาปจจุบนั 

 ปจจัยประการที่หนึ่ง แผนการลงทนุ เปนตัวแปรที่สําคัญตอการคํานวณคาตนทุนสวนเพิ่ม

เฉล่ีย เนื่องจากการลงทุนเพื่อขยายการผลิตน้ําประปาเพื่อใหบริการประชาชนอยางทั่วถงึมีจาํนวน

เงินลงทนุคอนขางสูง ถาแผนการลงทนุมกีารเปล่ียนแปลงไมวาจะเปน ระยะเวลา จํานวนเงนิลงทุน 

E 

0 

E' 

4.6 

D  

ปริมาณผลผลิต (ลานลบ.ม.) 

ราคา,ตนทุน (บาท/ลบ.ม.) 

11.85 

14.25 

D' 

s 
s' 

5.8 
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หรือหากมีการใหเอกชนมาดําเนนิการลงทนุในบางโครงการแทน ตนทุนทีเ่ปล่ียนแปลงไปนี้จะ

สงผลกระทบตอคาของตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ยโดยตรง ยกตัวอยางเชน ถาแผนการลงทนุในโครงการ

ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักที่ 6 ไดทําเสร็จกอนชวงเวลาที่ศึกษา ในการคํานวณตนทนุสวน

เพิ่มเฉล่ียก็จะไมนําแผนการลงทนุดังกลาวเขามารวมคํานวณ คาของตนทนุสวนเพิม่เฉล่ียกจ็ะ

ลดลงโดยมีคาเทากับ 10.28 บาทตอลูกบาศกเมตร ดังนัน้หากมกีารปรับแผนและวิธีการลงทนุก็

จําเปนตองมีการทบทวนการคํานวณคาตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ยดวย (แสดงรายละเอียดการคํานวณไว

ในภาคผนวก จ)  

 ปจจัยหรือตัวแปรที่มีผลตอคาตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ียประการตอมา กคื็อ ปริมาณน้ําผลิต

และปริมาณน้าํขาย โดยปริมาณน้าํผลิตจะมีผลตอตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ียผานทางคาใชจาย

ดําเนนิงานที่ผันแปรตามปริมาณการผลิต นัน้คือ ถาปริมาณน้าํผลิตสูง (ตํ่า) กวาทีป่ระมาณการไว

จะทําใหตนทนุดําเนินงานดานการผลิตจะสูงข้ึน (ตํ่าลง) นอกจากนัน้ปริมาณน้ําสูญเสียก็มีผลตอ

ปริมาณน้าํผลิต เพราะถาการประปานครหลวงมีน้าํสูญเสียในระบบสูง ปริมาณน้ําผลิตก็ตองมี

จํานวนที่มากขึ้นตามไปดวยถาตองการใหสามารถบริการผูใชน้ําในปริมาณน้ําขายเดิม (น้ํา

จําหนายเม่ือหกัออกดวยน้ําที่ไมคิดมูลคาก็คือน้ําขายซ่ึงเมื่อนําน้าํจําหนายมารวมกับน้ําสูญเสียจะ

ไดน้ําทีก่ารประปานครหลวงผลิตได)  

 สําหรับน้ําขายที่เปนตัวแปรอยูในสูตรการคํานวณตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ีย หากปริมาณน้ํา

ขายที่เปนตัวหารในสูตรการคํานวณมีคาสูง (ตํ่า) กวาที่ประมาณไว ตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ียก็จะตํ่า 

(สูง) กวาทีคํ่านวณได โดยการพยากรณน้ําขายนั้นข้ึนอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจ แผนการ

ใหบริการในอนาคตของการประปานครหลวง รวมทั้งลูกคารายใหม การศึกษานี้ไดทดลองดูผลของ

ความออนไหวของการเปลี่ยนแปลงน้ําขาย โดยสมมุติใหปริมาณน้ําขายเพิม่ข้ึนอีกปละ 0.2 ลาน

ลูกบาศกเมตรตอวันต้ังแตป 2550-2555 และใหตัวแปรและปจจัยอ่ืนๆคงที ่ พบวาตนทนุสวนเพิ่ม

เฉล่ียจะมีคาลดลงเปน 10.86 บาทตอลูกบาศกเมตร (โดยการศึกษานี้ไดแสดงรายละเอียดการ

คํานวณไวในภาคผนวก จ)  

 ในการคํานวณตนทนุสวนเพิ่มเนื่องจากเปนการวิเคราะหตนทนุคาใชจายและปริมาณน้ํา

ขายที่เปนการประมาณการไวลวงหนาในชวงเวลาที่ทาํการศึกษา จงึจาํเปนตองมีการปรับมูลคาใน

อนาคตใหเปนมูลคาปจจุบนั (ปที่ทําการศึกษา) ตามหลักการทางเศรษฐศาสตรที่วา การบริโภค/

การลงทุนในวนันี้มีคามากกวาการบริโภคหรือลงทนุในอนาคต โดยอาศัยอัตราสวนลดเปนตัวปรับ 

ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะหและผลสรุปของคาความออนไหว หนวย : บาท/ลบ.ม.

ความออนไหว
การเปลี่ยนแปลงของ

เงินลงทุนโครงการ

การเปลี่ยนแปลง

ปริมาณนํ้าขาย

การเปลี่ยนแปลงอัตรา

สวนลด

คา AIC ท่ีได 10.28 10.86 18.71

ท่ีมา : จากการคํานวณในภาคผนวก จ

DPU



สําหรับการศึกษานี้อัตราสวนลดที่ใชปรับมูลคาตนทุนและคาใชจาย คือ อัตราดอกเบ้ีย MLR  

7.58% ซึ่งใกลเคียงกับอัตราสวนลดที่ใชวเิคราะหโครงการของรัฐบาล (รอยละ 8) และใชอัตรา

ดอกเบ้ียพนัธบัตรรัฐบาลที่ใหผลตอบแทนในระยะยาวทีอ่อกจําหนายในป 2545 มีคาเทากับ 5.5% 

มาปรับมูลคาปริมาณน้าํขายใหเปนคาปจจุบัน (อัตราที่ใชคอนขางตํ่าตามภาวะการณทาง

เศรษฐกิจที่อัตราดอกเบ้ียโดยทั่วไปมีคาตํ่า) เพือ่แสดงใหทราบถึงความออนไหวของผลการ

คํานวณตอการใชอัตราสวนลด การศึกษานี้ไดทดลองใชอัตราสวนลดรอยละ 8 มาใชปรับปริมาณ

น้ําขาย และใหตัวแปรอ่ืนๆคงที่ ผลการคํานวณตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ียเมื่อใชอัตราสวนลดรอยละ 8 

เทากับ 18.81 บาทตอลูกบาศกเมตร แสดงถึงความออนไหวของผลการคํานวณตออัตราสวนลดมี

คอนขางสูง (แสดงรายละเอียดการคํานวณในภาคผนวก จ)  

 

การวิเคราะหราคาน้ําดิบ 
จากขอมูลที่ไดในบทที่ 3 สามารถแสดงผลการคํานวณคาน้ําดิบของการประปานคร

หลวงจากการนําน้ําจากเข่ือนแมกลองมาผลิตน้ําประปาของโรงงานผลิตน้ํามหาสวสัด์ิไดจาก

ตารางในหนาถัดไปแสดงราคาคาน้าํดิบเทากับ 25 สตางคตอลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนราคาที่ตํ่ากวา

ราคาที่กรมชลประทานกําหนด คือ 50 สตางคตอลูกบาศกเมตร สามารถอธิบายไดวา ราคาที่

คํานวณไดเปนราคาที่ไดจากการนาํน้ํามาผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวงเทานั้น แตราคา

ที่กรมชลประทานกําหนดเปนราคาที่คํานวณจากการใชน้ําในระบบชลประทานทัง้หมด  
 

DPU



 

 

 

 

 

 

 

อางอิง

ปริมาณการใชน้ําประปา

(1) ปริมาณน้ําขาย (ลาน ลบ.ม./ป) กปน. 136.83        

(2) ปริมาณน้ําผลิต (ลาน ลบ.ม./ป) กปน. 210.70        

(3) อัตราการสูญเสียน้ําระหวางการขนสง (รอยละ) กปน. 0.30            

(4) ปริมาณน้ําที่ผันออกจากภาคเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป) (2)*100/70 301.00        

Benefit Transfer จากโครงการสรางเขื่อนแมกลอง

(5) ปริมาณน้ําที่ไดเพิ่มขึ้นจากโครงการ (ลาน ลบ.ม./ป) กรมชลฯ1 10,385.00   

(6) มูลคาเชิงเศรษฐกิจดานเกษตรกรรมจากโครงการฯ (ลานบาท/ป) กรมชลฯ2 1,200.00     

(7) คาเสียโอกาสของน้ําในภาคเกษตรกรรม (ลานบาท/ป) [(6)/(5)]*(4) 34.78          

คาน้ําดิบ

คาเสียโอกาสของน้ําในภาคเกษตรกรรม/ปริมาณน้ําขาย (บาท/ลบ.ม.) (7)/(1) 0.25            

ที่มา : กรมชลฯ1 - ฝายจัดสรรน้ํา.2537.เทคนิคการจัดสรรน้ําในลุมน้ําเจาพระยา-แมกลอง

                               กองจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา กรมชลประทาน กรุงเทพฯ หนา 62

          กรมชลฯ2 -รายงานผลสํารวจภาวะทางเศรษฐกิจและประเมิณผลโครงการแมกลองใหญ

                            งานเศรษฐกิจกองวางโครงการ มีนาคม 2521 กรมชลประทาน

                          - รายงานการศึกษาการวิเคราะหในเชิงเศรษฐศาสตรโครงการพัฒนาระบบชลประทานมาลัยแมน

                            สวนที่ 2 แมกลองใหญ.พฤศจิกายน 2531. ฝายเศรษฐกิจ กองงานโครงการ กรมชลประทาน

ตารางที่ 20  แสดงการคํานวณมูลคาน้าํดิบโดยวิธ ีBenefit Transfer 

DPU



จากผลของการศึกษาตนทุนในการผลิตน้าํประปา (ตนทนุสวนเพิม่เฉล่ียและคาน้าํดิบ) 

ทําใหสามารถสรุปไดวา ตนทนุในการผลิตน้ําประปาที่สอดคลองกบัหลักการทางเศรษฐศาสตรที่

มุงเนนในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหมปีระสิทธิภาพ สะทอนถึงตนทนุการใชทรัพยากรที่แทจริง

และตนทนุคาเสียโอกาสของปจจัยการผลิต (น้ําดิบ) และกอใหเกิดผลตอบแทนแกการประปานคร

หลวงในอัตราที่เหมาะสมสามารถเล้ียงตนเองไดหรือไมกอใหเกิดการขาดทุน ราคาคาน้ําประปาที่

กําหนดตามหลักการทางเศรษฐศาสตรจึงมีคาเทากับ 14.25 บาทตอลูกบาศกเมตร จากตนทุน

สวนเพิ่มเฉล่ีย 14.00 บาทตอลูกบาศกเมตร บวกคาน้าํดิบ 0.25 บาทตอลูกบาศกเมตร ในขณะที่

ราคาคาน้าํเฉล่ียของการประปานครหลวงมีคาเทากับ 11.85 บาทตอลูกบาศกเมตร  
 
 

การคํานวณเพื่อประมาณการภาระดานตนทุนการผลิตน้ําประปา 

จากผลการศึกษาราคาคาน้าํประปาทีก่ําหนดจากหลักการตนทนุสวนเพิ่มเฉล่ียและ

มูลคาน้าํดิบ เราสามารถนาํมาใชคํานวณหา Marginal customer cost ของการผลิตน้ําประปา 

โดยทําใหทราบวา เมื่อผูใชน้ําเพิ่มข้ึน 1 คน จะทาํใหการประปานครหลวงมีภาระทางดานตนทนุใน

การผลิตน้ําเพิม่ข้ึนเทาไหร จากขอมูลที่คํานวณไดคือตนทนุในการผลิตน้ําประปาเทากับ 14.25 

บาท/ลบ.ม. สามารถคํานวณ Marginal customer cost ออกมาไดเทากับ 9,218.33 บาท นัน้คือ 

จํานวนตนทนุของการประปานครหลวงที่จะตองมีตอการบริการผูใชน้ํา 1 คน เทากับ 9,218.33 

บาทในหนึ่งป เมื่อเปรียบเทยีบกับตนทุนในป 2545 ของการประปานครหลวงที่เทากับ 9.13 บาท 

ซึ่งจะไดคา Marginal customer cost เทากับ 5,906.20 บาท คาที่แตกตางกนันีเ้นื่องมาจากตนทุน

ในป 2545 ที่คํานวณจากตนทนุเฉลี่ยทางบัญชีซึง่เปนตนทุนที่ไมรวมคาเสียโอกาสของปจจัยการ

ผลิตจึงทาํใหตนทนุที่ไดตํ่ากวาความเปนจริงนั้นคือไมไดรวมตนทุนที่เกีย่วกับการลงทนุเพื่อขยาย

การผลิตเพื่อใหบริการตอผูบริโภคและเปนตนทุนที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลในการคํ้าประกนั

เงินกูจึงทําใหการประปานครหลวงสามารถชําระดอกเบ้ียเงนิกูในอัตราท่ีตํ่ากวากิจการเอกชนทั่วไป 

ดังนัน้ประโยชนที่ไดจากการคํานวณ Marginal customer cost ก็คือการประปานครหลวงสามารถ

นําขอมูลที่เกิดข้ึนเชน ปริมาณน้ําขาย จาํนวนผูใชน้ํา แทนคาลงไปในตารางเพือ่คํานวณวา ณ 

ปริมาณน้าํขาย และจํานวนผูใชน้าํทีป่ระมาณการนั้นจะทาํใหการประปานครหลวงมีภาระดาน

ตนทนุเฉลี่ยตอผูใชน้ํา 1 รายเทาไหร เพื่อที่การประปานครหลวงสามารถนําไปวางแผนการผลิต

และลงทนุทีถ่กูตองตอไปได 
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     ตารางที่  21   แสดงการคํานวณ Marginal Customer Cost 

     ที่มา : จากการคํานวณ 

     หมายเหตุ  1 หมายถึง ณ ราคาตนทุนเฉล่ียสวนเพิ่ม ( 14.00 บาท/ลบ.ม.+ ราคาน้ําดิบ 0.25 บาท/ลบ.ม.) 

        2 หมายถึง ณ ราคาตนทนุจริงของการประปานครหลวง 

 

 
 

อางอิง คาที่ได

(1) ปริมาณน้ําขาย (ลานลบ.ม.) กปน. 963

(2) จํานวนผูใชน้ํา (ราย) กปน. 1,488,638      

(3) ปริมาณน้ําใชเฉลี่ย/ราย (ลบ.ม./ป) (1)*1000000/(2) 646.90

(4) ตนทุนในการผลิตน้ํา (บาท/ลบ.ม.) จากผลการศึกษา 14.25

(5) ตนทุนจริงป 2545 (บาท/ลบ.ม.) กปน. 9.13

(6) Marginal customer cost1 (cost 14.25) (4)*(3) 9,218.33        

(7) Marginal customer cost2 (cost 9.13) (5)*(3) 5,906.20        

ผลตาง (6)-(7) 3,312.13        DPU



  

 

บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

บทสรุป 

 น้ําประปาเปนสินคาสาธารณูปโภคที่มีความจําเปนสาํหรับการอุปโภค/บริโภคในชึวติ 

ประจําวนัของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบของการประปานครหลวง 

(กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมทุรปราการ) การกําหนดราคาคาน้าํประปาที่การประปานครหลวงใชอยู

ในปจจุบนันัน้กําหนดจากราคาเฉล่ียทางบัญชีเปนหลัก การปรับราคาคาน้ําจะตองผานการอนุมัติ

จากคณะรัฐบาลเนื่องจากเปนกิจการทีม่ฐีานะเปนรัฐวสิาหกิจ ราคาดังกลาวจึงไมสามารถสะทอน

ตนทนุการผลติน้ําประปาทีแ่ทจริงและเปนราคาที่ไมมปีระสิทธิภาพตามหลักเศรษฐศาสตร 

เนื่องจากมกีารพึ่งพาการชดเชยจากรัฐบาลในรูปของการคํ้าประกันเงนิกูที่การประปานาํมาใช

ลงทนุเพื่อบริการผูใชน้ําใหทัว่ถึง สวนทางดานผูบริโภคเองราคาที่การประปานครหลวงเรียกเก็บนี้

ยังมีอัตราที่ตํ่าเมื่อเทียบกับราคาของสนิคาจําเปนอ่ืนๆ สงผลตอการใชน้ําที่ฟุมเฟอย ไมประหยดั 

และอาจทาํใหเกิดการขาดแคลนนํ้าใชในอนาคตได   

 จากเหตุผลที่กลาวมาจึงทําใหการศึกษานีมุ้งประเด็นไปสูปญหาการกาํหนดราคา

น้ําประปาทีม่ปีระสิทธิภาพตามหลักการทางเศรษฐศาสตร โดยอาศัยทฤษฎีการกําหนดราคาดวย

วิธีตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียที่เปนการนาํเอาขอดีของทฤษฎีการกําหนดราคาเทากับตนทนุเฉลี่ยและ

ตนทนุเพิม่หนวยสุดทายมาใชเพื่อใหไดราคาที่มีประสิทธิภาพและกอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากร

น้ําที่มีอยางจาํกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และเนื่องจากกิจการที่เปนสาธารณูปโภคจะมีลักษณะ

ของการลงทนุที่มีมูลคาสูงและไมสามารถแบงการลงทนุเปนหนวยยอยตามการบริโภคที่เพิ่มข้ึนได 

ดังนัน้ การศึกษาวจิัยในคร้ังนี้จึงไดเนนทีก่ารใชหลักการ ตนทนุสวนเพิม่เฉล่ีย (Average 

Incremental Cost , AIC) ทําการคํานวณตนทนุที่เพิ่มข้ึนในระยะยาวเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการทีเ่พิ่มข้ึนในชวงเวลาทีท่ําการศึกษา (2545-2554) ทั้งนี้เพือ่เปรียบเทียบกับราคาที่เปนอยู

ของการประปานครหลวง และสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดราคาเม่ือมีการแปรรูปไปเปน

กิจการที่พึง่ตนเอง (บริษัทจํากัดมหาชน) 

DPU



  

 

ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ราคาที่กาํหนดจากตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียมคีา

เทากับ 14.00 บาท/ลบ.ม. เมื่อรวมกับราคาคาน้าํดิบที่ไดจากการคํานวณดวยวธิ ีBenefit Transfer 

Approach ที่เทากับ 0.25 บาท/ลบ.ม. ซึ่งเปนน้าํดิบทีก่ารประปานํามาจากเข่ือนแมกลองเพื่อใชใน

การผลิตน้ําประปาทีโ่รงผลิตมหาสวัสด์ิ(เนื่องจากแมน้าํเจาพระยาซึง่เคยเปนแหลงน้ําดิบใหกับการ

ประปานครหลวงมาโดยตลอดนั้นเร่ิมไมเพียงพอที่จะบริการประชาชนในเขตความรับผิดชอบได

อยางทั่วถึงอีกตอไปหลังจากป 2540) รวมเปนราคาคาน้ําประปาเทากับ 14.25 บาท/ลบ.ม. ซึ่ง

ราคาดังกลาวจะทําใหการประปานครหลวงสามารถเล้ียงตัวเองไดและมีความสามารถในการชําระ

หนี้เงนิกูทีกู่มาเพ่ือลงทุนขยายกําลังการผลิตตลอดชวงระยะเวลา 5 ป (ปพ.ศ. 2545-2554) โดยจะ

มีผลกําไรคํานวณไดเทากับ 5,718.60 ลานบาทและจากราคาท่ีกําหนดข้ึนใหมนี้ยงัทาํใหการ

ประปานครหลวงมีอัตราผลตอบแทนตอรายไดเกินกวาเกณฑมาตรฐาน (20%) คือประมาณ 30% 

และเม่ือเปรียบเทียบราคาทีคํ่านวณไดกับราคาที่กาํหนดอยูในปจจุบนั คือ 11.85 บาท/ลบ.ม.นั้น 

ราคาที่คํานวณไดจะสูงกวาเนื่องจากวิธีการคํานวณที่อาศัยหลักการทางเศรษฐศาสตรนั้นจะเปน

การคํานวณทีส่ะทอนใหเห็นถึงคาเสียโอกาสของตนทุนและผลประโยชนทาํใหตนทนุที่คํานวณได

เปนตนทุนที่แทจริงของกระบวนการผลิตน้ําประปา เชน ตนทุนที่เกีย่วกับโครงการลงทุนเพื่อขยาย

กาํลังการผลิตสําหรับการใหบริการประชาชน เปนตน ซึ่งการกาํหนดราคาในปจจุบันไมมีการนํา

คาใชจายในสวนนี้มาคํานวณ แตจะนาํดอกเบ้ียจายมารวมคํานวณเปนตนทุนดวยซ่ึงดอกเบ้ียจาย

ที่เกิดข้ึนจะมีอัตราที่ตํ่ากวาของกิจการเอกชนโดยทั่วไปกูเนื่องจากมกีารคํ้าประกันเงนิกูจากรัฐบาล 

ประโยชนในการคิดตนทุนทางเศรษฐศาสตรใหมก็เพื่อ 1) ราคาที่คํานวณไดมีราคาสูงกวาราคาที่

กําหนดอยูในปจจุบันจะทาํใหผูบริโภคใชน้ําอยางระมัดระวังมากข้ึน ซึ่งจะกอใหเกิดการประหยัด

และลดความฟุมเฟอยในการใชน้ําในกรณีที่ไมจําเปนลง เชนการเปดน้ําทิ้งไวขณะที่ลางหนา ลาง

ชาม ซกัผา เปนตน 2) จะมีน้าํเพียงพอสําหรับอุปโภค/บริโภค และสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน 

เชน การเพาะปลูก การผลิตไฟฟา ฯลฯ  

นอกจากนัน้แลวโครงสรางของราคาคาน้ําที่ไดเมื่อพิจารณาแลวพบวาปจจัยทีม่ีผลตอ

การเปล่ียนแปลงของตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย ไดแก 1) การลงทุนเพื่อใหบริการน้ําของการประปานคร

หลวงซึ่งเปนตนทนุทีม่ีมูลคาคอนขางสูงและมีผลกระทบกับการกาํหนดราคาน้ําประปาเปนอยาง

มาก 2) คาใชจายในการดําเนินงาน 3) การพยากรณปริมาณน้ําขาย 4) การกาํหนดอัตราสวนลดที่

ใชในการปรับคาใหเปนมูลคาปจจุบนัใหเหมาะสม และ 5) การมีอัตราน้าํสูญเสียทีถู่กตอง ตามที่

ไดแสดงอยูในหัวขอความออนไหวของผลการคํานวณ ถาหากขอมูลดังกลาวมกีารเปล่ียนแปลงก็
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ควรที่จะตองทาํการทบทวนและคํานวณคาของตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียใหมเพื่อใหคาทีไ่ดมีความ

สอดคลองเหมาะสมกับภาวะการณจริงที่เกิดข้ึนในขณะนั้น 

 จากผลการคํานวณคา Marginal customer cost ของการประปานครหลวงพบวามีคา

เทากับ 9,218.33 บาท นั่นคือ เมื่อการประปานครหลวงจะลงทุนในการผลิตน้ําเพื่อตอบสนองตอ

ผูใชน้ําตอ 1 รายนัน้ การประปานครหลวงจะตองใชเงนิทุนเทากับ 9,218.33 บาท ซึง่เปนจาํนวนที่

คอนขางสูง 

  

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรในการกําหนดราคาน้าํประปาของการ

ประปานครหลวง โดยอาศัยหลักการตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ย ซึ่งถือเปนทางเลือกหนึง่ในหลายวธิีของ

การกําหนดราคาที่มีประสิทธิภาพไมวาจะในดานผูผลิตหรือผูบริโภคและเปนราคาทีก่อใหเกิดการ

อนุรักษทรัพยากรน้าํใหสามารถมีใชในอนาคต ซึ่งผลของการศึกษาที่ไดนี้สามารถสรุปเปน

ขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

1. การใชประโยชนของการศึกษานี้ในอนาคตควรใหความสนใจในกรอบการวิเคราะห
และวิธีการคํานวณโดยอาศัยหลักเกณฑทางเศรษฐศาสตรซึ่งเปนหลักเกณฑที่สะทอนการ

เปล่ียนแปลงตนทนุที่แทจริงของการผลิตน้ําประปาที่จะตองเปลี่ยนแปลงไป เมือ่สภาพแวดลอม

เปล่ียนไป นอกจากนั้นในการติดตามผลหรือพิจารณาขอมูลที่มีผลตอการกําหนดราคา ควรจะมี

องคกรหรือหนวยงานกํากับดูแล ( Regulator) เพื่อใหการกาํหนดราคาไดคํานงึถงึผลกระทบตอ

ผูบริโภคมากยิง่ข้ึน ซึ่งการจัดต้ังองคกรหรือหนวยงานกํากับดูแลนั้นจะเปนประเด็นหนึ่งที่ทาํใหการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนกิจการประเภทสาธารณูปโภคทีก่าร

เปล่ียนแปลงราคาสินคาจะมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง 

2. ควรมีมาตรการอยางจริงจังในการลดน้ําสูญเสียที่เกิดข้ึนในระบบจายน้ําใหลด
ตํ่าลงอยางนอยใหอยูภายใตมาตรฐานที่กาํหนดไว เพือ่เปนการประหยัดตนทุนที่เกิดข้ึนจากการ

ผลิตน้ําไมใหสูงกวาที่ควรจะเปน และจะทําใหการประปามีโครงสรางของตนทุนทีม่ีประสิทธิภาพ

ตามหลักเศรษฐศาสตร เนื่องจากตนทนุในสวนนี้มีความสําคัญอยางมากสําหรับตัวแปรในการ

คํานวณตนทนุสวนเพิม่เฉล่ียไมวาจะเปน คาใชจายลงทุน ปริมาณน้ําขาย การเปล่ียนแปลงของ

ปริมาณน้าํสูญเสียจะทาํใหคาของตัวแปรดังกลาวเปล่ียนแปลงตาม ซึ่งจะมีผลตอคา AIC  ตามมา 
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3. การประปานครหลวงไดแบงประเภทของผูใชน้ําออกเปน 2 ประเภทดวยกัน

เนื่องจากผูใชน้ําแตละคนมปีริมาณความตองการใชน้าํในปริมาณที่ตางกนั ในการกําหนดราคาที่

เทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียควรจะมีการกาํหนดใหแตกตางกนัตามประเภทของผูใชน้ํา เพื่อให

ราคาที่กาํหนดทําหนาที่สะทอนถงึลักษณะการใชน้าํของผูใชน้าํไดอยางถูกตอง แตเนื่องจาก

ขอจํากัดทางดานเวลาจึงไมสามารถทําการศึกษาในคร้ังนี้ จงึขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ัง

ตอไป 

4. การศึกษานี้ไดมีการนาํคาน้ําดิบเขามารวมเปนตนทุนในการคิดราคาคาน้าํประปา
ดวย ซึ่งจะทาํใหผูใชน้าํมีภาระที่จะจายชําระคาน้ําในอัตราที่เพิม่ข้ึนตามปริมาณการใชน้ําที่เพิม่ข้ึน 

การประปานครหลวงจึงควรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถงึสาเหตุและความจําเปนวาน้าํดิบที่

เปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําประปานัน้เปนทรัพยากรที่มีจาํกัด การนาํน้ําจากเข่ือนแมกลองมาเพื่อ

ทําการผลิตน้าํประปาก็เปนตนทนุเสียโอกาสของเกษตรกรหรือหนวยงานอ่ืนในการใชน้ํานั้นทํา

ประโยชนในการเกษตรหรือทํากจิกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนเชน การผลิตไฟฟา การขับไลน้ําเค็ม เปน

ตน เพื่อใหประชาชนไดเขาใจและจะทาํใหเกิดการใชน้าํที่ประหยัด ไมฟุมเฟอย รูคุณคาของน้ํามาก

ยิ่งข้ึน ซึ่งจะสงผลดีตอการมนี้ําใชในอนาคตตอไป 
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ตองไมมีขอจํากัดในการโอนหุน ตองไมมีขอจํากัดในการโอนหุนหรือการใชสิทธิออกเสียงของผูถือหุน ก็ไดกําหนดใหขอบังคับของบริษัทตอง

     มาตรา ๑๐ บริษัทตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยู       มาตรา ๑๐ บริษัทตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยู ไมมีขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง

ไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และตอง ไมต่ํากวารอยละหาสิบเอ็ดของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ของผูถือหุน เพื่อปองกันกรณีที่คนตาง

มีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวน และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยเกินกวากึ่งหนึ่งของ ดาวจะครอบงํากิจการโดยใชวิธีจํากัดการ

กรรมการทั้งหมด จํานวนกรรมการทั้งหมด" ใชสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเอาไวดวย

     มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกัน      เพื่อเพิ่มขอกําหนดใหบริษัทมีการ

ชีวิต พ.ศ  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน โอนกิจการ       หรือซื้อหุนจากบริษัทที่

     มาตรา ๑๔ บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะ      "มาตรา ๑๔ บริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิต ประกอบธุรกิจประกันชีวิตดวยกัน นอก-

ควบกับบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นมิได  เวนแตจะควบ- จะควบเขากันหรือโอนกิจการหรือรับโอนกิจการกับบริษัทจํากัดหรือ จากการควบกิจการแลว  ทั้งนี้เพื่อสนับ -

กับบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตดวยกัน บริษัทมหาชนจํากัดอื่นมิได  เวนแตจะควบเขากันหรือโอนกิจการกับ สนุนใหมีความมั่นคงเขมแข็ง  เปนการ

     การควบบริษัทตามวรรคหนึ่งเขากัน  ใหกระทําไดเมื่อไดรับความ บริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตดวยกัน รองรับการเปดธุรกิจประกันภัยเสรี

เห็นชอบจากรัฐมนตรี  ในการใหความเห็นชอบรัฐมนตรีจะกําหนด       การควบหรือโอนกิจการหรือรับโอนกิจการ ตามวรรคหนึ่ง      ให

เงื่อนไขใหปฏิบัติกอนใหความเห็นชอบก็ได กระทําไดเมื่อไดความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  ในการใหความเห็นชอบ

     เมื่อไดจดทะเบียบควบบริษัทเขากันตามกฎหมายแลว บริษัทใหม รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดตามความเห็นควรให

ที่ควบเขากันตองขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม บริษัทถือปฏิบัติดวยก็ได

มาตรา ๗  ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด         แตตองไมเกิน       ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาบังคับใชกับการโอน

สามเดือนนับแตวันจดทะเบียนบริษัทใหมที่ควบเขากันนั้น       ใน กิจการหรือการรับโอนกิจการโดยวิธีการซื้อหุนของบริษัทอื่นหรือมี

ระหวางขอรับใบอนุญาต ใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตไปพลางได หุนในบริษัทอื่นโดยอนุโลม

ตามใบอนุญาตเดิม  หากไมขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดดังกลาว       การควบกันใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

หรือควบบริษัทเขากันโดยฝาฝนมาตรานี้            ใหถือวาใบอนุญาต หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดแลวแตกรณี  ใหบริษัทใหมที่
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ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเดิมที่ออกใหแกบริษัทกอนควบเขากันนั้น ควบเขากันตองขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา  ๗   วรรคทาย

เปนอันสิ้นอายุ ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด    แตตองไมเกินหกเดือน  นับแต

วันที่จดทะเบียนบริษัทใหมที่ควบเขากันนั้น ในระหวางขอรับใบอนุญาต

ใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตไปพลางไดตามใบอนุญาตเดิม

      การโอนกิจการ        เมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแลวให

ดําเนินการโอนกิจการได    ทั้งนี้    การโอนสิทธิเรียกรองในการโอน

กิจการนี้ไมตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖ แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และไมกระทบกระเทือนสิทธิของ

ลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา   ๓๐๖   วรรคสอง      แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย

      ในกรณีเปนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท  เมื่อบริษัทที่รับโอน

กิจการไดดําเนินการตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตามวรรคสองแลว

ใหถือวาใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตที่ออกใหแกบริษัทที่

โอนกิจการทั้งหมดนั้น  เปนอันสิ้นอายุ"

     มาตรา ๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๖/๑     แหงพระราช -      เพิ่มบทบาทของสมาคม  เพื่อนําไป

บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ สูใหภาคเอกชนกํากับดูแลกันเอง

  "มาตรา ๑๖/๑ ใหบริษัททุกบริษัทเปนสมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย

      นอกจากวัตถุประสงคที่สมาคมประกันชีวิตไทยดําเนินตามวัตถุ-

ประสงคที่จดทะเบียนไวแลว นายทะเบียนมีอํานาจกําหนดใหสมาคม

ประกันชีวิตไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได"
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     มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา   ๑๗    แหงพระราชบัญญัติ      ใหนายทะเบียนสามารถควบคุมการ

ประกันชีวิต  พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน เลิกสาขาของบริษัทไดดวย

     มาตรา ๑๗ บริษัทตามมาตรา   ๗      ที่จะเปดสาขาหรือยายที่ตั้ง      "มาตรา ๑๗  บริษัทตามมาตรา ๗ ที่จะเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงาน-

สํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา      ตองไดรับอนุญาตจากนาย ใหญ หรือสํานักงานสาขา  หรือเลิกสาขา  ตองไดรับอนุญาตจากนาย

ทะเบียน และใหนําความในมาตรา ๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม ทะเบียน และใหนําความในมาตรา ๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม

     การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง     ใหเปนไปตาม       การยายที่ตั้งบริษัทตามมาตรา ๘ ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใช

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยอนุโลม

      การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด"

     มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา    ๑๘     แหงพระราชบัญญัติ      เพื่อเพิ่มขอหามมิใหผูใดทําการเปน

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕    และใหใชความตอไปนี้แทน ผูรับประกันภัยโดยใชกรมธรรมประกัน

     มาตรา ๑๘  หามมิใหผูใดทําการเปนผูรับประกันภัย โดยทําสัญญา      "มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดทําการเปนผูรับประกันภัย โดยทําสัญญา ภัยของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  เวนแตจะ

ประกันชีวิตกับบุคคลใด ๆ  เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบ ประกันชีวิตกับบุคคลใด ๆ  เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบ ไดรับอนุญาต   เพื่อใชควบคุมการแอบ

ธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ ธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือโดยใชกรมธรรมประกัน- อางนํากรมธรรมของบริษัทใดมาทําการ

ภัยที่มีชื่อของบริษัท" รับประกันภัย

     มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติ      เพื่อใหรัฐมนตรีสามารถเพิ่มประเภท

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน ของทรัพยสินที่จะจัดสรรไวเปนเงิน

     มาตรา ๒๓ ใหบริษัทจัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารอง      "มาตรา ๒๓  ใหบริษัทจัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารอง สํารองได

ประกันภัย  สําหรับกรมธรรมประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู ประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู  และ
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ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด เงินสํารองเพื่อการอื่น ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

     นอกจากกรณีวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหบริษัท       การจัดสรรเงินสํารองตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

จัดสรรเงินสํารองอื่นอันจําเปนดวยก็ได วิธีการ ประเภท และสัดสวนของทรัพยสินตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด"

     มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๔ แหงพระ-      เพื่อเพิ่มอํานาจใหรัฐมนตรีในการ

ราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน กําหนดอัตราของทรัพยสินแตละอยาง

     มาตรา ๒๔  วรรคสอง      "เงินสํารองประกันภัยที่วางไวกับนายทะเบียนจะเปนเงินสด ที่บริษัทตองวางไวกับนายทะเบียนเปน

     เงินสํารองประกันภัยที่วางไวกับนายทะเบียนจะเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพยสินอยางอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ เงินสํารองประกันภัย เพื่อใหมีการกระ-

พันธบัตรรัฐบาลไทย              หรือทรัพยสินอยางอื่นตามที่รัฐมนตรี กําหนดก็ได  ในการนี้รัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ประเภท จายหลักทรัพยในประเภทตาง ๆ มากขึ้น

ประกาศกําหนดก็ได  และใหนําความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ และสัดสวนของทรัพยสินแตละอยางไวดวยก็ได  และนําความใน และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการ

มาใชบังคับโดยอนุโลม มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม ระดมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ

     มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗  แหงพระราชบัญญัติ      เพื่อกําหนดจํานวนเงินกองทุนที่

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน บริษัทตองดํารงไวใหมีความยืดหยุน 

     มาตรา ๒๗ บริษัทตองดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบ      "มาตรา ๒๗ บริษัทตองดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดระยะเวลาที่ เพื่อรองรับการเปดธุรกิจประกันภัยเสรี

ธุรกิจประกันชีวิตเปนจํานวนไมนอยกวารอยละสองของเงินสํารอง ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเปนจํานวนไมนอยกวาที่กําหนดในกฎ ตอไป

ตามมาตรา ๒๓  แตทั้งนี้ ตองไมต่ํากวาหาสิบลานบาท กระทรวง และตองไมนอยกวารอยละสองของเงินสํารองตามมาตรา

๒๓  แตทั้งนี้ ตองไมต่ํากวาหาสิบลานบาท"



พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕    รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เหตุผลในการแกไข

     มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ      เพิ่มขอกําหนดใหนายทะเบียน

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน สามารถประกาศกําหนดแบบและขอ -

     มาตรา ๒๙  กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย      "มาตรา ๒๙ กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกัน- ความของกรมธรรมประกันภัย  รวมทั้ง

ตองเปนไปตามแบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ภัย ตองเปนไปตามแบบ      และขอความที่นายทะเบียนไดใหความ- เอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรม

ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย เห็นชอบ  หรือที่นายทะเบียนประกาศกําหนดใหใช  ทั้งนี้  รวมทั้ง ประกันภัยดวยถาเห็นสมควร

     แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตาม เอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย

วรรคหนึ่ง          เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทรองขอ       แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลว หรือ

นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบ ที่นายทะเบียนประกาศกําหนดใหใชแลวตามวรรคหนึ่ง  เมื่อนาย -

หรือขอความนั้นบางสวนหรือทั้งหมดก็ได ทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทรองขอ  นายทะเบียนจะสั่งให

     ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือ แกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบหรือขอความนั้นบางสวน

ขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรค หรือทั้งหมดก็ได

สอง  ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมี      ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือ

สิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิดในการชําระหนี้     ตามแบบกรมธรรม ขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ      หรือที่นายทะเบียน

ประกันภัยหรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น     หรือตามแบบหรือขอ ประกาศกําหนดใหใชตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ผูเอาประกันภัย

ความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได        และไมวา หรือผูรับประโยชน ตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัท

ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใช ตองรับผิดในการชําระหนี้ ตามแบบกรมธรรมประกันภัยหรือขอ-

สิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม       ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพน ความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบหรือขอความที่นายทะเบียน

ความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ไดใหความเห็นชอบไวแลว  หรือที่นายทะเบียนประกาศกําหนดให

     ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบหรือขอความ ใชก็ได  และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม

ที่นายทะเบียน มิไดใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ประกันภัยจะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม  ยอมไมเปนเหตุ

ใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้



พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕    รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เหตุผลในการแกไข

ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย      ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย  โดยใชแบบหรือขอความ

นั้น หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสีย หรือใหบริษัทคืนเบี้ย ที่นายทะเบียน มิไดใหความเห็นชอบหรือมิไดประกาศกําหนดใหใช

ประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได  และไมวาผูเอาประ - ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง  ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนจะ

กันภัยจะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม     ยอมไมเปนเหตุให เลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือผูเอาประ -

บริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กันภัยจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสีย  และใหบริษัทคืนเบี้ย

ประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได  และไมวาผูเอาประ-

กันภัยหรือผูรับประโยชน จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม

ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี"้

     มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ      เพิ่มขอกําหนดใหนายทะเบียน

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน สามารถประกาศกําหนดอัตราเบี้ย

     มาตรา ๓๐ อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทกําหนด จะตองไดรับ      "มาตรา ๓๐ อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทกําหนดจะตองเปนอัตรา ประกันภัยไดถาเห็นสมควร

ความเห็นชอบจากนายทะเบียน ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือที่นายทะเบียนประกาศ

    อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไวแลว      เมื่อนาย - กําหนดใหใช

ทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทรองขอ    นายทะเบียนจะสั่งให      อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไวแลว        หรือที่

เปลี่ยนอัตรานั้นเสียใหมก็ได   การเปลี่ยนอัตราใหมไมมีผลกระทบ นายทะเบียนประกาศกําหนดใหใช  เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร

กระเทือนกรมธรรมประกันภัยที่ไดกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ หรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะใหแกไข เปลี่ยน หรือยกเลิก

นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวกอนแลว อัตรานั้นก็ได การเปลี่ยนอัตราใหม  หรือการยกเลิกอัตรา ไมมีผล

กระทบตอกรมธรรมประกันภัยที่ไดกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตาม

ที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวกอนแลว หรือที่นายทะเบียน

ประกาศกําหนดใหใชแลว"



พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕    รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เหตุผลในการแกไข

     มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๐/๑ แหงพระราช-      เพิ่มขอกําหนดเกี่ยวกับแผนปลิวใบ

บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ โฆษณาหรือหนังสือชักชวน ซึ่งบริษัท

     "มาตรา ๓๐/๑ ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกใหบริษัทสงแผนปลิว หรือตัวแทนประกันชีวิต    จะตองรวม

ใบโฆษณาหรือหนังสือชักชวนหรือขอความอื่นใดทํานองเดียวกัน รับผิดชอบดวย

ที่บริษัทไดออกโฆษณาตามสื่อตาง ๆ แกบุคคลทั่วไปตอนายทะเบียน

      หากนายทะเบียนเห็นวาแผนปลิวใบโฆษณาหนังสือชักชวนหรือ

ขอความอื่นใดทํานองเดียวกันดังกลาวนั้นมีขอความที่ไมเหมาะสม

นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทระงับ เลิกใช หรือแกไขขอความ

ในแผนปลิวใบโฆษณาดังกลาวได

     ในกรณีที่มีการออกแผนปลิวใบโฆษณา หนังสือชักชวนหรือขอ

ความอื่นใดทํานองเดียวกัน  ใหถือวาขอความในแผนปลิวใบโฆษณา

หนังสือชักชวนหรือขอความอื่นใดทํานองเดียวกันเปนสวนหนึ่ง

ของกรมธรรมประกันชีวิต  หากขอความใดขัดกับขอความที่ปรากฎ

อยูในกรมธรรมประกันชีวิตใหตีความหมายของขอความทั้งหมด

ไปในทางที่เปนประโยชนแกผูเอาประกันชีวิต หรือผูรับประโยชน

แลวแตกรณี"

     มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๗) ของมาตรา ๓๓

แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

    "(๑๗) ขายหรือใหทรัพยสินใด ๆ ของบริษทแกบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดดวยเจตนาที่ไมสุจริตหรือจงใจใหเกิดความเสียหายแก



พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕    รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เหตุผลในการแกไข

บริษัท หรือทําใหบริษัทไดรับประโยชนนอยกวาที่ควรจะเปนไปตาม

ทางการคาปกติ"

     มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ      เพื่อใหลดระยะเวลาที่บริษัทจะตอง

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน จําหนายอสังหาริมทรัพยจาก ๙ ป เหลือ

     มาตรา ๓๔ บริษัทตองจําหนายอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของ      "มาตรา ๓๔ บริษัทตองจําหนายอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของ เพียง ๕ ป แตเพิ่มระยะเวลาขอขยายให

บริษัทตามมาตรา ๓๓ (๙) ในกรณีดังตอไปนี้ บริษัทตามมาตรา ๓๓(๙) ในกรณีดังตอไปนี้ อีกจาก ๓ ปเปน ๔ ปนับแตวันที่เลิกใช

     (๑) อสังหาริมทรัพยที่บริษัทมีไวเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับ       (๑) อสังหาริมทรัพยที่บริษัทมีไวเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับ หรือวันที่ไดมาแลวแตกรณี  ทั้งนี้ เพื่อ

ประกอบธุรกิจหรือสําหรับใชเพื่อสวัสดิการของพนักงานหรือ ประกอบธุรกิจ หรือสําหรับใช เพื่อสวัสดิการของพนักงานหรือ ใหบริษัทมีเงินสดสภาพคลองมากขึ้น

ลูกจางของบริษัท หรือเพื่อใชสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ลูกจางของบริษัท หรือเพื่อใชสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น แทนการมีสินทรัพยในรูปของการถือ

ตามมาตรา ๓๓ (๙) (ก) หรือ (ข)  ถามิไดใชอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา ๓๓ (๙) (ก) หรือ (ข)  ถามิไดใชอสังหาริมทรัพยดัง ครองอสังหาริมทรัพย

ดังกลาวแลว ใหจําหนายภายในเกาปนับแตวันที่เลิกใช กลาวแลว  ใหจําหนายภายในหาป นับแตวันที่เลิกใช

     (๒) อสังหาริมทรัพยที่บริษัทไดมาจากการรับชําระหนี้ หรือ       (๒) อสังหาริมทรัพยที่บริษัทไดมาจากการรับชําระหนี้ หรือ

จากการบังคับจํานองตามมาตรา ๓๓ (๙) (ค)  ใหจําหนายภายใน จากการบังคับจํานองตามมาตรา ๓๓ (๙) (ค) ใหจําหนายภายใน

เกาปนับแตวันที่ไดมา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน หาป นับแตวันที่ไดมา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน

ใหมีไวเพื่อใชในกิจการตามมาตรา ๓๓ (๙) (ก) หรือ (ข) ใหมีไวเพื่อใชในกิจการตามมาตรา ๓๓ (๙) (ก) หรือ (ข)

     กําหนดระยะเวลาที่กําหนดตาม (๑) และ (๒)  นายทะเบียน       นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาที่กําหนดตาม (๑) และ (๒)

อาจขยายใหอีกไดไมเกินสามป  เมื่อบริษัทรองขอกอนสิ้นระยะ ใหอีกไดไมเกินสี่ป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่นายทะเบียน

เวลานั้นโดยมีเหตุผลอันสมควร ในการอนุญาตจากนายทะเบียน กําหนด"

จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ใหปฏิบัติไวดวยก็ได



พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕    รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เหตุผลในการแกไข

        มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๓๕ แหงพระราช      เพื่อใหบุคคลที่นายทะเบียนดวย

บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน ความเห็นชอบของรัฐมนตรีแตงตั้งไป

     มาตรา ๓๕ หามมิใหบริษัทตั้งหรือยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะ      "(๓) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัด- เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจ

ดังตอไปนี้ เปนหรือทําหนาที่กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน บุคคล- การของบริษัทในชวงเวลาที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประ - จัดการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อแกไข

ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัท กอบธุรกิจประกันชีวิตหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ปญหาของบริษัทนั้น  แมแกไขปญหา

               ฯลฯ                                ฯลฯ เวนแต เปนผูซึ่งนายทะเบียนดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีแตง จะไมประสบผลสําเร็จ  ทําใหในที่สุด

     (๓) เคยเปนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลผูมีอํานาจในการ ตั้งใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ บริษัทนั้นตองถูกเพิกถอนใบอนุญาต

จัดการของบริษัทในชวงเวลาที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต ดําเนินงานของบริษัทในชวงเวลาที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็ตาม บุคคลนั้นไมตองหามที่จะเปน

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน ประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน กรรมการของบริษัทอื่น

วินาศภัย วินาศภัย"

     มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ      เพื่อแกไขขอหามเกี่ยวกับการมอบ

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน หมาย  หรือยินยอมใหเปนผูรับประกัน-

     มาตรา ๓๖ หามมิใหบริษัทแตงตั้งหรือมอบหมายบุคคลใด     "มาตรา ๓๖ หามมิใหบริษัทมอบหมายหรือยินยอมใหบุคคลอื่น ภัย ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัท ทําการรับ ทําการเปนผูรับประกันภัยโดยใชกรมธรรมประกันภัยที่มีชื่อของ

ประกันชีวิต  รับเบี้ยประกันภัย และชดใชคาสินไหมทดแทน บริษัท"

ตามกรมธรรมประกันภัยไมวาบางสวนหรือทั้งหมดนอกจาก

ประกันตอ



พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕    รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เหตุผลในการแกไข

     มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๗/๑ และมาตรา      เพื่อใหอํานาจของกรมการประกันภัย

๓๗/๒ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

     "มาตรา ๓๗/๑ ในกรณีที่มีขอโตแยง หรือขอพิพาทเกี่ยวกับการ

ประกันภัย การจายคาสินไหมทดแทน การชดใชเงินหรือประโยชน

อื่นใดตามกรมธรรมประกันภัย          เมื่อผูเอาประกันภัยหรือผูรับ

ประโยชนหรือทายาทบุคคลเหลานี้ หรือผูมีสิทธิไดรับชดใชคาสิน -

ไหมทดแทนรองขอ  ใหนายทะเบียนดําเนินการไกลเกลี่ย หรือ

วินิจฉัยขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นได

      หากการดําเนินการไกลเกลี่ยไมอาจยุติลงได หรือบริษัทมีขอโต

แยงในคําวินิจฉัย ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนหรือทายาท

ของบุคคลเหลานี้ หรือผูมีสิทธิไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน อาจ

จะใชวิธีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ และใชขอบังคับ

กรมการประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการก็ได

      มาตรา ๓๗/๒ ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนหรือทายาท

ของบุคคลเหลานี้ หรือผูมีสิทธิไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน อาจ

ระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ และใชขอบังคับกรม

การประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ  โดยไมตองดําเนินการตาม

มาตรา ๓๗/๑ ก็ได"



พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕    รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เหตุผลในการแกไข

     มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ (๕) และ (๙) และให      เพื่อใหอํานาจนายทะเบียนในเรื่อง

ใชความตอไปนี้แทน  และใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๐) (๑๑) การจายเงินปนผลชัดเจนขึ้น  และเพิ่ม

(๑๒) (๑๓) และ (๑๔) ของมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติประกัน อํานาจนายทะเบียนในการประกาศ

ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดเรื่อง   สินทรัพยสภาพคลอง 

     มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้      "มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ให คาใชจายเกี่ยวกับการรับประกันภัย

ใหนายทะเบียนมีอํานาจประกาศกําหนดใหบริษัทปฏิบัติการใดๆ นายทะเบียนมีอํานาจประกาศกําหนดใหบริษัทปฏิบัติการใด ๆ หรือ วิธีการตรวจสอบและการควบคุมภายใน

ในเรื่องตอไปนี้ได ยกเลิกการปฏิบัติการใด ๆ ในเรื่องตอไปนี้ได วิธีปฏิบัติเพื่อการชดใชเงินตามสัญญา

               ฯลฯ                               ฯลฯ                      ฯลฯ                               ฯลฯ ประกันชีวิต  และกําหนดหลักเกณฑ

     (๙) การจายเงินปนผลแกผูเอาประกันภัย       (๕) อัตรามูลคาตามกรมธรรมประกันภัยและเงื่อนไขการจายเงิน เพื่อใหบริษัทมีระบบควบคุมดูแลเพื่อ

นั้น กอใหเกิดธรรมาภิบาล     รวมตลอดถึง

                      ฯลฯ                               ฯลฯ มีอํานาจยกเลิกการใหบริษัทตองปฏิบัติ

      (๙) การจายเงินปนผลแกผูเอาประกันภัย การกําหนดหลักเกณฑ การใด ๆ ตามมาตรานี้

วิธีการในการจายคืนเงินสวนเกินใหแกผูถือหุนและผูถือกรมธรรม

ประกันภัย

      (๑๐) การกําหนดประเภท อัตราสวนของสินทรัพยสภาพคลอง

      (๑๑) การกําหนดประเภท อัตราอยางสูงของคาใชจายเกี่ยวกับ

การรับประกันภัย

      (๑๒) การกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การ

ตรวจสอบและการควบคุมภายใน

      (๑๓) การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อการชดใชเงินตาม

สัญญาประกันชีวิต



พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕    รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เหตุผลในการแกไข

      (๑๔) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ใหบริษัทมีระบบการกํากับ

ดูแลธุรกิจที่ดี  มีความโปรงใส  รับผิดชอบ ตรวจสอบได  และมีความ

ซื่อสัตยสุจริต"

     มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ      เพื่อเพิ่มขอกําหนดใหสงงบการเงิน

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน ของธุรกิจเฉพาะ (ธุรกิจประกันภัย) ตาม

     มาตรา ๔๓ บริษัทตองจัดสงรายงานประจําปแสดงฐานะการเงิน      "มาตรา ๔๓ บริษัทตองจัดสงงบการเงินและรายงานประจําป ที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติบัญชี พ.ศ.

และกิจการของบริษัท สําหรับรอบปปฏิทินที่ลวงแลวตอนายทะเบียน แสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัทสําหรับรอบปปฏิทินที่ ๒๕๔๓ พรอมทั้งกําหนดใหผูสอบบัญชี

ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนประกาศกําหนดภายในหาเดือน ลวงแลวตอนายทะเบียนตามแบบและรายการที่นายทะเบียนประ- ตองเปนผูไดรับความเห็นชอบจากนาย-

นับแตวันสิ้นปปฏิทิน กาศกําหนดภายในหาเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ทะเบียน

     สําหรับบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศ ตอง       สําหรับบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศ

สงรายงานประจําปของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศที่ตนเปน ตองสงรายงานประจําปของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศที่ตนเปน

สาขาดวย ภายในหาเดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของบริษัทประกันชีวิต สาขาดวย ภายในหาเดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของบริษัทประกัน

ตางประเทศนั้น ชีวิตตางประเทศนั้น

     รายงานประจําปตามมาตรานี้  ตองมีการรับรองโดยผูสอบบัญชี       งบการเงินและรายงานประจําปตามมาตรานี้ตองมีการรับรอง

ดวย โดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

      การใหความเห็นชอบ  การระงับการเปนผูสอบบัญชีชั่วคราว

หรือเพิกถอนผูสอบบัญชี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่

นายทะเบียนประกาศกําหนด



พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕    รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เหตุผลในการแกไข

     มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ      แกไขใหสอดคลองกับมาตรา ๔๓

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน

     มาตรา ๔๔ ถาปรากฎวารายงานประจําปที่บริษัทสงตามมาตรา      "มาตรา ๔๔ ถาปรากฎวางบการเงินและรายงานประจําปแสดง

๔๓ วรรคหนึ่ง ไมถูกตองหรือไมมีรายการครบถวนบริบูรณ  ให ฐานะการเงินและกิจการของบริษัทที่บริษัทสงตามมาตรา ๔๓ วรรค

นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองหรือ หนึ่ง ไมถูกตองหรือไมมีรายการครบถวนบริบูรณ  ใหนายทะเบียน

ครบถวนบริบูรณ ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด มีอํานาจสั่งใหบริษัทแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองหรือครบถวนบริบูรณ

     ในกรณีบริษัทไมปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหนึ่ง   ใหถือวา ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด

บริษัทมิไดสงรายงานประจําปตามมาตรา ๔๓       ในกรณีบริษัทไมปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาบริษัท

มิไดสงงบการเงินและรายงานประจําปแสดงฐานะการเงินและ

กิจการตามมาตรา ๔๓"

     มาตรา ๒๓  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๕ แหง      เพื่อใหอํานาจนายทะเบียนในการ

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้ เรียกใหสงเอกสารใด ๆ กวางขึ้น

แทน

     มาตรา ๔๕ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทยื่นรายงานหรือ     "มาตรา ๔๕  ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทยื่นรายงาน

เอกสารใด ๆ ตามระยะเวลาหรือเปนครั้งคราว ตามแบบและรายการ หรือเอกสารใด ๆ ก็ได  และนายทะเบียนจะใหทําคําชี้แจงหรือ

ที่นายทะเบียนกําหนดก็ได   และนายทะเบียนจะใหทําคําชี้แจงเพื่อ อธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได

อธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได

     มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ      เพื่อกําหนดใหบริษัทประกาศ

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน รายการยองบดุลและกําไรขาดทุนจาก

     มาตรา ๔๖  ใหบริษัทประกาศรายการยอตามแบบที่นายทะเบียน      "มาตรา ๔๖ ใหบริษัทประกาศรายการยอของรายงานประจําป แบบรายงานประจําป
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กําหนดแสดงสินทรัพยและหนี้สินที่มีอยูในวันสิ้นปปฏิทิน ภายใน เฉพาะรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน

สิบหาวันนับแตวันที่สงรายงานประจําปตามมาตรา ๔๓ ในหนังสือ กําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงรายงานประจําปแสดงฐานะ

พิมพรายวันที่ออกจําหนายในทองถิ่นที่สํานักงานใหญของบริษัท การเงินและกิจการของบริษัทตามมาตรา ๔๓ ในหนังสือพิมพ

ตั้งอยูอยางนอยหนึ่งฉบับ มีระยะเวลาไมนอยกวาสามวัน และให รายวันที่ออกจําหนายในทองถิ่นที่สํานักงานใหญของบริษัทตั้งอยู

ปดประกาศไวในที่ที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา อยางนอยหนึ่งฉบับ มีระยะเวลาไมนอยกวาสามวันและใหปด

ของบริษัทไมนอยกวาหนึ่งเดือนดวย ประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา

ของบริษัทไมนอยกวาหนึ่งเดือนดวย"

     มาตรา ๒๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๖/๑ แหงพระ      เพื่อใหนายทะเบียนมีอํานาจในการ

ราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ เปดเผยรายงานและขอมูลที่ไดรับของ

     "มาตรา ๔๖/๑  เพื่อประโยชนในการเปดเผยขอมูลตอประชาชน บริษัทตอประชาชนได

เกี่ยวกับฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัท  ใหนายทะเบียน

มีอํานาจเปดเผยงบการเงิน  รายงานประจําปแสดงฐานะการเงิน

และกิจการของบริษัทตามมาตรา ๔๓  และรายงานขอมูล หรือ

เอกสารใด ๆ  ตามมาตรา ๔๕ ไดตามหลักเกณฑ วิธีการที่นายทะ-

เบียนประกาศกําหนด"

     มาตรา ๒๖  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๗ แหง      เพื่อใหรายงานที่นายทะเบียนกําหนด

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้ ไดรับการรับรองโดยนักคณิตศาสตร

แทน ประกันภัย

     มาตรา ๔๗  ใหบริษัทสงรายงานการตรวจสอบฐานะการเงิน      "มาตรา ๔๗  ใหบริษัทสงรายงานการตรวจสอบฐานะการเงิน
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รวมทั้งการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัยตอ รวมทั้งการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัยตอนาย-

นายทะเบียนทุกรอบหนึ่งป  ซึ่งรับรองโดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ทะเบียนทุกรอบหนึ่งป  ซึ่งรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย

และความรูตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  รายงานนั้นใหทําตาม รายงานนั้นใหทําตามแบบและรายการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด

แบบและรายการที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและตองยื่นตอ และตองยื่นตอนายทะเบียนไมชากวาสิบเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน"

นายทะเบียนไมชากวาสิบเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน

     มาตรา ๒๗  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๑ แหง      การที่บริษัทจะเลิกกิจการยอมสงผล

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้ โดยตรงตอผูเอาประกันภัยและบุคคลที่

แทน เกี่ยวของที่บริษัทยังคงมีภาระผูกพัน 

     มาตรา ๕๑  เมื่อบริษัทใดประสงคจะเลิกกิจการ  ใหบริษัทนั้น      "มาตรา ๕๑  เมื่อบริษัทใดประสงคจะเลิกกิจการ ใหบริษัทนั้น ดังนั้น จึงกําหนดใหรัฐมนตรีกําหนด

แจงความประสงคที่จะเลิกกิจการตอนายทะเบียนใหทราบลวงหนา ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด" หลักเกณฑ   วิธีการที่บริษัทตองปฏิบัติ

ไมนอยกวาสามเดือนกอนเลิกกิจการ กอนเลิกกิจการ เพื่อคุมครองประชาชน

มิใหไดรับผลกระทบจากการเลิกกิจการ

     มาตรา ๒๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ      เพิ่มขอความกรณีมีการเรียกรองจาก

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน บริษัทแลว  แตบริษัทไมชดใชเงินตาม

     มาตรา ๕๒ จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน      "มาตรา ๕๒ จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน กรมธรรมประกันภัยจนลวงพนอายุความ

ตามกรมธรรมประกันภัยหรือทายาทของผูเอาประกันภัยมีสิทธิ ตามกรมธรรมประกันภัย หรือทายาทของผูเอาประกันภัย มีสิทธิ

ไดรับตามกรมธรรมประกันภัย  หากมิไดเรียกรองจากบริษัทจน ไดรับตามกรมธรรมประกันภัย  หากมิไดเรียกรองจากบริษัทหรือ

ลวงพนอายุความแลว  ใหบริษัทนําสงเงินเขากองทุนภายใน เรียกรองจากบริษัทแลวแตบริษัทไมชดใชเงินตามกรมธรรมประกัน-

หนึ่งเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ ภัยจนลวงพนอายุความ ใหบริษัทนําสงเงินดังกลาวเขากองทุน

ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ"
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     มาตรา ๒๙ ใหยกเลิกความใน (๗) และใหใชความตอไปนี้แทน      เนื่องจากปรากฎวามีตัวแทนประกัน - 

และใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๙) ของมาตรา ๖๙ แหงพระราช ชีวิตจํานวนมากที่ปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะ-

 บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ สมและถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากให

     มาตรา ๖๙ ผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต  ตองมี      "(๗) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือ สามารถขอไดใหมในระยะเวลาอันสั้น

คุณสมบัติดังตอไปนี้ ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตในระยะเวลาหาปกอนวันขอ จะทําใหเกิดความไมเข็ดหลาบ จึงควร

                             ฯลฯ                        ฯลฯ รับใบอนุญาต" กําหนดระยะเวลาในการถูกเพิกถอน

     (๗) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือ                        ฯลฯ                            ฯลฯ ใบอนุญาตใหยาวขึ้น  รวมทั้งเพิ่มให

ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตในระยะเวลาสามปกอนวันขอ      "(๙) ตองมีหนังสือรับรองการผานการอบรมที่นายทะเบียน มีหนังสือรับรองการผานการอบรมจาก

รับใบอนุญาต กําหนดจากบริษัทที่ตองการบุคคลดังกลาวเปนตัวแทนประกันชีวิต บริษัทดวย

ของบริษัท"

     มาตรา ๓๐  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาตรา      เพื่อใหนายทะเบียนมีอํานาจในการ

๗๐ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความ ประกาศ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ตอไปนี้แทน ในการออกใบอนุญาตเพื่อควบคุมดูแล

     มาตรา ๗๐ ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖๙  ประสงคจะเปนตัวแทน      "มาตรา ๗๐ ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖๙ ประสงคจะเปนตัวแทน ตัวแทนประกันชีวิตไดตามสถานการณ

ประกันชีวิตของบริษัทใด  ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน ประกันชีวิตของบริษัทใด ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน

ประกันชีวิตของบริษัทนั้นตอนายทะเบียนพรอมดวยหนังสือ ประกันชีวิตของบริษัทนั้นตอนายทะเบียน พรอมหนังสือแสดง

แสดงความตองการของบริษัทใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิต ความตองการของบริษัทใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิต     และ

     เมื่อนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งเปนที่พอใจแลว หนังสือรับรองจากบริษัทตามมาตรา ๖๙(๙)

ใหออกใบอนุญาตใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทที่       การออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนตัวแทนประกันชีวิตตามวรรค

แสดงความตองการ เมื่อไดออกใบอนุญาตแลวใหแจงใหบริษัททราบ หนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน
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ประกาศกําหนด"

     มาตรา ๓๑  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๐/๑  มาตรา ๗๐/๒      เพื่อเพิ่มขอกําหนดใหบริษัทตอง

มาตรา ๗๐/๓ และมาตรา ๗๐/๔ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต รวมรับผิดชอบกับตัวแทนประกันชีวิต

พ.ศ. ๒๕๓๕ และในการเสนอขายประกันภัย ตัวแทน

    "มาตรา ๗๐/๑  บริษัทจะตองรวมรับผิดกับตัวแทนประกันชีวิตตอ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่นาย   -

ความเสียหายที่ตัวแทนประกันชีวิตนั้นไดกอขึ้นจากการกระทําการ ทะเบียนกําหนด     เนื่องจากปจจุบันมี

เปนตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนที่เสนอขายกรมธรรมไมตรง

      ความเสียหายที่บริษัทจะตองรวมรับผิดกับตัวแทนประกันชีวิต กับความเปนจริง  กอใหเกิดความเสีย -

ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ หายตอประชาชน  อยางไรก็ตาม  การ

รัฐมนตรีประกาศกําหนด ไมปฎิบัติตามประกาศนายทะเบียน

      มาตรา ๗๐/๒  เมื่อบริษัทไดชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ ก็ไมกระทบสิทธิของบุคคลภายนอก

กระทําการของตัวแทนประกันชีวิตใหแกบุคคลภายนอกแลว  ชอบที่

จะไดรับชดใชจากตัวแทนประกันชีวิตนั้น

      มาตรา ๗๐/๓  การชักชวนใหบุคคลเขาทําสัญญาประกันชีวิตกับ

บริษัท  ใหตัวแทนประกันชีวิตปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด

     การชักชวนใหบุคคลเขาทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท  แมมิได

ทําตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของบุคคล-

ภายนอก เพราะเหตุที่มิไดทําตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กําหนดนั้น
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      มาตรา ๗๐/๔  ตัวแทนประกันชีวิตผูใดยอมใหบุคคลอื่นใชชื่อ

ตนออกนอกหนาเปนตัวแทนประกันชีวิต  ใหถือวาสัญญาประกัน

ชีวิตเกิดขึ้นจากการกระทําของตัวแทนประกันชีวิตนั้น  และใหนํา

ความในมาตรา ๗๐/๑ และมาตรา ๗๐/๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม"

     มาตรา ๓๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ      เพื่อแกไขใหตัวแทนประกันชีวิต

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน รับเบี้ยประกันภัยไดโดยมิตองมีหนังสือ

     มาตรา ๗๑  ตัวแทนประกันชีวิตอาจทําสัญญาประกันชีวิตในนาม      "มาตรา ๗๑ ตัวแทนประกันชีวิตอาจทําสัญญาประกันชีวิตใน มอบอํานาจจากบริษัท

ของบริษัทได  เมื่อไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท นามของบริษัทได  เมื่อไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท

     ตัวแทนประกันชีวิต  นายหนาประกันชีวิต  หรือพนักงานของ      ใหตัวแทนประกันชีวิตรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท

บริษัทซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการรับเงินอาจรับเบี้ยประกันภัยในนาม      นายหนาประกันชีวิต  หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เกี่ยว

ของบริษัทได  เมื่อไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท กับการรับเงินอาจรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทไดเมื่อไดรับ

     หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให มอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท

ทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด      หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให

     หนังสือมอบอํานาจของบริษัท  แมมิไดทําตามแบบที่นาย  - ทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด

ทะเบียนกําหนด  ก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอก      หนังสือมอบอํานาจของบริษัท  แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียน

เพราะเหตุที่มิไดทําตามแบบที่กําหนดนั้น กําหนด  ก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกเพราะเหตุที่

มิไดทําตามแบบที่กําหนดนั้น"

     มาตรา ๓๓  ใหยกเลิกความใน (๔) ของวรรคสองของมาตรา ๗๒      เชนเดียวกันกับการแกไขคุณสมบัติ

แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความ ของนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันชีวิต
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ตอไปนี้แทน

     มาตรา ๗๒ วรรคสอง  นิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเปน      "(๔) นิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนาย-

นายหนาประกันชีวิตไดเมื่อ หนาประกันชีวิตในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต"

                             ฯลฯ                                 ฯลฯ

     (๔) นิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันชีวิตในระยะเวลาสามปกอนวันขอรับใบอนุญาต

     มาตรา ๓๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๒/๑ แหงพระ      เพื่อความชัดเจนกับนายหนา - 

ราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกันตอ บทบัญญัติเดิมไมไดแยกไว 

     "มาตรา ๗๒/๑  นิติบุคคลจะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประ- อาจเปนปญหาการตีความ

กันตอไดเมื่อมีคุณสมบัติที่ระบุไวในมาตรา ๗๒"

     มาตรา ๗๗ ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต และใบอนุญาต      มาตรา ๓๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๗๗      เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแก

เปนนายหนาประกันชีวิตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  ตัวแทนประกันชีวิตที่ไดรับใบอนุญาต

ถาผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่น      "ในการตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปน แลว

คําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศ

กําหนด  ภายในกําหนดสองเดือนกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ กําหนด"

     ถาผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไดตออายุใบอนุญาตครบ

สองคราวติดตอกันแลว และไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอไป

ใหใบอนุญาตที่ออกใหในคราวตอไปนั้นมีอายุหาป
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     มาตรา ๓๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๔/๑  นักคณิตศาสตร

ประกันภัย  มาตรา ๘๓/๑  มาตรา ๘๓/๒  มาตรา ๘๓/๓  มาตรา

๘๓/๔  มาตรา ๘๓/๕ และมาตรา ๘๓/๖  แหงพระราชบัญญัติประ-

กันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

"หมวด  ๔/๑

นักคณิตศาสตรประกันภัย

     มาตรา ๘๓/๑  นักคณิตศาสตรประกันภัยตองมีคุณสมบัติ ความรู

และประสบการณ ที่เกี่ยวของกับนักคณิตศาสตรประกันภัย  ตามที่

นายทะเบียนประกาศกําหนดและไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน

     คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบที่นาย

ทะเบียนกําหนด

     มาตรา ๘๓/๒  ใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยใหมี

อายุสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  ถาผูรับใบอนุญาตดังกลาว

ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอ

นายทะเบียน ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดภายในสองเดือนกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ

     ในการตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด

     มาตรา ๘๓/๓  ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหนักคณิตศาสตร -

ประกันภัยจัดทํารายงานหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับนักคณิต-

ศาสตรประกันภัยตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนดและ
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นายทะเบียนจะใหทําคําชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแหงรายงาน

หรือเอกสารนั้นดวยก็ได

     มาตรา ๘๓/๔ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของนักคณิต-

ศาสตรประกันภัย  ใหบริษัทจัดหา สงเอกสารหรือหลักฐาน ตามที่

นักคณิตศาสตรประกันภัยรองขอ

     มาตรา ๘๓/๕ นายทะเบียนมีอํานาจตักเตือน  สั่งพักใบอนุญาต

หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย   เมื่อ

ปรากฎแกนายทะเบียนวา  นักคณิตศาสตรประกันภัยกระทําการ

รับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย

โดยขาดความระมัดระวัง  หรือมีเจตนากระทําผิดอยางรายแรง หรือ

ขาดคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด

     การตักเตือน การสั่งพักใบอนุญาต การสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

เปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียนแจง

เปนหนังสือไปยังนักคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวนั้นดวย

     มาตรา ๘๓/๖ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตร

ประกันภัยตามมาตรา ๘๓/๕  มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน

สิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปน

ที่สุด"
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     มาตรา ๓๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติ      แกไขถอยคําใหสอดรับกับกองทุน

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน คุมครองผูเอาประกันชีวิต

     มาตรา ๘๔ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา "กองทุน      "มาตรา ๘๔  ใหจัดตั้ง "กองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต"

เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต"  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนใช มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนใชจายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให

จายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ มีความมั่นคงและเสถียรภาพ"

     มาตรา ๓๘  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๕/๑  กองทุนคุม      เพื่อคุมครองประชาชนผูเอาประกัน-

ครองผูเอาประกันชีวิต  มาตรา ๘๘/๑  มาตรา ๘๘/๒  มาตรา ๘๘/๓ ภัย     ในกรณีบริษัทลมละลาย   หรือมี

มาตรา ๘๘/๔  มาตรา ๘๘/๕ และมาตรา ๘๘/๖  แหงพระราชบัญญัติ หนี้สินลนพนตัว  ไมอาจชําระหนี้ตาม

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ สัญญาประกันชีวิตได

"หมวด ๕/๑

กองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต

     มาตรา ๘๘/๑  ใหจัดตั้ง "กองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต"  มี

วัตถุประสงคเพื่อการคุมครองผูเปนเจาหนี้ประกันชีวิต  ในกรณี

บริษัทลมละลายหรือมีหนี้สินลนพนตัว  หรืออยูในสภาพที่ไมอาจ

ใชหนี้ของสัญญาประกันชีวิตได  หรือประสบวิกฤตการณทางการ

เงินอยางรายแรง หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน

ชีวิต

     มาตรา ๘๘/๒  ใหกองทุนประกอบดวย

     (๑)  เงินที่ไดรับตามมาตรา ๘๘/๓

     (๒)  เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบใหหรือบริจาคให
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     (๓)  เงินและทรัพยสินอื่น ๆ ที่ตกเปนของกองทุนคุมครองผูเอา

ประกันชีวิตไมวาโดยกฎหมายหรือโดยทางนิติกรรม

     (๔)  ดอกผลของกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต

     (๕)  เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในกรณีที่กองทุนคุมครองผูเอา -

ประกันชีวิตอยูในฐานะที่ไมสามารถใหความคุมครองเจาหนี้ประกัน

ชีวิตได

     มาตรา ๘๘/๓ ใหบริษัทนําสงเงินเขากองทุนคุมครองผูเอาประกัน

ชีวิตตามอัตรา หลักเกณฑ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด  แตอัตราดังกลาวตองไมเกินรอยละหนึ่งของเบี้ย

ประกันภัยที่ไดรับจากผูเอาประกันชีวิตในแตละป

     เงินที่มีการนําสงแลวตามมาตรานี้และบรรดาทรัพยสินตามมาตรา

๘๘/๒  ใหตกเปนของกรมการประกันภัย และไมตองนําสงคลังเปน

รายไดแผนดิน และไมตกอยูภายใตบังคับมาตรา ๙๐/๔๐ และมาตรา

๙๐/๔๑ ของพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓

     มาตรา ๘๘/๔ ใหเจาหนี้ประกันชีวิตเทานั้นมีสิทธิไดรับชําระหนี้

จากกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

จํานวนตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด

     มาตรา ๘๘/๕ การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหาร

กองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

     ใหกรมการประกันภัยเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ประกันชีวิต เพื่อ
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เรียกเงินคืนกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต  หลังจากที่กองทุนคุม-

ครองผูเอาประกันชีวิตไดชดใชเงินแกเจาหนี้ประกันชีวิตแลว

     มาตรา ๘๘/๖ บริษัทใดไมนําสงเงินตามมาตรา ๘๘/๓    หรือสง

ไมครบถวน หรือสงไมถูกตองตามอัตรา หลักเกณฑ วิธีการ และระยะ

เวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสอง

ตอเดือนของจํานวนเงินที่ไมนําสงหรือนําสงไมครบถวน"

     มาตรา ๓๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๕/๒  อายุความ มาตรา      เพื่อกําหนดอายุความไวเปนการ

๘๘/๗ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะสําหรับการกระทําความผิดตาม

"หมวด ๕/๒  อายุความ พระราชบัญญัตินี้

     มาตรา ๘๘/๗  การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษ

ปรับแคเพียงสถานเดียว  ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดมีการเปรียบ

เทียบตามมาตรา ๑๑๗ ภายใน ๑ ป นับแตวันที่นายทะเบียนพบการ

กระทําความผิด หรือเกินกวากําหนด ๕ ป นับแตวันกระทําความผิด

เปนอันขาดอายุความ

     การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกอยูดวยถา

มิไดฟองตอศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๑๗ ภายใน

๑ ป นับแตวันที่นายทะเบียนพบการกระทําความผิด หรือเกินกวา

กําหนด ๑๐ ป นับแตวันกระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ"
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     มาตรา ๔๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติ      เพิ่มบทกําหนดโทษ กรณีที่บริษัทใด

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน ไมวางหลักทรัพยใหเปนไปตามหลัก -

     มาตรา ๙๓ บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓      "มาตรา ๙๓  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา เกณฑ และมูลคาตามที่กําหนด

มาตรา ๒๘  มาตรา ๓๓  มาตรา ๓๔  มาตรา ๓๕  มาตรา ๓๖ ๒๓  มาตรา ๒๘  มาตรา ๓๓  มาตรา ๓๔  มาตรา ๓๕  มาตรา ๓๖

มาตรา ๓๗  มาตรา ๕๓  มาตรา ๕๔  หรือไมวางเงินสํารอง มาตรา ๓๗  มาตรา ๕๓  มาตรา ๕๔  หรือไมวางเงินสํารองประกัน-

ประกันภัยตามมาตรา ๒๔  หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่ ภัยตามมาตรา ๒๔  หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่นายทะเบียน

รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๓๘  ตองระวางโทษปรับไมเกิน ประกาศตามมาตรา ๓๘  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท

หาแสนบาท และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่อง ให และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่อง  ใหปรับอีกไมเกินวันละ

ปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู สองหมื่นบาท  ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู"

     มาตรา ๔๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติ      เพิ่มบทกําหนดโทษเพื่อใหสอด -

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน คลองกับขอกําหนดเกี่ยวกับแผนปลิว

     มาตรา ๙๕  บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัยหรือเอกสาร      "มาตรา ๙๕ บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประ- ใบโฆษณาตามมาตรา ๓๐/๑  พรอมทั้ง

ประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยโดยฝาฝน มาตรา ๒๙ กอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยโดยฝาฝนมาตรา ๒๙  หรือ ระวางโทษใหสูงขึ้นดวย

หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยฝาฝน มาตรา ๓๐ หรือฝาฝน กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยฝาฝนมาตรา ๓๐  หรือฝาฝนคําสั่ง

มาตรา ๓๑ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒  ตองระวางโทษปรับ นายทะเบียน ซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐/๑ วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหนึ่งแสนบาท ไมเกินสามแสนบาท

      ตัวแทนประกันชีวิตใดกระทําการหรือกระทําการรวมกับบริษัท

ฝาฝนคําสั่งนายทะเบียนซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐/๑ วรรคสอง   ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท"
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     มาตรา ๔๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติ      เพิ่มบทกําหนดโทษกรณีบริษัท

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน ไมเขาเปนสมาชิกสมาคมประกันชีวิต

     มาตรา ๙๘  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฎิบัติตามมาตรา ๔๐       "มาตรา ๙๘  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖/๑

มาตรา ๔๓  มาตรา ๔๖  และมาตรา ๔๗  หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง มาตรา ๔๐  มาตรา ๔๓  มาตรา ๔๖  มาตรา ๔๗  ไมปฏิบัติตาม

ของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๕  ตองระวางโทษปรับไมเกิน คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๕  ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาทและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลา หนึ่งแสนบาทและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยัง

ที่ยังฝาฝนอยู ฝาฝนอยู

     มาตรา ๔๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๕/๑  มาตรา      เพิ่มบทกําหนดโทษเพื่อใหสอด -

๑๐๕/๒  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ คลองกับขอกําหนดในการกระทําการ

     "มาตรา ๑๐๕/๑  ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งใบอนุญาตเปนตัวแทนประ- เปนตัวแทนประกันชีวิต

กันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต  ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่ง-

แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

      มาตรา ๑๐๕/๒  ผูใดแสดงหรือใชใบอนุญาตเปนตัวแทนประกัน-

ชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตที่ถูกทําปลอมขึ้น  ตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท

ถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

      ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูทําปลอมขึ้นซึ่งใบอนุญาต

เปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตนั้น

ใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว"
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     มาตรา ๔๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติ      เพิ่มบทกําหนดโทษใหสอดคลอง

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน กับการควบคุมดูแลตัวแทนประกันชีวิต

     มาตรา ๑๐๖ ตัวแทนประกันชีวิตผูใดทําสัญญาประกันชีวิต      "มาตรา ๑๐๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง

โดยไมไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๗๑ หรือตัวแทนประกันชีวิตผูใดทําสัญญาประกันชีวิตโดยไมไดรับมอบ

วรรคหนึ่ง  หรือตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต หรือ อํานาจเปนหนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง          หรือ

พนักงานของบริษัทผูใดรับเบี้ยประกันภัยโดยไมไดรับมอบ นายหนาประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทผูใดรับเบี้ยประกันภัย

อํานาจเปนหนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง   ตองระ- โดยไมไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๗๑ วรรค

วางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือ สอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสน -

ทั้งจําทั้งปรับ บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ"

     มาตรา ๔๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๖/๑  มาตรา      เพิ่มบทกําหนดโทษใหสอดคลอง

๑๐๖/๒  และมาตรา ๑๐๖/๓  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต กับขอกําหนดที่ใหบริษัทรวมรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๓๕ กับตัวแทนประกันชีวิต    และใหสอด-

     "มาตรา ๑๐๖/๑ บริษัทใดไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น คลองกับการชักชวนใหผูอื่นทําสัญญา

จากการกระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิต  ตามมาตรา ๗๐/๑ วรรค ประกันชีวิต รวมถึงใหผูอื่นใชชื่อตน

หนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท ออกนอกหนาเปนตัวแทนประกันชีวิต     

      มาตรา ๑๐๖/๒ ตัวแทนประกันชีวิตผูใดไมปฏิบัติตามประกาศ หรือนายหนาประกันชีวิต

นายทะเบียนที่ออกตามความในมาตรา ๗๐/๓  ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

     มาตรา ๑๐๖/๓ ตัวแทนประกันชีวิตผูใดยอมใหผูอื่นใชชื่อตนออก

หนาเปนตัวแทนประกันชีวิต ตามมาตรา ๗๐/๔  หรือนายหนาประกัน-
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ชีวิตผูใดยอมใหผูอื่นใชชื่อตนออกนอกหนาเปนนายหนาประกัน -

ชีวิต  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ

     มาตรา ๔๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๙ แหงพระราชบัญญัติ      เพิ่มบทกําหนดโทษสําหรับนายหนา

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน ประกันชีวิตที่ปฏิบัติฝาฝนประกาศนาย -

     มาตรา ๑๐๙ นายหนาประกันชีวิตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๕      "มาตรา ๑๐๙ นายหนาประกันชีวิตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ ทะเบียน พรอมกําหนดโทษใหสูงขึ้น

วรรคหนึ่ง หรือไมลงรายการในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตาม วรรคสอง  มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง  หรือไมลงรายการในสมุดทะเบียน

มาตรา ๗๕ วรรคสอง       ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และสมุดบัญชี  ตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกิน

และปรับอีกไมเกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยัง

ฝาฝนอยู"

     มาตรา ๔๗  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑๔/๑  และมาตรา

๑๑๔/๒ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

     "มาตรา ๑๑๔/๑  นักคณิตศาสตรประกันภัยไมปฏิบัติตามคําสั่ง

นายทะเบียนตามมาตรา ๘๓/๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป

หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

      มาตรา ๑๑๔/๒ บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๓/๔  ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท"
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     มาตรา ๔๘  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของมาตรา ๑๑๗      เพิ่มอํานาจใหคณะกรรมการเปรียบ- 

แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ เทียบ  สามารถประกาศ โฆษณา ผลการ

     มาตรา ๑๑๗ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ยกเวนมาตรา ๙๑      "คณะกรรมการมีอํานาจแจงหรือประกาศ หรือโฆษณา ผลการ เปรียบเทียบได

และมาตรา ๑๑๖  ใหคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจ เปรียบเทียบได  ในการนี้จะระบุชื่อผูประกอบธุรกิจประกันชีวิต

เปรีบบเทียบได ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตดวยก็ได"

     คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหมีจํานวน

สามคน และคนหนึ่งตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

     เมื่อคณะกรรมการไดทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผูตองหา

ไดชําระคาปรับ ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรม-

การกําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน

     มาตรา ๔๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๘ แหงพระราชบัญญัติ      เพื่อรองรับบริษัทหรือสาขาของ

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน บริษัทที่ไดรับอนุญาตตามพระราช  -

     มาตรา ๑๑๘  ใหถือวาบรรดาบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ      "มาตรา ๑๑๘ ใหถือวาบรรดาบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่ง

ธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ เปน ธุรกิจประกันชีวิตหรือสาขาของบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตตามพระราช- ถูกยกเลิกแลว ใหมีฐานะเปนบริษัท

บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราช - บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ อยูในวันที่พระราชบัญญัติประกัน- หรือสาขาของบริษัทที่ไดรับอนุญาต

บัญญัตินี้ และใหถือวาสาขาของบริษัทที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับเปนบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.

ดังกลาวอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนสาขา ธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  เพื่อใหเกิดความเปนธรรม

ของบริษัทที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตามเงื่อนไขที่ ๒๕๓๕ หรือเปนสาขาของบริษัทที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ แกบริษัทดังกลาว

รัฐมนตรีกําหนดไวในการอนุญาต ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดไวในการ
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อนุญาต  แลวแตกรณี"

     มาตรา ๕๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติ      เพื่อใหเกิดความชัดเจน

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน

     มาตรา ๑๒๔  มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ แหงพระราช-      "มาตรา ๑๒๔ บทบัญญัติในมาตรา ๓๔ มิใหใชบังคับแกบรรดา

บัญญัตินี้มาใชบังคับแกบรรดาอสังหาริมทรัพยที่บริษัทตามมาตรา อสังหาริมทรัพยที่บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ไดมาหรือมีอยูกอนวันที่

๑๑๘ ไดมาหรือมีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และตอง ๑๔ เมษายน ๒๕๑๐"

จําหนายไปตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาป

นับแตวันเลิกใชหรือวันที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นแลวแตกรณี

เวนแต อสังหาริมทรัพยที่บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ไดมาหรือมีอยู

กอนวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๑๐

     มาตรา ๕๑  เมื่อพนกําหนดสิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้      เพื่อใหการกําหนดจํานวนหุนและ

ใชบังคับ  จํานวนหุนและจํานวนกรรมการ ตามมาตรา ๑๐  ใหเปน จํานวนกรรมการมีความยืดหยุน เมื่อพน

ไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กําหนด ๑๐ ปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับ  จํานวนหุนและจํานวน

กรรมการใหกําหนดโดยกฎกระทรวง

     มาตรา ๕๒  มิใหนําความในมาตรา ๗๐/๑ และมาตรา ๗๐/๒      หลักการที่ใหบริษัทเขารวมรับผิด

มาใชบังคับแกผูที่ไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตอยูกอน จากการกระทําของตัวแทนเปนหลักการ-

ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ  เวนแตบุคคลผูนั้นไดมีการตออายุ ใหม   จึงควรใชกับผูเปนตัวแทนที่เปน
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ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตตามมาตรา ๗๗" อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

และเปนการเปดโอกาสใหแกบริษัท

ตั้งตนจัดระเบียบในการคัดสรรบุคคล

ผูเปนตัวแทน

     มาตรา ๕๓ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมในบัญชีทายพระราช      เพื่อใหสอดคลองกับสภาพของ

บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชอัตราคาธรรมเนียม เศรษฐกิจ

ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้แทน

     มาตรา ๕๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้

     ผูรับสนองพระบรมราชโองการ      ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

          นายอานันท  ปนยารชุน      …………………………………

                 นายกรัฐมนตรี                  นายกรัฐมนตรี
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 (๑)    คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต  (๑)    คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต      เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ

                                                                             ๑๐๐,๐๐๐  บาท                                                                              ๔๐๐,๐๐๐  บาท ประกอบกับอัตราคาธรรมเนียมเดิม

 (๒)   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต  (๒)   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต กําหนดไวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

                                                                         ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท                                                                          ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท ไมเคยมีการปรับปรุง

 (๓)   ใบอนุญาตใหเปดสาขาของบริษัท              ๒๐,๐๐๐  บาท  (๓)   ใบอนุญาตใหเปดสาขาของบริษัท              ๘๐,๐๐๐  บาท

 (๔)    การอนุญาตใหยายสํานักงานใหญหรือสาขา  (๔)    การอนุญาตใหยายสํานักงานใหญหรือสาขา

                                                                                  ๕,๐๐๐  บาท                                                                                  ๒๐,๐๐๐  บาท

 (๕)    คาสมัครสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน  (๕)    คาสมัครสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน

           หรือนายหนาประกันชีวิต                                  ๒๐๐  บาท            หรือนายหนาประกันชีวิต                                  ๔๐๐  บาท

 (๖)    คําขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย

                                                                                      ๕๐๐  บาท

 (๗)   คําขอรับความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชี             ๕๐๐  บาท

 (๖)    ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต                   ๔๐๐  บาท  (๘)    ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต                   ๘๐๐  บาท

 (๗)    ใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต  (๙)    ใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต

                                                                              ๒๐,๐๐๐  บาท                                                                               ๔๐,๐๐๐  บาท

 (๘)   ใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนาประกันชีวิต  (๑๐)   ใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนาประกันชีวิต

                                                                                     ๔๐๐  บาท                                                                                      ๘๐๐  บาท

อัตราคาธรรมเนียม



พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕    รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เหตุผลในการแกไข

 (๑๑)   ใบอนุญาตใหเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย

                                                                              ๒๐,๐๐๐  บาท

 (๑๒)   หนังสือใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชี

                                                                              ๒๐,๐๐๐  บาท

 (๙)    ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด                              ๒๐๐  บาท  (๑๓)   ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด                              ๔๐๐  บาท

 (๑๐)   คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจประกัน  (๑๔)   คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจประกัน

            ชีวิต                                                           ๕๐,๐๐๐  บาท             ชีวิต                                                        ๒๐๐,๐๐๐  บาท

 (๑๑)   การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต  (๑๕)   การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต

            ประเภท  ๑  ป                                                 ๒๐๐  บาท             ประเภท  ๑  ป                                                 ๔๐๐  บาท

 (๑๒)   การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต  (๑๖)   การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต

            ประเภท  ๕  ป                                            ๑,๐๐๐  บาท             ประเภท  ๕  ป                                            ๒,๐๐๐  บาท

 (๑๓)   การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา  (๑๗)   การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา

             ประกันชีวิต  ประเภท ๑ ป                         ๖,๐๐๐  บาท              ประกันชีวิต  ประเภท ๑ ป                      ๑๒,๐๐๐  บาท

 (๑๔)   การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา  (๑๘)   การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา

             ประกันชีวิต  ประเภท ๕ ป                      ๓๐,๐๐๐  บาท              ประกันชีวิต  ประเภท ๕ ป                      ๖๐,๐๐๐  บาท

 (๑๕)   การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนา  (๑๙)   การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนา

             ประกันชีวิต  ประเภท ๑ ป                            ๒๐๐  บาท              ประกันชีวิต  ประเภท ๑ ป                            ๔๐๐  บาท

 (๑๖)   การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนา  (๒๐)   การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนา

             ประกันชีวิต  ประเภท ๕ ป                       ๑,๐๐๐  บาท              ประกันชีวิต  ประเภท ๕ ป                       ๒,๐๐๐  บาท

อัตราคาธรรมเนียม



พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕    รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เหตุผลในการแกไข

 (๒๑)   การใหตออายุใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย

                                                                            ๑๒,๐๐๐  บาท

 (๒๒)   การใหตออายุการใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชี

                                                                            ๑๒,๐๐๐  บาท

 (๑๗)   การขอตรวจดูเอกสาร  ครั้งละ                        ๕๐  บาท  (๒๓)   การขอตรวจดูเอกสาร  ครั้งละ                      ๑๐๐  บาท

 (๑๘)   การคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร   หนาละ    ๕๐  บาท  (๒๔)   การคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร   หนาละ  ๑๐๐  บาท

 (๑๙)   คําขอรับความเห็นชอบในแบบและขอความแหง  (๒๕)   คําขอรับความเห็นชอบในแบบและขอความแหง

             กรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบหรือแนบทาย              กรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบหรือแนบทาย

             กรมธรรมประกันภัยแบบละ                     ๑,๐๐๐  บาท              กรมธรรมประกันภัยแบบละ                     ๔,๐๐๐  บาท

 (๒๐)   คําขอรับความเห็นชอบการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย  (๒๖)   คําขอรับความเห็นชอบการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

             แบบละ                                                      ๑,๐๐๐  บาท              แบบละ                                                      ๔,๐๐๐  บาท

อัตราคาธรรมเนียม



สํานักงานประปาสาขา
พื้นที่จายนํ้า 

(ตร.กม.)

จํานวนผูใชน้ํา 

(ราย)

ติดต้ังประปาใหม

 (ราย)

ปริมาณจําหนาย 

(ลาน ลบ.ม.)

สุขุมวิท 71.390 94316 5141 91.528

พระโขนง 106.533 109860 3732 78.017

สมุทรปราการ(รวมบางบอ) 198.735 103345 7317 64.017

แมนศรี 33.800 73272 644 85.769

พญาไท 55.400 81389 1102 80.372

ทุงมหาเมฆ 32.800 71475 882 62.251

ลาดพราว 93.400 117091 3230 68.758

นนทบุรี(รวมบางบัวทอง) 264.280 198553 12757 84.701

ประชาช่ืน 57.180 81495 1731 48.704

บาลเขน(รวมมีนบุรี) 135.702 136128 11559 66.378

บางกอกนอย 76.100 95145 2743 50.482

ตากสิน 191.500 195351 6734 119.400

ภาษีเจริญ 133.000 131218 4212 68.763

รวม 1449.820 1488638 61784 969.140

ที่มา : การประปานครหลวง

ตารางที่ 24      สถิติผลงานแยกตามสาขาบริการป 2545

DPU
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ตารางท่ี 26   CFs for Labour : productof the CF for consumption and  the opportunity cost of 

                 labour, for the appropriate region and caterory of labour

Category of Labour Agricultural
Industrial 

Unskilled 

All 

Unskilled(Agri

cultural  + 

Industrial)

Skilled 

Industrial

All 

Categories

Category of 

consumption CF
Rural Poor Urban Poor Total Poor Urban Rich

Regional 

Total

Bangkok/Thonburi 0.320 0.723 0.661 0.710 0.675

Central region 0.467 0.724 0.545 0.721 0.553

Southern region 0.354 0.679 0.442 0.725 0.461

Northern region 0.208 0.739 0.281 0.738 0.297

Northeast region 0.192 0.746 0.278 0.739 0.299

Whole Kingdom 0.270 0.721 0.380 0.730 0.402

ท่ีมา : ชูชีพ  พิพัฒนศิถี. เศรษฐศาสตรการวิเคราะหโครงการ.พิมพคร้ังท่ี 4.กรุงเทพ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2544

DPU



ตารางที่ 30     แสดงแบบการคํานวณการคิดราคานํ้าดิบดวยวิธี  Benefit Transfer 

อางอิงจาก

ปริมาณการใชน้ําประปา

(1)      ปริมาณน้ําขาย(ลาน ลบ.ม./ป) กปน.

(2)      ปริมาณน้ําผลิต (ลาน ลบ.ม./ป) กปน.

(3)      อัตราการสูญเสียระหวางการขนสง (รอยละ) กปน.

(4)      ปริมาณน้ําที่ผันออกจากภาคเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป) (2)*100/70

Benefit Transfer จากโครงการสรางเข่ือนแมกลอง

(5)      ปริมาณน้ําที่ไดเพิ่มข้ึนจากโครงการ(ลาน ลบ.ม./ป) กรมชลฯ

(6)      มูลคาทางเศรษฐกิจดานเกษตร(ลานบาท/ป) กรมชลฯ

(7)      คาเสียโอกาสของน้ําในภาคเกษตรกรรม (ลานบาท/ป) (6)/(5)*(4)

ตนทุนคาน้ําดิบ :

คาเสียโอกาสของน้ําในภาคเกษตร/ปริมาณน้ําขาย(บาท/ลบ.ม) (7)/(1)

ท่ีมา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

             จังหวัดแพร, กรุงเทพฯ,2541 (ประยุกตใชโครงการเขื่อนแมกลองแทน)

DPU
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ผลที่ได

xxxxxx

xxxxxx

0.3

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

รแกงเสือเตน
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ตารางที่ 31     ผลกระทบทางการเงิน(งบกําไรขาดทุน) จากการกําหนดราคาคาน้ําเทากับ 14.00 บาทตอลูกบาศกเมตร

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ประมาณการงบกําไรขาดทุน

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

จริง Unaudited คาดการณ

ขอมูลสนับสนุน

ปริมาณน้ําผลิต (ลาน ลบ.ม.) 1,505.00    1,516.10    1,555.70    1,561.60    1,594.50    1,627.00    1,662.70    1,688.20    1,718.50    1,749.30    

ปริมาณน้ําจําหนาย (ลาน ลบ ม ) 969 40       1 013 90    1 054 70    1 092 70    1 116 10    1 138 90    1 163 90    1 181 70    1 203 00    1 224 50    

ประมาณ

ปริมาณนําจําหนาย (ลาน ลบ.ม.) 969.40       1,013.90    1,054.70    1,092.70    1,116.10    1,138.90    1,163.90    1,181.70    1,203.00    1,224.50    

ปริมาณน้ําขาย (ลาน ลบ.ม.) 963.00       1,005.80    1,046.60    1,084.50    1,107.90    1,130.50    1,155.40    1,173.00    1,194.10    1,215.40    

จํานวนผูใชน้ําเฉลี่ย (ราย) 1,466,185  1,514,420  1,557,502  1,593,927  1,631,000  1,668,000  1,702,000  1,736,000  1,771,000  1,805,000  

ราคาน้ําเฉลี่ย (บาท/ลูกบาศกเมตร) 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

รายไดจากการดําเนินการ

รายไดคาน้ํา (คาน้ําเฉลี่ย = 14 บาท คูณกับปริมาณน้ําขาย) 13,482.00  14,081.20  14,652.40  15,183.00  15,510.60  15,827.00  16,175.60  16,422.00  16,717.40  17,015.60  

รายไดคาบริการรายเดือน 600.90       620.80       638.60       653.60       668.80       683.90       697.90       711.80       726.20       740.80       

14,082.90  14,702.00  15,291.00  15,836.60  16,179.40  16,510.90  16,873.50  17,133.80  17,443.60  17,756.40  14,082.90  14,702.00  15,291.00  15,836.60  16,179.40  16,510.90  16,873.50  17,133.80  17,443.60  17,756.40  

หัก หนี้สงสัยจะสูญ 4.50           4.60           4.60           4.70           4.80           4.90           5.10           5.10           5.20           5.30           

14,078.40  14,697.40  15,286.40  15,831.90  16,174.60  16,506.00  16,868.40  17,128.70  17,438.40  17,751.10  

รายไดคาบริการติดตั้งประปา 317.40       425.80       330.60       334.80       328.60       322.40       310.00       331.50       338.00       344.50       

รายไดเบ็ดเตล็ด 102 10       108 70       100 00       102 50       104 90       107 30       109 80       112 30       114 90       117 5รายไดเบดเตลด 102.10       108.70       100.00       102.50       104.90       107.30       109.80       112.30       114.90       117.5

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 14,497.90  15,231.90  15,717.00  16,269.20  16,608.10  16,935.70  17,288.20  17,572.50  17,891.30  18,213.10  

คาใชจายในการดําเนินงาน

เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 2,174.00    2,206.80    2,156.80    2,241.10    2,279.70    2,300.80    2,528.40    2,552.70    2,570.70    2,647.80    

คาวัสดุเคมีภัณฑ 252.70       262.20       268.00       304.40       315.10       331.50       349.20       363.00       378.10       393.60       

คาไฟฟา 763.60       725.20       778.00       767.70       783.20       811.50       885.10       918.90       956.30       995.30       

DPU



ตารางที่ 31     ผลกระทบทางการเงิน(งบกําไรขาดทุน) จากการกําหนดราคาคาน้ําเทากับ 14.00 บาทตอลูกบาศกเมตร

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ประมาณการงบกําไรขาดทุน

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

จริง Unaudited คาดการณ ประมาณ

คาใชจายอื่น 913.70       966.90       1,619.20    1,886.80    1,146.50    1,163.40    1,186.70    1,210.60    1,235.00    1,259.90    

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 4,104.00    4,161.10    4,822.00    5,200.00    4,524.50    4,607.20    4,949.40    5,045.20    5,140.10    5,296.60    

ํ ไ ื้  ํ ิ 10 393 90  11 070 80  10 895 00  11 069 20  12 083 60  12 328 50  12 338 80  12 527 30  12 751 20  12 916 50  กําไรเบืองตนจากการดําเนินงาน 10,393.90  11,070.80  10,895.00  11,069.20  12,083.60  12,328.50  12,338.80  12,527.30  12,751.20  12,916.50  

หัก คาเสื่อมราคา,มูลคาเสื่อมสิ้นและคาใชจายตัดจายประจําป 3,599.20    3,603.10    3,971.00    4,089.40    4,501.00    4,826.60    4,973.60    5,267.60    5,348.70    5,443.70    

หัก ตัดจายลดคาเงินบาทประจําป 5.60           5.60           -            -            -            -            -            -            -            -            

หัก ตัดจายการปรับเปนระบบ M.F.ประจําป 131.30       131.30       -            -            -            -            -            -            -            -            

หัก ตัดจายจากการขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินกูระบบ M.F 66.80         66.80         -            -            -            -            -            -            -            -            

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 6,591.00    7,264.00    6,924.00    6,979.80    7,582.60    7,501.90    7,365.20    7,259.70    7,402.50    7,472.80    

หัก ดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมเงินกู 1,207.20    1,137.50    995.10       668.30       699.80       820.40       835.10       750.90       597.00       407.60       

หัก ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 632.90-       89.60         214.50       74.30         -            -            -            -            -            -            หก ขาดทุน(กาไร)จากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ 632.90       89.60         214.50       74.30                                                                                 

บวก รายไดที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานสุทธิ 23.30         16.50-         42.40         42.60         45.80         49.20         52.70         56.20         59.80         63.50         

กําไรกอนหักโบนัส 6,040.00    6,020.40    5,756.80    6,279.80    6,928.60    6,730.70    6,582.80    6,565.00    6,865.30    7,128.70    

โบนัสกรรมการและพนักงาน 321.40       378.60       341.10       368.40       415.70       393.60       375.60       370.70       393.70       413.40       

กําไรสทธิ 5 718 60    5 641 80    5 415 70    5 911 40    6 512 90    6 337 10    6 207 20    6 194 30    6 471 60    6 715 30    กาไรสุทธิ 5,718.60    5,641.80    5,415.70    5,911.40    6,512.90    6,337.10    6,207.20    6,194.30    6,471.60    6,715.30    

ที่มา : การประปานครหลวงและจากผลการคํานวณ
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มูลคาปจจุบันของการลงทุนแผน 6,7 22,909.57      

มูลคาปจจุบันของการลงทุนโครงการลดนํ้าสูญเสีย 3,062.05        

มูลคาปจจุบันของคาใชจาย 9,181.87        

มูลคาปจจุบันของน้ําขาย     (อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล 5.5%) 3,236.35        

มูลคาปจจุบันของการลงทุนแผน 6,7/มูลคาปจจุบันของนํ้าขาย 7.08               

มูลคาปจจุบันของการลงทุนโครงการลดนํ้าสูญเสีย/มูลคาปจจุบันของนํ้าขาย 0.95               

มูลคาปจจุบันของคาใชจาย/มูลคาปจจุบันของนํ้าขาย 2.84               

AIC =      10.86

ตั้งแตป 2550-2555

การคํานวณหา AIC เมื่อมีการเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าขายคือเพ่ิมขึ้น 0.2  ลานลบ.ม.ต

อัตราดอกเบ้ีย MLR 7.58%
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อวัน

DPU



ประวัติผูเขียน 

 

 นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขยิง่ เกิดเมื่อวนัที ่ 1 พฤษภาคม  2514 จังหวดันครราชสีมาสําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม ในปการศึกษา 2538 และเขาศึกษาตอ

ในหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในปการศึกษา 2542 ทํางาน

ที่การประปานครหลวงโดยบรรจุในตําแหนงนักบัญชี 3 กองตรวจสอบใบสําคัญจาย ฝายบัญช ีการ

ประปานครหลวง เมื่อป 2540 ปจจุบันดํารงตําแหนงนักบัญชี 5 ในสังกัดเดิม 
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