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1. ความเป็นมา  

 ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการให้เงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะของรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 
(ระเบียบเงินอุดหนุนฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐ วิสาหกิจมีรูปแบบ                 
และกระบวนการที่ชดัเจน มกีารด าเนินการที่โปร่งใสสามารถติดตามและตรวจสอบได้ รวมถึงมรีะบบบญัชี          
ซึ่งแสดงถึงการแยกรายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนการให้บรกิารเชงิพาณิชย์และบรกิารสาธารณะอย่างชดัเจน     
เพื่อให้ภาครฐัสามารถประเมินประสทิธภิาพและประสทิธผิลการด าเนินงานให้บรกิารสาธารณะของรฐัวสิาหกจิ
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ระเบยีบเงนิอุดหนุนฯ ก าหนดให้รฐัวสิาหกจิจดัท าขอ้เสนอการขอรบัเงนิอุดหนุน           
บรกิารสาธารณะ (ข้อเสนอฯ) ตามที่คณะกรรมการเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ (คณะกรรมการฯ) ก าหนด     
เพื่อใชใ้นการพจิารณาวงเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะส าหรบัรฐัวสิาหกจิ  

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.)) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จดัท าคู่มอืในการขอรบัเงนิ
อุดหนุนบริการสาธารณะ (คู่มือฯ) ให้กับกระทรวงคมนาคม )องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ )ขสมก .)               
และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)) เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาการให้เงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ     
ในปีต่อไป สคร. จงึร่วมกบั บรษิทั ดลีอยท์ ทู้ชโธมทัสุ ไชยยศ ที่ปรกึษา จ ากดั (ที่ปรกึษา) จงึได้จดัท าคู่มอืฯ     
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบการจดัท าขอ้เสนอฯ ของรฐัวสิาหกจิใหเ้ป็นไปอยา่งครบถว้น และมขีอ้มลูประกอบกบั
สมมตฐิานทีส่ าคญัต่อการพจิารณาขอ้เสนอฯ ทัง้นี้ คู่มอืฉบบัน้ีไดอ้า้งองิการจดัท าขอ้มลูตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ 
โดยใช้กรณีตัวอย่างของข้อเสนอฯ รฟท. และการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในอดีตเป็นตัวอย่าง                 
เพื่อประกอบการอธบิาย 
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2. เหตุผลความจ าเป็นของการจัดท าคู่มือในการขอรับเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ 

1. วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัท าคู่มือในการขอรบัเงินอดุหนุนบริการสาธารณะ 

จากการจดัท าข้อเสนอฯ ของ รฟท. ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบกบัรายงานผลการติดตาม   

และประเมินผลการให้บริการสาธารณะของ  รฟท. ประจ าปีงบประมาณ 2561 และประจ างวด                  

ครึ่งปีงบประมาณ 2562 ที่ปรึกษาพบว่าโดยรวมแล้ว รฟท. มีข้อติดขัดในการประมาณการรายได้           

และต้นทุนค่าใช้จ่ายส าหรับการจดัท าข้อเสนอฯ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงการรายงานผลการด าเนินงาน        

ประจ างวดครึ่งปีงบประมาณและประจ าปีงบประมาณ เนื่องจากวิธีการประมาณการ สมมติฐานที่ใช้          

ในประมาณการและเอกสารประกอบการพิจารณาอาจไม่ครบถ้วน รวมถึงมีการรายงานค่าใช้จ่าย              

บางรายการที่อาจไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการให้บรกิารสาธารณะ ซึ่งส่งผลต่อการพจิารณาวงเงิน

อุดหนุนบรกิารสาธารณะของ รฟท. และไม่เป็นไปตามข้อสงัเกตของคณะกรรมการฯ ที่ให้ไว้ในปีก่อนๆ 

นอกจากนี้  ที่ปรึกษายังต้องมีการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจาก  รฟท. ภายหลัง และท าให้เวลาที่ใช้                  

ในการพจิารณานานกว่าทีค่วรจะเป็น ดงันัน้ เพื่อใหก้ารจดัท าขอ้เสนอฯ ของรฐัวสิาหกจิครบถว้นและเป็นไป

ตามแนวทางการพจิารณาของคณะกรรมการฯ ทีผ่่านมา โดยมแีหล่งขอ้มลู หลกัการจากการประมาณการ 

สมมติฐาน และเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและชดัเจน เพื่อใช้ในการจดัท าประมาณการวงเงนิอุดหนุน

บริการสาธารณะที่เหมาะสมและมีข้อมูลสมมติฐานที่สะท้อนกับความเป็นจริงที่สามารถใช้อ้างอิงได้              

ทีป่รกึษาจงึจดัท าคู่มอืฯ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการจดัท าขอ้เสนอฯ ของรฐัวสิาหกจิ 
 

2. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการจดัท าคู่มือในการขอรบัเงินอดุหนุนบริการสาธารณะ 

รฐัวสิาหกิจสามารถใช้คู่มอืฯ นี้เป็นแนวทางในการจดัท าข้อเสนอฯ  ท าให้ข้อมูลและรายะเอียดในการจดัท า

ข้อเสนอฯ ของรฐัวสิาหกิจครบถ้วนและเป็นไปแนวทางการการพจิารณาของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ 

รายละเอียดในข้อเสนอฯ ของรฐัวิสาหกิจจะมคีวามเชื่อมโยงกับรายงานผลการให้บรกิารสาธารณะที่รฐัวิสาหกิจ         

ต้องจดัท าดว้ย ดงันัน้ หากรฐัวสิาหกจิสามารถจดัท าขอ้เสนอฯ ไดอ้ย่างครบถ้วนและเป็นไปตามแนวทางการพจิารณา

ของคณะกรรมการฯ รวมถงึมหีลกัการและสมมตฐิานประกอบการประมาณการรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่าย พรอ้มทัง้            

มหีลกัฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะท าให้วงเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะที่ รฟท. จะได้รบั              

มคีวามถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ หาก รฟท. มแีนวทางการจดัท าขอ้เสนอฯ ที่ถูกต้องจะส่งผลต่อการจดัท า

รายงานผลการใหบ้รกิารสาธารณะของ รฟท. และการพจิารณารายงานผลการให้บรกิารสาธารณะของคณะกรรมการฯ 

อกีด้วย ทัง้นี้ คุณภาพและระยะเวลาที่ใช้ในการพจิารณารายงานผลการให้บรกิารสาธารณะขึน้อยู่กบัความครบถ้วน

ของเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาที ่รฟท. มหีน้าทีจ่ดัส่งเพื่อใชใ้นการสอบทาน 
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3. รายละเอียดของข้อเสนอการขอรบัเงินอดุหนุนบริการสาธารณะของรฐัวิสาหกิจ 

 ในการเสนอขอรบัเงินอุดหนุนบรกิารสาธารณะ รฐัวิสาหกิจต้องจดัท าข้อเสนอฯ โดยระบุรายละเอียด           

ที่เกี่ยวขอ้งตามที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ซึ่งแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ นี้ครอบคลุมรายละเอยีดทุกหวัขอ้     

ทีร่ฐัวสิาหกจิตอ้งเสนอตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 9 ของระเบยีบเงนิอุดหนุนฯ โดยแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ประกอบดว้ย 

11 หวัขอ้หลกั ดงันี้ 

1. ทีม่าของโครงการและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

2. วตัถุประสงคแ์ละนโยบายทีจ่ะด าเนินการในการใหบ้รกิารสาธารณะ 

3. ประมาณการตน้ทุนการใหบ้รกิารสาธารณะ 

4. การจดัท าตน้ทุนตามฐานกจิกรรม )Activity-Based Costing: ABC)  

5. ก าหนดการขอรบัเงนิอุดหนุน 

6. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

7. ตวัชีว้ดัหรอืผลสมัฤทธิข์องบรกิารสาธารณะทีจ่ะน าเสนอ 

8. ความพรอ้มและความคุม้ค่าของโครงการ 

9. ความเสีย่งของการด าเนินงานและแผนแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 

10. ความเกีย่วขอ้งกบักฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละกฎหมาย 

11. แผนกลยุทธ์การปรับปรุงการด าเนินงานให้ร ัฐวิสาหกิจเข้าสู่ความเป็นเลิศ ในด้านต่างๆ ที่จะ 

ท าใหบ้รกิารสาธารณะมปีระสทิธภิาพ  

โดยแต่ละหวัขอ้ มแีนวทางในการจดัท า ดงันี้  

1. ท่ีมาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้รู้ถึงสถานภาพต่างๆ           

ของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวนผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) ที่มคีวามเกี่ยวข้องกบั

โครงการ รฐัวิสาหกิจต้องระบุถึงที่มาและเหตุผลของการให้บริการสาธารณะที่มีราคาค่าบริการ           

ต ่ ากว่ าต้นทุนการด า เนิ นงาน วัต ถุประสงค์ของการขอรับ เ งิน อุดหนุนบริการสาธารณะ                        

และกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการตามโครงการดงักล่าวของรฐัวสิาหกจิ ดงันัน้ ใหร้ฐัวสิาหกจิระบุทีม่า

ของโครงการและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายแยกเป็น 3 ส่วนหลกั โดยระบุรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง               

ตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 
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ส่วนท่ี 1 : ท่ีมาของความต้องการและความส าคญัของโครงการ  

1.1 ท่ีมา 

1.1.1 ที่มา – ให้ระบุที่มาของการให้บรกิารสาธารณะที่มกีารก าหนดราคาค่าบรกิาร เช่น นโยบาย

ของภาครฐั ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน ความต้องการแก้ปัญหา กฎ ระเบยีบ 

และขอ้บงัคบัตามกฎหมาย แผนพฒันาของหน่วยงาน หรอือื่นๆ ซึ่งในกรณีที่เป็นที่มาอื่นๆ 

รฐัวสิาหกจิตอ้งระบุรายละเอยีดของแหล่งทีม่าอย่างชดัเจน  

1.1.2 ค านิยาม – ใหร้ะบุนิยามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารสาธารณะของตนทีส่อดคลอ้งกบัระเบยีบ

เงนิอุดหนุนฯ 

1.2 วตัถปุระสงค ์

1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ – ใหร้ะบุถงึปัญหา หรอืความต้องการของรฐัวสิาหกจิในการขอรบั

การอุดหนุนทางการเงินเพื่อชดเชยผลขาดทุนจากการที่ถูกก าหนดราคาค่าบริการ                

ในการใหบ้รกิารสาธารณะ 

1.2.2 ความจ าเป็นเร่งด่วน – ให้ระบุถงึความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรอือาจส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินการใหบ้รกิารสาธารณะ รวมถงึระบุผลกระทบต่อผูใ้ช้บรกิารสาธารณะดงักล่าว

หากรฐัวสิาหกจิไมไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ 

1.3 ลกัษณะโครงการ – ใหร้ะบุประเภท หรอืลกัษณะของโครงการ เช่น เป็นโครงการด้านการใหบ้รกิาร

บวนรถเชิงสังคมแก่สาธารณชนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง  โดยเป็น              

การให้บรกิารรถไฟชัน้ 3 ประเภทรถธรรมดา รถชานเมอืง รถท้องถิน่และรถรวม ครอบคลุมพื้นที่   

ทัว่ประเทศ เป็นตน้ พรอ้มอธบิายเหตุผลหรอืรายละเอยีดเกีย่วขอ้ง 

1.4 ลกัษณะของสินค้าหรือบริการและปริมาณในการให้บริการสาธารณะ  

1.4.1 ระบุประเภท ลักษณะของสินค้าหรือบริการ – ให้อธิบายถึงลักษณะบริการสาธารณะ            

ของรฐัวสิาหกจิตามขอบเขตการด าเนินงานของโครงการ เช่น การใหบ้รกิารขบวนรถโดยสาร     

เชงิสงัคม ประกอบดว้ย  

 รถธรรมดา –   ขบวนรถโดยสารที่จดัไว้ส าหรบัรบัส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีกรุงเทพ       

และสถานีปลายทางทีม่รีะยะทางมากกว่า 150 กโิลเมตร และหยดุทุกสถานี  

 รถชานเมอืง – ขบวนรถโดยสารที่จดัไว้ส าหรบัรบัส่งผู้โดยสารจาก /ถึง สถานีกรุงเทพ      

และสถานีธนบุร ีมรีะยะทางประมาณ 150 กโิลเมตร รวมถงึขบวนรถโดยสารระหว่างสถานี

วงเวยีนใหญ่-สถานีมหาชยั 
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 รถท้องถิน่ – ขบวนรถโดยสารที่จดัไว้ส าหรบัรบัส่งผูโ้ดยสารระหว่างสถานีต่าง ๆ ที่ไม่ใช่

สถานีกรุงเทพ หยุดรบั-ส่งทุกสถานี รวมถงึขบวนรถโดยสารระหว่างสถานีแม่กลอง-สถานี        

บา้นแหลม  

 รถรวม – ขบวนรถโดยสารที่มทีัง้ตู้โดยสารและตู้สนิค้า ส าหรบัขนส่งผู้โดยสารและสนิค้า

ต่าง ๆ โดยหยดุรบั-ส่งทุกสถานี เป็นตน้ 

1.4.2 ระบุปรมิาณของสนิคา้หรอืบรกิาร – ใหร้ะบุถงึปรมิาณของการใหบ้รกิารสาธารณะตามทีร่ะบุไว้

ในข้อ 1.4.1 เช่น จ านวนขบวนรถ จ านวนระยะทางในการเดินรถ และอัตราการออกวิ่ง           

ของแต่ละขบวน เป็นตน้ 

1.4.3 เทคโนโลยแีละทรพัยากรที่ใช ้– ใหร้ะบุเทคโนโลยแีละทรพัยากรที่รฐัวสิาหกจิใชใ้นด าเนินการใหบ้รกิาร

สาธารณะตามลกัษณะของการให้บรกิารที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1 เช่น จ านวนขบวนรถ จ านวนบุคลากร

ผู้ปฏบิตัิงานทัง้ผู้ปฏิบตัิงานหลกัและผู้ปฏบิตัิงานสนับสนุนส าหรบัการให้บรกิาร ระบบสารสนเทศ      

เพื่อการบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

 

ส่วนท่ี 2 : กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ใช้สินค้าหรือบริการ  

2.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นผูใ้ช้สินค้าหรือบริการของโครงการ  

2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย – ให้ระบุกลุ่มผู้ใช้สนิค้าหรอืบรกิารที่เป็นบรกิารสาธารณะที่ถูกก าหนดราคา

ค่าบรกิารต ่ากว่าตน้ทุนในการใหบ้รกิารสาธารณะ  

2.1.2 ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย – ให้ระบุประมาณการจ านวนของผู้ใช้สนิค้าหรอืบรกิารที่เป็นบรกิาร

สาธารณะทีถู่กก าหนดราคาค่าบรกิารต ่ากว่าตน้ทุนในการใหบ้รกิารสาธารณะ โดยรฐัวสิาหกจิ

ต้องอ้างอิงสมมติฐานที่สอดคล้องกับสัดส่วนจ านวนผู้ร ับบริการที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน          

ในการประมาณการปริมาณกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา         

เช่น ประมาณการจ านวนผูโ้ดยสาร หรอืจ านวนตัว๋โดยสารตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นตน้ 

2.1.3 พืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมาย – ใหร้ะบพุืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารสาธารณะส าหรบักลุ่มเป้าหมายในขอ้ 2.1.1 

เช่น การเดนิรถทัว่ประเทศ เป็นตน้ 

2.1.4 ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ – ใหร้ะบุความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายต่อบรกิาร

สาธารณะ 
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2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ให้ระบุถึงผู้ที่มีส่วนเสียในการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ             

โดยผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีร่ฐัวสิาหกจิตอ้งพจิารณาถงึและระบุอยา่งชดัเจนในขอ้เสนอฯ ประกอบดว้ย 

2.2.1 ภาคประชาชน 

2.2.2 ภาคเอกชน 

2.2.3 ภาคทอ้งถิน่ 

2.2.4 ภาครฐั 

2.2.5 อื่นๆ  

 

ส่วนท่ี 3 : ความถกูต้องทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

3.1 ความถกูต้องทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ – ให้อธิบายถึงความถูกต้องทางจริยธรรม         

และจรรยาบรรณที่เกี่ยวเนื่องกบัการให้บรกิารสาธารณะที่จะขอรบัการอุดหนุนบรกิารสาธารณะ 

เช่น การใหบ้รกิารสาธารณะดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามนโยบายของภาครฐัทีต่้องการบรรเทา       

ความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้สามารถด าเนินชีวิตประจ าวัน            

ได้อย่างมคีุณภาพ ท าให้สามารถเดนิทางไปถึงจุดหมายปลายทางเพื่อประกอบธุรกิจและ /หรอื

ด าเนินกจิกรรมต่างๆ ไดต้ามวตัถุประสงค ์เป็นตน้  

3.2 ความเป็นธรรม – ให้อธบิายถงึความเป็นธรรมของโครงการ เช่น การอุดหนุนบรกิารสาธารณะ

เป็นกลไกหนี่งของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน เพื่อให้มีอัตราค่าโดยสาร             

ทีม่คีวามเหมาะสมและไม่เป็นภาระต่อผูม้รีายไดน้้อย เพื่อใหป้ระชาชนกลุ่มดงักล่าวสามารถเขา้ถงึ

บรกิารสาธารณะไดอ้ยา่งทัง่ถงึและเท่าเทยีม เป็นตน้ 

 

2. วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายท่ีจะด าเนินการในการให้บริการสาธารณะ 

 เพื่อพจิารณาขอบเขตของผลผลติในมติต่ิางๆ เช่น ปรมิาณ คุณภาพ พืน้ทีต่ ัง้หรอืพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 

และวิเคราะห์ความเชื่ อมโยงของผลผลิตซึ่ งน า ไปสู่ ผลลัพธ์แล ะผลกระทบที่ สอดคล้อ ง 

กบัเป้าหมายเชงิยุทธศาสตรข์องรฐับาล รฐัวสิาหกจิต้องระบุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายที่จะด าเนินการ 

ในการให้บรกิารสาธารณะตามแผนการด าเนินงานและขอบเขตบรกิารสาธารณะดงักล่าว ซึ่งรวมถึง

ขอบเขตเชิงปรมิาณและขอบเขตเชิงคุณภาพและด าเนินการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงของผลผลติ 

ของการให้บรกิารสาธารณะที่ต้องการขอรบัการอุดหนุนต่อเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์ของรฐัวสิาหกิจ  

ดงันัน้ รฐัวิสาหกิจควรอธิบายวตัถุประสงค์และนโยบายที่จะด าเนินการในการให้บรกิารสาธารณะ 

แยกเป็น 3 ส่วนหลกั โดยระบุรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 
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ส่วนท่ี 1 : วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายท่ีจะด าเนินการในการให้บริการสาธารณะ  

1.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ – ให้ระบุวตัถุประสงค์ในการให้บรกิารสาธารณะที่ถูกก าหนดราคา

ค่าบรกิารต ่ากว่าตน้ทุนการใหบ้รกิารสาธารณะ 

1.2 นโยบายท่ีจะด าเนินการในการให้บริการสาธารณะ – ให้ระบุนโยบายที่จะด าเนินการ              

ในการใหบ้รกิารสาธารณะทีเ่กีย่วขอ้งตามแผนการด าเนินงาน 

 

ส่วนท่ี 2 : ขอบเขตโครงการ  

2.1 ขอบเขต 

2.2.1 ขอบเขตเชิงปริมาณ – ให้ระบุขอบเขตการให้บริการสาธารณะเชิงปริมาณ เช่น                

จ านวนขบวนรถโดยสารเชิงสงัคม จ านวนระยะทาง จ านวนผู้โดยสาร และระยะเวลาการ

ใหบ้รกิารสาธารณะ เป็นตน้ 

2.2.2 ขอบเขตเชงิคุณภาพ – ใหร้ะบุขอบเขตการให้บรกิารสาธารณะเชงิคุณภาพ เช่น หลกัเกณฑ ์     

ด้านคุณภาพในการให้บริการด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความตรงต่อเวลา           

ความสะดวก ความปลอดภยั ความสะอาด เป็นตน้ 

 

ส่วนท่ี 3 : ความเช่ือมโยงของผลผลิตกบัเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์ 

3.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ – ให้อธิบายความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ของผลที่ได้ร ับ             

จากการให้บรกิารสาธารณะที่มกีารก าหนดราคาค่าบรกิารต ่ากว่าต้นทุนการให้บรกิารสาธารณะ       

เช่น การให้บริการสาธารณะที่เสนอเป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาระบบขนส่งขัน้พื้นฐาน              

ให้เชื่อมโยง ทัว่ถึง และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการพฒันาบนพื้นฐานการก ากับดูแล        

และการบรหิารกจิการภาครฐัทีด่ี อกีทัง้ เป็นการยกระดบัความปลอดภยัและความมัน่คงของระบบ

ขนส่งทางรางและท าให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะนี้ ได้อย่างทัว่ถึง              

และเท่าเทยีม เป็นตน้ 

3.2 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัจากโครงการ – ให้ระบุผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบจากการให้บรกิาร

ส า ธ า รณะที่ มีก า ร ก า หนด ร าค าค่ า บ ริก า ร ต ่ า ก ว่ า ต้ น ทุ นก า ร ใ ห้ บ ริก า ร ส า ธ า รณ ะ                               

เช่น คุณภาพของบรกิารสาธารณะที่ดี และค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางที่ต ่ าลง        

เป็นตน้ 
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3. ประมาณการต้นทนุการให้บริการสาธารณะ 

 เพื่อวิเคราะห์การประมาณการต้นทุนการให้บริการสาธารณะ ระบบบัญชีการแยกรายได้          

และค่าใช้จ่ายของการให้บรกิารเชงิพาณิชยแ์ละบรกิารสาธารณะ รฐัวสิาหกจิต้องระบุถงึรายละเอียด         

การแยกบญัชรีายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินการให้บรกิารสาธารณะ พร้อมทัง้ ชี้แจงถึง

ประมาณการรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ส าหรบัการให้บรกิารสาธารณะดงักล่าว โดยอธบิาย

วิธีการค านวณรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่าย พร้อมทัง้ระบุสมมติฐานที่เหมาะสมส าหรับประเภท           

ของบรกิารสาธารณะที่จะใช้ในการจดัท าประมาณการต้นทุนการให้บรกิารสาธารณะ ตามรายละเอยีด       

ทีเ่กีย่วขอ้งตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : ประมาณการต้นทุนการให้บริการสาธารณะ  

1.1 รายละเอียดของวิธีการแยกระบบบญัชีรายได้และค่าใช้จ่ายการให้บริการเชิงพาณิชย์        

และบริการสาธารณะ - ใหร้ฐัวสิาหกจิระบุถงึระบบบญัชแียกรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของการใหบ้รกิาร

เชงิพาณิชยแ์ละบรกิารสาธารณะทีใ่ช้ด าเนินการในปัจจุบัน เพื่อใชใ้นการสอบทานผลการใหบ้รกิาร

สาธารณะและค านวณวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะที่เหมาะสม  เช่น ชื่อของระบบบัญชี       

หลกัการการแยกรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย และหลกัการปันส่วนตน้ทุน เป็นตน้ 

1.2 ต้นทุนโครงการให้บริการสาธารณะ - ให้รฐัวิสาหกิจระบุถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการให้บรกิาร

สาธารณะ โดยต้นทุนที่ร ัฐวิสาหกิจระบุนี้ ต้องเป็นต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้อง                   

กบัการใหบ้รกิารสาธารณะเท่านัน้ โดยแยกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้เป็น 2 รายการ ดงันี้  

1.2.1 ตน้ทุนโครงการ (ค่าลงทุนก่อสรา้ง Investment cost) 

1.2.2 ตน้ทุนการด าเนินงาน (Operating cost) 

ทัง้นี้ รฐัวิสาหกิจไม่ต้องระบุต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บรกิารสาธารณะในข้อเสนอฯ     

เช่น ต้นทุนค่าการตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ ร ัฐวิสาหกิจต้องแนบเอกสารรายละเอียดต้นทุน            

การใหบ้รกิารสาธารณะ และหลกัฐานประกอบการพจิารณามากบัขอ้เสนอฯ เพื่อใชใ้นการพจิารณา

ความเหมาะสมและครบถ้วนของต้นทุนโครงการ (ค่าลงทุนก่อสรา้ง Investment cost) และต้นทุน

การด าเนินงาน (Operating cost) ตามการรายงานของรฐัวสิาหกจิ  
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1.3 วิธีการค านวณต้นทุนท่ีใช้ก าหนดวงเงินอุดหนุน – ให้ร ัฐวิสาหกิจระบุถึงวิธีการที่ ใช้                    

ในการค านวณตน้ทุนโครงการใหบ้รกิารสาธารณะตามทีร่ะบุในขอ้ 1.2  

ทัง้นี้  ร ัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงแนวทางในการค านวณวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ          

โดยอ้างอิงจากแนวทางการพิจารณาข้อเสนอฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของคณะกรรมการฯ      

ในบทที ่5 ของคู่มอืฉบบัน้ี 

1.4 สมมติฐาน (Assumption) ท่ีใช้ - ให้รฐัวสิาหกจิระบุสมมตฐิาน เหตุผลประกอบการใช้สมมติฐาน

และที่มาของสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณต้นทุนในการก าหนดวงเงินอุดหนุน พร้อมอธิบาย

รายละเอยีดเพิม่เตมิและแนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งมาพรอ้มกบัขอ้เสนอฯ 

 

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

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการแบ่งเป็นงาน/กิจกรรมย่อย )Work Breakdown Structure) 

และตรวจสอบความเหมาะสมของกจิกรรมต่างๆ ทีอ่ยู่ในระดบัต้นทุนตามฐานกจิกรรม )Activity-Based 

Costing: ABC)  รฐัวสิาหกิจต้องอธบิายรายละเอียดของการจดัท าต้นทุนตามฐานกิจกรรม )Activity-

Based Costing: ABC)  ซึ่งรวมถึงการจัดท าโครงร่างแผนการด าเนินงาน โดยแบ่ง เ ป็นงาน              

หรือกิจกรรมย่อย และก าหนดเนื้ องานหลักที่คาดหมายในแต่ละช่วงระยะเวลา )Milestone)             

ดังนัน้ ให้ร ัฐวิสาหกิจอธิบายการจัดท าต้นทุนตามฐานกิจกรรม แยกเป็น 3 ส่วนหลัก โดยระบุ

รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : การจดัท าโครงร่างแผนการด าเนินงาน 

1.1 การแบ่งเป็นงาน/กิจกรรมย่อย (Work Breakdown Structure)  

1.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ – ให้ระบุกิจกรรมจากการด าเนินการให้บริการ

สาธารณะทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของโครงการ 

1.1.2 ความครบถว้นของเนื้อหาโครงการ – ใหร้ะบุว่าเนื้อหาของโครงการมคีวามครบถว้นหรอืไม่  

1.1.3 การก าหนดเนื้องานหลกัทีค่าดหมายในช่วงระยะเวลา (Milestone) – ใหร้ะบุผลลพัธท์ีค่าดไว้

ในแต่ละช่วงเวลาการด าเนินงาน 
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ส่วนท่ี 2 : การจดัท าโครงร่างแผนการด าเนินงานต้นทุนตามฐาน ABC  

2.1 ตารางโครงร่างแผนการด าเนินงาน – ใหจ้ดัท าแผนการด าเนินงานตลอดระยะเวลาการให้บรกิาร

สาธารณะโดยระบุกจิกรรมทีต่อ้งจดัท าอย่างละเอยีดตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตามตารางดา้นล่างน้ี  

ล าดบั 
กิจกรรม

หลกั 
รายละเอยีด 

ผลท่ี

คาดหวงั 

ระยะเวลา

กิจกรรม 
เร่ิมต้น ส้ินสดุ 

งบประมาณ

อดุหนุน 

กิจกรรม

ก่อนหน้า 

1         

2         

3         

4         

 กิจกรรมหลัก – ให้ระบุกิจกรรมหลักที่ต้องจดัท าตามแผนการด าเนินงานตลอดระยะเวลา        

ของโครงการ 

 รายละเอยีด – ใหอ้ธบิายรายละเอยีดของกจิกรรมหลกั 

 ผลทีค่าดหวงั – ใหร้ะบุผลลพัธท์ีค่าดหวงัไวจ้ากการจดัท ากจิกรรมหลกั 

 ระยะเวลาของกจิกรรม – ใหร้ะบุระยะเวลาของการจดัท ากจิกรรม โดยระบุเป็นหน่วย วนั เดอืน 

หรอืปี เป็นตน้  

 เริม่ตน้ – ใหร้ะบุวนัทีเ่ริม่ตน้ของการจดัท ากจิกรรม  

 สิน้สดุ – ใหร้ะบุวนัทีส่ ิน้สุดของการจดัท ากจิกรรม  

 งบประมาณอุดหนุน – ใหร้ะบุประมาณการเงนิอุดหนุนส าหรบัการจดัท ากจิกรรม  

 กจิกรรมก่อนหน้า – ใหร้ะบุกจิกรรมก่อนหน้าทีม่คีวามเชื่อมโยงต่อกจิกรรมทีร่ะบุ 

2.2 แผนผงัเวลา – ใหจ้ดัท าแผนผงัเวลาของการด าเนินการจดัท ากจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร

สาธารณะตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตามตารางดา้นล่างนี้ โดยใหเ้รยีงล าดบักจิกรรมทีต่้องจดัท าก่อน

เป็นกิจกรรมล าดับแรกต่อด้วยกิจกรรมที่มีความต่อเนื่ องกัน  นอกจากนี้  กิจกรรมดังกล่าว             

ตอ้งสอดคลอ้งกบักจิกรรมทีร่ฐัวสิาหกจิระบุในตารางโครงรา่งแผนการด าเนินงานในขอ้ 2.1 

ล าดบั กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลา

กิจกรรม 

แผนผงัเวลา (เดือนท่ี)  

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

1               

2               

3               

4               
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5. ก าหนดการขอรบัเงินอดุหนุน 

รฐัวสิาหกจิตอ้งจดัท ารายละเอยีดแผนปฏบิตักิาร )Project Schedule) และแผนขอรบัเงนิอุดหนุน 

)Project Subsidy Budget) ที่ระบุเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน  เพื่อใช้เป็น         

แผนอ้างองิในการตดิตามความคบืหน้าของการให้บรกิารสาธารณะ โดยระบุรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง        

ตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : แผนปฏิบติัการและแผนขอรบัเงินอดุหนุน 

1.1 แผนปฏิบติัการ (Project schedule) – ให้อธิบายแผนปฏิบัติการของการให้บริการสาธารณะ

ตามแต่ละกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตามตารางดา้นล่างน้ี  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบติัการ 

(Schedule) 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ 

1     

2     

3     

4     

 กจิกรรม – ใหร้ะบุกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารของการใหบ้รกิารสาธารณะ 

โดยใหเ้รยีงล าดบักจิกรรมทีต่อ้งจดัท าก่อนเป็นกจิกรรมล าดบัแรกต่อดว้ยกจิกรรมทีม่คีวามต่อเนื่องกนั 

 ระยะเวลา – ใหร้ะบุระยะเวลาของกจิกรรมทีจ่ดัท า  

 แผนปฏบิตักิาร 

o เริม่ตน้ – ใหร้ะบุวนัทีเ่ริม่ตน้ของการจดัท ากจิกรรม 

o สิน้สุด – ใหร้ะบุวนัทีส่ ิน้สุดของการจดัท ากจิกรรม  

1.2 แผนขอรับเงินอุดหนุน  (Project Subsidy Budget) – ให้อธิบายแผนขอรับเงิน อุดห นุน             

การใหบ้รกิารสาธารณะตามแต่ละกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตามตารางดา้นล่างน้ี  

กิจกรรม 
การด าเนินการ 

งบประมาณ (Budget) 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ 
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 กิจกรรม – ให้ระบุกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ                 

ตามแผนขอรบัเงินอุดหนุนบรกิารสาธารณะ โดยให้เรยีงล าดบักิจกรรมที่ต้องจดัท าก่อน             

เป็นกจิกรรมล าดบัที ่1 

 การด าเนินการ 

o เริม่ตน้ – ใหร้ะบุวนัทีเ่ริม่ตน้ของการจดัท ากจิกรรม 

o สิน้สุด – ใหร้ะบุวนัทีส่ ิน้สุดของการจดัท ากจิกรรม  

 งบประมาณ – ใหร้ะบุประมาณการเงนิอุดหนุนส าหรบัการจดัท ากจิกรรม  

1.3 เง่ือนไขการขอรบัเงินอดุหนุน – ใหร้ะบุเงื่อนไขการขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ ซึง่รวมถงึ

ความถี่ในการจ่ายงวดเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ และการด าเนินการให้บริการสาธารณะ              

ที่อาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขการขอรบัเงนิอุดหนุน เช่น 3 งวดต่อปี: งวดที่ 1 เมื่อหลงัลงนาม      

ในบนัทกึขอ้ตกลงการจดัท าบรกิารสาธารณะ งวดที่ 2 หลงัการพจิารณารายงานผลการให้บรกิาร

สาธารณะประจ างวดครึ่งปี และงวดที่ 3 หลังการพิจารณารายงานผลการให้บริการสาธารณะ       

งวดประจ าปี เป็นตน้ 

 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

เพื่อวเิคราะหค์วามคุม้ค่าของผลทีค่าดว่าจะไดร้บัทัง้ผลผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบจากโครงการ

ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม ความมัน่คง และคุณภาพชีวิต รฐัวิสาหกิจ        

ต้องระบุถงึผลทีค่าดว่าจะไดร้บัทัง้ผลลพัธแ์ละผลกระทบทัง้ในเชงิบวก และเชงิลบ ทีเ่กดิจากการได้รบั

เ งิน อุดหนุนบริการสาธารณะส าหรับบริการสาธารณะที่มีร าคาค่ าบริการต ่ ากว่ าต้นทุ น                     

ดงันัน้ ให้รฐัวสิาหกจิชี้แจงถงึผลที่คาดว่าจะได้รบัจากการได้รบัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะทัง้ในเชงิ

ปรมิาณ และคุณภาพ โดยระบุรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม ความมัน่คง และคณุภาพชีวิต 

1.1 สรปุผลท่ีคาดว่าจะได้รบัทัง้ผลลพัธแ์ละผลกระทบ  

1.1.1 ผลลพัธ ์– ใหร้ะบุถงึผลลพัธท์ีเ่กดิจากการใหบ้รกิารสาธารณะและการไดร้บัเงนิอุดหนุนบรกิาร

สาธารณะทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ โดยอธบิายผลลพัธด์งักล่าวในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ

อยา่งชดัเจนในแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตามตารางดา้นล่างน้ี  
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ผลลพัธ ์(Outcome) ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

เชงิบวก (Positive) เชงิลบ (Negative) 

ปรมิาณ : ปรมิาณ : 

คุณภาพ : คุณภาพ : 

 ปรมิาณ – ผลลพัธ์เชงิบวกและเชงิลบที่เกิดขึ้นจากการได้รบัเงินอุดหนุนบรกิารสาธารณะ      

ในรปูแบบขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขเพื่อแสดงถงึปรมิาณของผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้  

 คุณภาพ –  ผลลพัธ์เชงิบวกและเชงิลบที่เกิดขึ้นจากการได้รบัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ      

ในรปูแบบของขอ้มลูทีแ่สดงคุณภาพ คุณสมบตั ิหรอืคุณลกัษณะ  

1.1.2 ผลกระทบ – ให้ระบุถึงผลกระทบหรือผลที่เกิดจากผลลัพธ์จากการให้บริการสาธารณะ       

และการได้รบัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ โดยอธบิายผลกระทบ

ดังกล่าวในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างชัดเจนในแบบฟอร์มข้อเสนอฯ ตามตาราง

ดา้นล่างน้ี  
ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

เชงิบวก (Positive) เชงิลบ (Negative) 

ปรมิาณ : ปรมิาณ : 

คุณภาพ : คุณภาพ : 

 ปรมิาณ – ผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบที่เกดิขึน้จากการได้รบัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ      

ในรปูแบบขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขเพื่อแสดงถงึปรมิาณของผลกระทบทีเ่กดิขึน้  

 คุณภาพ – ผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบทีเ่กดิขึน้จากการได้รบัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ      

ในรปูแบบของขอ้มลูทีแ่สดงคุณภาพ คุณสมบตั ิหรอืคุณลกัษณะ  

 

7. ตวัช้ีวดัหรือผลสมัฤทธ์ิของบริการสาธารณะท่ีจะน าเสนอ 

เพื่อก าหนดเป้าหมาย ผลผลติ ผลลพัธแ์ละผลกระทบโครงการ ตลอดจนวเิคราะหค์วามเหมาะสม

และความสอดคล้องในมติิยุทธศาสตร์ รฐัวสิาหกิจต้องระบุตวัชี้วดัให้ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง       

กับการให้บริการสาธารณะ เช่น การบริหารจดัการต้นทุนด าเนินงาน มาตรฐานในการให้บริการ             

และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เป็นต้น เพื่อติดตามและวัดผลสัมฤทธิข์องบริการสาธารณะ           

ที่ร ัฐวิสาหกิจน าเสนอ ทัง้นี้  ตัวชี้ว ัดดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ              

ที่เกี่ยวข้องกับรฐัวิสาหกิจ เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรฐับาล แผนบรหิารราชการ
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แผ่นดนิ และมติคณะรฐัมนตร ีเป็นต้น ทัง้นี้ ให้รฐัวสิาหกิจอธบิายตวัชี้วดัหรอืผลสมัฤทธิข์องบรกิาร

สาธารณะเป็น 2 ส่วนหลกั โดยระบุรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : เป้าหมาย ผลผลิต ผลลพัธแ์ละผลกระทบ 

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

ในการด าเนินการใหบ้รกิารสาธารณะตามขอบเขตการใหบ้รกิารที่เกี่ยวขอ้งกบัการขอรบัเงนิอุดหนุน

บรกิารสาธารณะ  

 เป้าหมาย คอื ระดบัหรอืผลการปฏบิตังิานทีค่าดหวงัจากการด าเนินการใหบ้รกิารสาธารณะ

ตามขอบเขตการใหบ้รกิารทีก่ าหนด 

 ผลผลิต คือ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการด าเนินการให้บรกิารสาธารณะตามขอบเขต      

การใหบ้รกิารทีก่ าหนด ซึง่รวมถงึสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารที่ปรากฏชดัเจนทีก่ลุ่มเป้าหมาย

จะไดร้บั 

 ผลลัพธ์ คือ ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากผลผลิตจากการด าเนินการให้บริการสาธารณะ       

ตามขอบเขตการใหบ้รกิารทีก่ าหนด 

 ผลกระทบ คอื ผลที่เกิดจากผลลพัธ์ในการด าเนินการให้บรกิารสาธารณะตามขอบเขต   

การให้บรกิารที่ก าหนด ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ หรอืการด าเนินการใดๆ ที่เป็นผลตามมา       

จากผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

 

1.2 ตัวช้ีวดั – ให้ระบุตัวชี้ว ัดที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการให้บริการสาธารณะ พร้อมระบุ                

ค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ติดตามและวัดผลสัมฤทธิข์องบริการสาธารณะที่ร ัฐวิสาหกิจน าเสนอ               

โดยประเภทของตวัชีว้ดัทีร่ฐัวสิาหกจิตอ้งเสนอมดีงันี้  

 ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ คอื ตวัชี้วดัที่ถูกก าหนดขึน้เพื่อใช้วดัปรมิาณการให้บรกิารสาธารณะ

ของรัฐวิสาหกิจ โดยตัวชี้ว ัดเชิงปริมาณนี้จะต้องวัดในสิ่งที่จ ับต้องได้ เป็นรูปธรรม           

และมคีวามชดัเจน เช่น จ านวนผูโ้ดยสารบรกิารเชงิสงัคม รายไดก้ารโดยสาร และจ านวน

ขบวนรถโดยสารเชงิสงัคม เป็นตน้ 

o ตวัชี้วดัด้านผลตอบแทนเชิงสงัคม คอื ตวัชี้วดัที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการวัด

แงม่มุต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ต่อสงัคม  

 ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ คอื ตวัชีว้ดัทีถู่กก าหนดขึน้เพื่อใชว้ดัคุณภาพการให้บรกิารสาธารณะ

ของรฐัวิสาหกิจ โดยตัวชี้วดัเชิงคุณภาพนี้ จะไม่มคี่าเชิงปรมิาณหรอืเป็นหน่วยวดัใดๆ       
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ทีก่ าหนดไวแ้น่ชดั แต่จะเป็นการอ้างองิค าอธบิายถงึเกณฑก์ารประเมนิผล ณ ระดบัต่างๆ 

เช่น ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสาธารณะ เป็นตน้ 

o ตวัชี้วดัความทนัต่อเวลา คอื ตวัชี้วดัที่ถูกก าหนดขึน้เพื่อใช้วดัผลการด าเนินงาน

ของรฐัวสิาหกจิทีเ่กดิขึน้ต่อระยะเวลาทีก่ าหนด 

o ตวัชี้วดัความคุ้มค่าเงิน คือ ตัวชี้วดัที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้วดัผลลพัธ์ที่เกิดขึ้น     

จากการไดร้บัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะต่อจ านวนเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ  

 

ส่วนท่ี 2 : ความสอดคล้องของตวัช้ีวดัในมิติเชิงยทุธศาสตร ์ 

2.1 ความสอดคล้องของตัวช้ีวดักับยุทธศาสตร์ระดับชาติ – ให้ระบุและอธิบายรายละเอียด          

ของความสอดคล้องของตัวชี้ว ัดที่ร ัฐวิสาหกิจก าหนดไว้ในส่วนที่ 1 ต่อยุทธศาสตร์ระดับชาติ        

ตามปัจจยัทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ฯ ตามตารางดา้นล่างน้ี  
ระดบัชาติ ระบ ุ

1. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต/ิยุทธศาสตรช์าต ิ  

2. นโยบายรฐับาล  

3. แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ  

4. มตคิณะรฐัมนตร ี  

5.อื่น ๆ   

2.2 ความสอดคล้องของตวัช้ีวดักบัยุทธศาสตรร์ะดบักระทรวง – ให้ระบุและอธบิายรายละเอยีด    

ของความสอดคล้องของตวัชี้วดัที่รฐัวสิาหกิจก าหนดไว้ในส่วนที่ 1 ต่อยุทธศาสตรร์ะดบักระทรวง

ตามปัจจยัทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตามตารางดา้นล่างน้ี  
ระดบักระทรวง ระบ ุ

1. ยุทธศาสตรก์ระทรวง   

2. แผนปฏบิตักิารราชการกระทรวง  

3. ภารกจิกระทรวง  

4. อื่นๆ   

2.3 ความสอดคล้องของตวัช้ีวดักบัยุทธศาสตรร์ะดบัหน่วยงาน – ให้ระบุและอธบิายรายละเอียด

ของความสอดคล้องของตวัชี้วดัที่รฐัวสิาหกจิก าหนดไว้ในส่วนที่ 1 ต่อยุทธศาสตรร์ะดบัหน่วยงาน

ตามปัจจยัทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ฯ ตามตารางดา้นล่างน้ี 
ระดบัหน่วยงาน ระบ ุ

1. ยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน  

2. แผนรฐัวสิาหกจิ/แผนปฏบิตักิารประจ าปีของหน่วยงาน  
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ระดบัหน่วยงาน ระบ ุ

3. ภารกจิหน่วยงาน  

4. อื่นๆ   

2.4 ความสอดคล้องของตวัช้ีวดักบัยุทธศาสตรร์ะดบัพื้นท่ี (ถ้ามี) – ในกรณีที่ตวัชี้วดัที่รฐัวสิาหกจิ

ก าหนดมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ร ะดับพื้นที่  ให้ ร ะบุ และอธิบายรายละ เอียด                        

ของความสอดคล้องของตัวชี้วดัที่รฐัวิสาหกิจก าหนดไว้ในส่วนที่ 1 ต่อยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่        

ตามปัจจยัทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตามตารางดา้นล่างน้ี  
ระดบัพืน้ท่ี ระบ ุ

1. แผนยทุธศาสตรจ์งัหวดั  

2. อื่นๆ  

 

8. ความพร้อมและความคุ้มค่าของโครงการ 

เพื่อใช้ในการพจิารณาจดัล าดบัความส าคญัของโครงการบนพื้นฐานของความคุ้มค่าที่จะได้รบั     

จากโครงการในมิติต่างๆ และความพร้อมในการด าเนินโครงการ รฐัวิสาหกิจต้องประเมินระดับ       

ความพร้อมและความเป็นไปได้ของการจัดท าบริการสาธารณะตามขอบเขตบริการที่ตนเสนอ         

ขอรบัเงนิอุดหนุนบริการสาธารณะ พร้อมทัง้ระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รบัจากการได้รบัเงนิอุดหนุน   

บรกิารสาธารณะ ดงันัน้ ให้รฐัวสิาหกจิประเมนิระดบัความพรอ้มและความเป็นไปได้ของรฐัวสิาหกิจ    

บน 4 ปัจจยัหลกั โดยระบุรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : ล าดบัความส าคญัของโครงการ 

1.1 ความพร้อม/ความเป็นไปได้ (Feasibility) 

1.1.1 ศกัยภาพของปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ความพรอ้มของบุคลากร/ทมีงาน งบประมาณ เครื่องมอื/

อุปกรณ์ การตลาด และการบรหิารจดัการ – ให้พจิารณาว่าศกัยภาพขององค์กรในปัจจุบนั

สามารถด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะให้ เป็นไปตามขอบเขตบริการที่เสนอขอรับ           

เงินอุดหนุนบริสาธารณะได้ในระดับใด (สูง กลาง หรือต ่ า) พร้อมระบุเหตุผลประกอบ           

การประเมิน  เช่น มีความพร้อมในการจัดบริการเดินรถเชิงสังคม ระดับปานกลาง                  

แต่อาจไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านทรพัยากร ได้แก่ 

พนักงาน โครงสร้างพื้นฐาน รถจักรและล้อเลื่อน ปัญหาด้านการซ่อมบ า รุงและว่าจ้าง              

ท าใหบ้างครัง้ไมส่ามารถจดัรถหมุนเวยีนใชง้านตามแผนไดเ้พยีงพอ เป็นตน้ 
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1.1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวธิกีารด าเนินการเบื้องต้น – ให้พจิารณาว่า

วิธีการด าเนินการให้บริการสาธารณะบริการสาธารณะในปัจจุบัน  สามารถท าให้เกิด             

ผลการด าเนินการตามที่รฐัวิสาหกิจเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามกรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดไดใ้นระดบัใด )สูง กลาง หรอืต ่า) พรอ้มระบุเหตุผลประกอบการประเมนิ 

เช่น ความเหมาะสมของระยะเวลาการด าเนินการและการใหบ้รกิารสงู เนื่องจากการใหบ้รกิาร

สาธารณะจะมีการปรบัปรุงการด าเนินงานตามช่วงเทศกาลและความต้องการใช้บริการ       

ของประชาชน เป็นตน้ 

1.1.3 แผนการใชท้รพัยากรบุคคล การประมาณราคา และทรพัยากรทีต่้องใชใ้นการด าเนินกจิกรรม 

– ให้พจิารณาว่าทรพัยากรขององค์กรในปัจจุบนัสามารถรองรบัแผนการใช้ทรพัยากรบุคคล 

และทรพัยากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจดัท าบรกิารสาธารณะได้ในระดบัใด (สูง กลาง 

หรอืต ่า) พรอ้มระบุเหตุผลประกอบการประเมนิ เช่น มทีรพัยากรในการด าเนินกจิกรรมระดบั

ปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการใช้งานรถจกัรและล้อเลื่อน ซึ่งเกิดจากมีระยะเวลา         

การใชง้านมานาน รวมถงึมปัีญหาดา้นการซ่อมบ ารุงและการว่าจา้ง ท าใหบ้างครัง้ไม่สามารถ

จดัรถหมนุเวยีนใชง้านไดเ้พยีงพอ เป็นตน้ 

1.1.4 ความเสี่ยง/ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน – ให้พิจารณาว่าตนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น         

ในการให้บรกิารสาธารณะ และท าให้ผลลพัธ์จากการได้รบัเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ        

ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ในระดับใด (สูง กลาง หรือต ่ า) พร้อมระบุเหตุผลประกอบ           

การประเมนิ เช่น มคีวามเสีย่งในการด าเนินงานระดบัสงู เนื่องจาก 

1) พฤตกิรรมผู้บรโิภคที่อาจเปลี่ยนแปลงตามปัจจยัต่าง ๆ ทัง้ทางด้านสงัคมและเศรษฐกจิ 

รวมถงึมตีวัเลอืกในการขนส่งมวลชนหลายช่องทางทีส่ามารถทดแทนการใหบ้รกิารรถไฟ

เชงิสงัคม เช่น รถไฟบทีเีอส รถไฟใตด้นิ และรถตู ้เป็นตน้ 

2) ไมส่ามารถควบคุมค่าใชจ้า่ยบางประเภทได ้เช่น ราคาค่าเชือ้เพลงิ เป็นตน้ 

1.1.5 สรปุความพรอ้ม/ความเป็นไปได ้(Feasibility) ในการด าเนินโครงการ – เมือ่รฐัวสิาหกจิประเมนิ

ความพร้อมและความเป็นไปได้ครบถ้วนแล้ว ให้รฐัวสิาหกิจสรุประดบัความพร้อม/ความเป็นไปได้   

ตามที่ระบุในข้อ 1.1.1 ถึง 1.1.4 พร้อมประเมินระดับความพร้อม/ความเป็นไปได้ในการด าเนิน

โครงการในภาพรวมตามตารางดา้นล่างนี้ 
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1.2 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.2.1 ผลผลิตและคาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ให้พิจารณาว่า            

ผลทีไ่ดร้บัจากการได้รบัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะจะกระทบผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในระดบัใด 

(สงู กลาง หรอืต ่า) พรอ้มระบุเหตุผลประกอบการประเมนิ 

1.2.2 ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม – ให้พิจารณาว่าผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ร ับ         

จาก การได้รบัเงินอุดหนุนบรกิารสาธารณะมคีวามเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและสังคมใน      

ระดบัใด (สูง กลาง หรอืต ่า) พร้อมระบุเหตุผลประกอบการประเมนิ เช่น มคีวามเหมาะสม

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับสูง เนื่ องจากเป็นทางเลือกให้ประชาชน โดยเฉพาะ             

ผู้ที่มรีายได้น้อยมโีอกาสเลอืกในการเดนิทางโดยระบบขนส่งสาธารณะและใช้บรกิารรถไฟ    

เชงิสงัคม ซึง่จะช่วยลดความหนาแน่นและลดประมาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิในภาคการขนส่ง

ทางบก เป็นตน้ 

1.2.3 ความสอดคล้องและผลกระทบในมติเิชงิยุทธศาสตร ์– ให้พจิารณาว่าการได้รบัเงนิอุดหนุน

บริการสาธารณะมีความสอดคล้อง และส่งผลกระทบระดับใด (สูง กลาง หรือต ่ า )                  

ต่อยทุธศาสตรข์ององคก์รพรอ้มระบุเหตุผลประกอบการประเมนิ  

1.2.4 ความคุ้มค่าของโครงการและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ทางสังคม                

– ให้พจิารณาว่าความคุ้มค่าของโครงการ รวมถงึผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางสงัคม         

ที่เกิดขึ้นจากการได้ร ับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะอยู่ในระดับใด (สูง กลาง หรือต ่ า)       

พรอ้มระบุเหตุผลประกอบการประเมนิ เช่น มคีวามคุม้ค่าของโครงการและผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิและผลประโยชน์ทางสงัคมระดบัสูง เนื่องจากการโดยสารรถไฟเชงิสงัคมจะช่วยลด

ความพรอ้ม/ความเป็นไปได้ (Feasibility)                        

ในการด าเนินโครงการ 

ระดบั 

ต า่ ปานกลาง สูง 

 ศกัยภาพของปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ความพรอ้มของบุคลากร/ 

ทมีงาน งบประมาณ เครื่องมอื/อปุกรณ์ การตลาด              

และการบรหิารจดัการ 

   

 ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวธิกีาร

ด าเนินการเบือ้งตน้ 

   

 แผนการใชท้รพัยากรบุคคล การประมาณราคา และทรพัยากร   

ทีต่อ้งใชใ้นการด าเนินกจิกรรม 

   

 ความเสีย่ง/ ขอ้จ ากดัของการด าเนินงาน    

สรปุความพรอ้ม/ความเป็นไปได้ (Feasibility)                        

ในการด าเนินโครงการ 
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รายจา่ยของประชาชน ท าใหก้ารด ารงชพีในสงัคมดขีึน้และลดการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิภาคขนส่ง

ทางบก ท าใหล้ดรายจา่ยการน าเขา้น ้ามนัเชือ้เพลงิช่วยเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม เป็นตน้                  

1.2.5 สรปุผลทีค่าดว่าจะไดร้บั (Desirability) – เมือ่รฐัวสิาหกจิประเมนิผลทีค่าดว่าจะไดร้บัครบถ้วนแลว้       

ใหร้ฐัวสิาหกจิสรุประดบัของผลการประเมนิผลที่คาดว่าจะได้รบัตามที่ระบุในขอ้ 1.2.1  ถงึ 1.2.4             

พรอ้มประเมนิผลทีค่าดว่าจะไดร้บัในภาพรวมตามตารางดา้นล่างนี้ 

 

เมื่อรฐัวสิาหกิจประเมนิความพร้อมและความเป็นไปได้ และผลที่คาดว่าจะได้รบัครบถ้วนแล้ว        

ให้รฐัวิสาหกิจจดัล าดับความส าคัญของโครงการในตารางการวิเคราะห์เพื่อจดัล าดบัความส าคัญ

โครงการ พร้อมอธบิายเหตุผลประกอบการวเิคราะห์อย่างชดัเจน เพื่อใช้ในการพจิารณาการขอรบั      

เงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะว่ามคีวามส าคญัเป็นล าดบัเท่าไรต่อการด าเนินการให้บรกิารสาธารณะ           

ของรฐัวสิาหกจิตามตารางดา้นล่างนี้ 

ตารางการวิเคราะหเ์พ่ือจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ 

 

 

 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รบั (Desirability) 
ระดบั 

ต า่ ปานกลาง สูง 

 ผลผลติและคาดการณ์ผลลพัธ ์หรอืผลกระทบต่อผูท้ีจ่ะใชบ้รกิาร    

 ความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม    

 ความสอดคลอ้งและผลกระทบในมติเิชงิยุทธศาสตร ์    

 ความคุม้ค่าของโครงการและผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและ

ผลประโยชน์ทางสงัคม 

   

สรปุผลท่ีคาดว่าจะได้รบั (Desirability)    

ความพรอ้มในการ

ด าเนินโครงการ/

ความเป็นไปได้ 

(Feasibility) 

 ผลท่ีคาดวา่จะได้รบั (Desirability) 

ต า่ ปานกลาง สูง 

สูง ความส าคญัอนัดบัที ่3 ความส าคญัอนัดบัที ่2 ความส าคญัอนัดบัที ่1 

ปานกลาง ความส าคญัอนัดบัที ่4 ความส าคญัอนัดบัที ่3 ความส าคญัอนัดบัที ่2 

ต า่ ความส าคญัอนัดบัที ่5 ความส าคญัอนัดบัที ่4 ความส าคญัอนัดบัที ่3 
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9. ความเส่ียงของการด าเนินงานและแผนแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ 

เพื่อทบทวนปัจจัยและข้อจ ากัดต่างๆ ที่อาจส่งผลให้การด าเนินโครงการประสบอุปสรรค           

และไม่บรรลุผลส าเร็จตามที่วางแผนไว้ ตลอดจนก าหนดแนวทางหรอืแผนการจดัการเพื่อรองรับ     

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รฐัวสิาหกิจต้องชี้แจงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการให้บรกิารสาธารณะ    

และท าให้ผลลัพธ์จากการได้ร ับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะไม่เ ป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้                 

โดยรฐัวสิาหกจิสามารถอ้างองิปัจจยัและขอ้จ ากดัขา้งต้นส าหรบัการวเิคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้    

กับการให้บริการสาธารณะของตน พร้อมระบุแนวทางหรอืแผนการจดัการเพื่อรองรบัความเสี่ยง           

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยแบ่งการวเิคราะหเ์ป็น 3 ส่วน ตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : ปัญหา อปุสรรคและแนวทางการแก้ไข 

1.1 ปัญหาท่ีเกิดกบัโครงการ – ให้รฐัวสิาหกจิพจิารณาว่าปัญหาใดตามที่ระบุในแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ

เป็นปัญหาที่เกดิขึ้น และเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการให้บรกิารสาธารณะ โดยปัญหาที่อาจเกิดขึ้น     

กบัโครงการ มดีงันี้  

 ด้านบุคลากร (Man) คอื ปัญหาที่เกิดขึ้นจากบุคลากรในองค์กรในด้านความพร้อม ความรู้ 

ความสามารถ และความเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารสาธารณะ 

 ด้านการบริหารจดัการ (Management) คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจดัการภายในองค์กร         

ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารสาธารณะ 

 ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากทรัพยากร     

ภายในองคก์รทีอ่าจมไีมเ่พยีงพอ หรอืไมเ่หมาะสมต่อการใหบ้รกิารสาธารณะ  

 ด้านงบประมาณ (Money) คอื ปัญหาที่เกดิจากเงนิงบประมาณที่ไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิาร

สาธารณะ 

 ด้านเทคโนโลย ี(Technology) คอื ปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยทีี่ใช้ภายในองค์กรไม่ทนัสมยั 

หรอืไมเ่หมาะสมต่อการใหบ้รกิารสาธารณะ  

 ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) คอื ปัญหาที่เกิดจากปัจจยัภายนอกที่อาจส่งผลกระทบ    

ต่อการใหบ้รกิารสาธารณะ 

 ด้านมวลชนสมัพนัธ์ (Marketing) คือ ปัญหาที่เกิดจากการประชาสัมพนัธ์โครงการที่ส่งผล       

ใหป้ระชาชนทัว่ไปไมไ่ดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งหรอืเพยีงพอ  
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1.2 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากโครงการท่ีผ่านมา – ให้ร ัฐวิสาหกิจระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้น            

จากการให้บรกิารสาธารณะในโครงการที่ผ่านมา พร้อมอธบิายรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น    

และระบุถงึแนวทางการแก้ไขทีร่ฐัวสิาหกจิจดัท าขึน้เพื่อลดหรอืแก้ไขปัญหาดงักล่าวของแต่ละปัจจยั        

ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ฐัวสิาหกจิระบุไวใ้นขอ้ 1.1 ตามตารางดา้นล่างน้ี 
ปัจจยั ปัญหา/อปุสรรค การแก้ไขท่ีผา่นมา 

1. บุคลากร (Man)   

2. การบรหิารจดัการ (Management)   

3. วตัถุดบิ/เครื่องมอื/อุปกรณ์ 

)Material/Machine) 

  

4. งบประมาณ (Money)   

5. เทคโนโลย ี(Technology)   

6. สภาวะแวดลอ้ม (Environment)   

7. มวลชนสมัพนัธ ์(Marketing)   

 

ส่วนท่ี 2 : วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของแผนการใช้ทรพัยากรในการด าเนินงาน 

ให้ร ัฐวิสาหกิจอธิบายแผนการใช้ทรัพยากรในการให้บริการสาธารณะตลอดโครงการ โดยระบุ

รายละเอียดของแผนการด าเนินงานตามแบบฟอร์มข้อเสนอการขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ     

ตามตารางดา้นล่างน้ี  
กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ วนัเร่ิมต้น วนัส้ินสุด รายละเอียดทรพัยากร วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ 

1 

    

1. แรงงาน 

2. วตัถุดบิ 

3. เครื่องจกัร 

4. เงนิทุนด าเนินงาน 

o ดา้นเทคนิค 

o ดา้นการบรหิาร 

o ดา้นกฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั กฎหมาย  

ระบุ......... 

2       

3       

4       

 กจิกรรม – ใหร้ะบุกจิกรรมทีจ่ดัท าขึน้ส าหรบัการใหบ้รกิารสาธารณะตลอดระยะเวลาโครงการ 

โดยใหเ้รยีงล าดบักจิกรรมทีต่อ้งจดัท าก่อนเป็นกจิกรรมล าดบัที ่1 

 ผูร้บัผดิชอบ – ใหร้ะบุผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการจดัท ากจิกรรมดงักล่าว 

 วนัเริม่ตน้ – ใหร้ะบุวนัทีเ่ริม่ตน้ของการจดัท ากจิกรรม 
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 สิน้สุด – ใหร้ะบุวนัทีส่ ิน้สุดของการจดัท ากจิกรรม  

 รายละเอียดทรพัยากร – ให้ระบุจ านวนทรพัยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินการจดัท ากิจกรรม

ดงักล่าว โดยประเภทของทรพัยากรทีต่อ้งระบุจ านวนอยา่งแน่ชดั มดีงันี้   

o แรงงาน – ใหพ้จิารณาว่าในการจดัท ากจิกรรมต้องใชพ้นักงานในการด าเนินการจ านวน

เท่าใด  

o วตัถุดบิ – ใหพ้จิารณาว่าในการจดัท ากจิกรรมตอ้งมวีตัถุดบิใดทีต่อ้งใชใ้นการด าเนินการ 

และตอ้งการวตัถุดบินัน้จ านวนเท่าใด 

o เครื่องจักร – ให้พิจารณาว่าในการจัดท ากิจกรรมต้องมีเครื่องจักรใดที่ต้องใช้                  

ในการด าเนินการ และตอ้งการเครือ่งจกัรนัน้จ านวนเท่าใด 

o เงินทุนด าเนินงาน – ให้พิจารณาว่าในการจัดท ากิจกรรมต้องใช้เงินทุนเท่าใด                 

ในการด าเนินงาน 

 วเิคราะห์ความเป็นไปได้ – ให้วเิคราะห์และพจิารณาการจดัท ากิจกรรมที่ต้องใช้ทรพัยากร

ตามที่ระบุว่าสามารถด าเนินการได้จรงิหรอืไม่ โดยให้รฐัวสิาหกิจพิจารณาความเป็นไปได้      

จากปัจจยัทีก่ าหนดพรอ้มอธบิายเหตุผลประกอบ ดงันี้  

o ด้านเทคนิค คอื ความพรอ้ม และความเหมาะสมของทรพัยากรภายในองค์กรส่งผลให้

กจิกรรมทีร่ฐัวสิาหกจิระบุสามารถด าเนินการไดจ้รงิ 

o ด้านการบรหิาร คอื การบรหิารจดัการภายในองค์กรส่งผลให้กจิกรรมที่รฐัวสิาหกจิระบุ

สามารถด าเนินการไดจ้รงิ 

o ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย คอื กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัองคก์รส่งผลใหก้จิกรรมทีร่ฐัวสิาหกจิระบุสามารถด าเนินการไดจ้รงิ 
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ส่วนท่ี 3 : ความเส่ียงของการด าเนินงานและแผนการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

3.1 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น – ให้รฐัวิสาหกิจพิจารณาว่าความเสี่ยงใดตามที่ระบุในแบบฟอร์ม          

ข้อเสนอฯ เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินการให้บริการสาธารณะตลอดระยะเวลา

โครงการ โดยความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในการด าเนินการ มดีงันี้  

 ด้านรายรบั คอื ความเสี่ยงที่เหตุการณ์ หรอืปัจจยัที่ท าให้รฐัวสิาหกิจไม่สามารถด าเนินการ     

ไดต้ามแผนการด าเนินงาน ท าใหร้ายไดท้ีร่ฐัวสิาหกจิไดร้บัน้อยกว่าทีป่ระมาณการไว ้

 ดา้นต้นทุนในการด าเนินการ คอื ความเสีย่งทีเ่หตุการณ์ หรอืปัจจยัทีท่ าใหร้ฐัวสิาหกจิมตี้นทุน

ในการด าเนินการสงูกว่าทีป่ระมาณการไว ้ 

 ระดบัการให้บรกิาร คอื ความเสี่ยงจากปัจจยัหรอืปัจจยัภายนอกที่เกี่ยวข้องกบัการให้บรกิาร

สาธารณะ ท าใหร้ฐัวสิาหกจิไมส่ามารถใหบ้รกิารประชาชนไดต้ามระดบัทีป่ระชาชนคาดหวงัไว้ 

 เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ คอื ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาและสภาพของเครือ่งจกัร 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์เทคโนโลยอีื่นๆ ว่าจะมกีารล้าสมยั ท างานไม่เป็นไปตาม

การคาดการณ์ คุณภาพไมไ่ดม้าตรฐาน และส่งผลกระทบต่อการด าเนินการให้บรกิารสาธารณะ

ของรฐัวสิาหกจิ 

 ความปลอดภัยในการให้บริการ คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น        

จากการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน 

 กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรฐัมนตรแีละกฎหมาย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมาย            

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการใหบ้รกิารสาธารณะของรฐัวสิาหกจิ 

 การส่งมอบบริการสาธารณะ คือ ความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความต้องการ         

ต่อบรกิารของรฐัวสิาหกจิ 

 การประเมินผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด               

ในการประเมินผลกระทบต่อการด าเนินโครงการในข้อเสนอการขอรบัเงนิอุดหนุนบริการ

สาธารณะทีร่ฐัวสิาหกจิเสนอใหก้ระทรวงเจา้สงักดัพจิารณา  

 การติดตามหรอืตรวจสอบความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านบุคลากรที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้         

ไมม่บีุคลากรทีท่ าหน้าทีต่ดิตามผลการด าเนินงานของโครงการ 

เมื่อรัฐวิสาหกิจระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเสร็จสิ้นแล้ว ให้ร ัฐวิสาหกิจอธิบายรายละเอียด               

ของความเสีย่งทีร่ะบุตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ ตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

 ความเสีย่ง – ใหร้ฐัวสิาหกจิระบุความเสีย่งของการด าเนินงานใหบ้รกิารสาธารณะทีอ่าจเกดิขึน้

ตามหวัขอ้ปัจจยัความเสีย่งทีก่ าหนดไวใ้นตาราง 
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 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง – ให้ร ัฐวิสาหกิจระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์              

ต่อความเสีย่งทีร่ะบุ  

 สาเหตุ – ใหร้ฐัวสิาหกจิระบุถงึสาเหตุของความเสีย่งทีร่ะบุ 

 ผลกระทบ – ใหร้ฐัวสิาหกจิระบุถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่งทีร่ะบุ 

 กลุ่มความเสีย่ง )ความเป็นไปได้ – ระดบัผลกระทบ) – ใหร้ฐัวสิาหกจิพจิารณาความเป็นไปได้ 

และระดบัผลกระทบของความเสี่ยงที่ระบุอยู่ในระดบัใด )สูง กลาง ต ่า) เช่น สูง-กลาง ต ่า-ต ่า 

เป็นตน้  

 แนวทางการจดัการ – ให้รฐัวิสาหกิจระบุแนวทางการจดัการ และแก้ไขความเสี่ยงส าหรบั    

ความเสีย่งทีร่ะบุตามทีร่ฐัวสิาหกจิวางแผนไว ้

 วิธีการจัดการ – ให้ร ัฐวิสาหกิจอธิบายรายละเอียดของแนวทางการจัดการความเสี่ยง              

ทีร่ะบุตามทีร่ฐัวสิาหกจิวางแผนไว ้

 แผนรองรบัเมื่อเกิดขึ้น – ให้รฐัวิสาหกิจระบุแผนรองรบัส าหรบัความเสี่ยงที่ระบุ  ในกรณีที่       

ผลของแนวทางการจดัการไมเ่ป็นไปตามทีค่าดหวงัไว ้

 

10. ความเก่ียวข้องกบักฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั มติคณะรฐัมนตรีและกฎหมาย 

เพื่อพิจารณาและตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรฐัมนตรแีละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง       

กับโครงการในทุกขัน้ตอน โดยรฐัวิสาหกิจต้องชี้แจงถึง กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรฐัมนตรี            

และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารสาธารณะ โดยประเดน็เชงิกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งที่รฐัวสิาหกิจ

ตอ้งระบุถงึตามแบบฟอรม์ขอ้เสนอฯ แบ่งเป็น 3 ระดบั ดงันี้  

 

ส่วนท่ี 1 : ความก้าวหน้าและขัน้ตอนการด าเนินงาน ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบ 

1.1 ประเดน็เชิงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

1.1.1 ระดบัหน่วยงาน : กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละกฎหมาย – ใหร้ะบุว่ามกีฎหมาย

ระดับหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการให้บริการสาธารณะหรือไม่ ในกรณีที่มี

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหร้ะบุรายละเอยีดของกฎหมายดงักล่าว  

1.1.2 ระดบัรฐับาล/ระดบัชาต ิ: กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละกฎหมาย – ให้ระบุว่า     

มกีฎหมายระดบัชาตใิดที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการให้บรกิารสาธารณะหรอืไม่ ในกรณีที่มี

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหร้ะบุรายละเอยีดของกฎหมายดงักล่าว  
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1.1.3 กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการโดยเฉพาะ – ใหร้ะบุว่า   

มีมติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการให้บริการสาธารณะหรือไม่                  

ในกรณทีีม่กีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหร้ะบุรายละเอยีดของกฎหมายดงักล่าว  

 

11. แผนกลยทุธก์ารปรบัปรงุการด าเนินงานให้รฐัวิสาหกิจเข้าสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ   
ท่ีจะท าให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ  

เพื่อให้มกีารจดัท าแผนกลยุทธ์หรอืแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ          

ในดา้นต่างๆ ทีจ่ะท าใหบ้รกิารสาธารณะมปีระสทิธภิาพ รฐัวสิาหกจิต้องชีแ้จงแผนกลยุทธก์ารปรบัปรงุ

การด าเนินงานให้ร ัฐวิสาหกิจเข้าสู่ความเป็นเลิศในการปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะ                

เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้จากการใหเ้งนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะแก่รฐัวสิาหกจินัน้ๆ ทัง้นี้                    

แนวทางการปรบัปรุงและพัฒนาการให้บริการสาธารณะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ    

เพื่อให้กลยุทธ์ และแนวทางในการด าเนินการในภาพรวมขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกับ

แผนพฒันารฐัวสิาหกจิ โดยรฐัวสิาหกจิตอ้งจดัท าแผนกลยุทธก์ารปรบัปรุงการด าเนินงานใหร้ฐัวสิาหกจิ

เขา้สู่ความเป็นเลศิโดยระบุถงึรายละเอยีดอย่างน้อยตามรายละเอยีดดา้นล่าง ดงันี้ 

11.1 แผนกลยุทธ์การปรับปรุงการด าเนินงานในภาพรวม และแยกตามกิจกรรมห ลัก                  

และรายละเอยีดประกอบกจิกรรม 

11.2 ผลทีค่าดหวงัจากการด าเนินการด าเนินงานรายกจิกรรม พรอ้มระบุระยะเวลาทีค่าดว่าสามารถ

วดัผลสมัฤทธิข์องแต่ละกจิกรรมได ้

11.3 ตวัชีว้ดัหรอืผลสมัฤทธิร์ายกจิกรรมในแผนกลยทุธก์ารปรบัปรงุการด าเนินงาน 

11.4 ระยะเวลาของแต่ละกจิกรรม โดยระบุระยะเวลาทีเ่ริม่ตน้และสิน้สุด 

11.5 งบประมาณทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินแต่ละกจิกรรม 

11.6 กิจกรรมก่อนหน้าที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเพื่อด าเนินการ            

ในขัน้ถดัไป 
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4. แนวทางในการค านวณวงเงินอดุหนุนบริการสาธารณะส าหรบัรฐัวิสาหกิจ       
ในการด าเนินการขอรบัเงินอดุหนุนบริการสาธารณะ  

 เงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะค านวณจากส่วนต่างของรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บรกิาร

สาธารณะ ดงันัน้ ในกรณีที่รฐัวิสาหกิจมีความประสงค์จะขอรบัเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ จงึต้องชี้แจง           

ถงึประมาณการรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ส าหรบัการให้บรกิารสาธารณะดงักล่าว  โดยอธบิายวธิกีาร

ค านวณรายไดแ้ละต้นทุนค่าใชจ้่าย รายการทีน่ ามาใชใ้นการค านวณรายไดแ้ละต้นทุนค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิาร

สาธารณะ (รายการฯ) พร้อมทัง้ระบุสมมติฐานที่เหมาะสมของรายการดงักล่าว ทัง้นี้ ตวัอย่างของสมมติฐาน     

และการประมาณการรายไดแ้ละต้นทุนค่าใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารสาธารณะทีใ่ชใ้นการพจิารณาขอ้เสนอฯ มดีงันี้ 
 

1. สมมติฐานท่ีใช้ในการพิจารณาข้อเสนอการขอรบัเงินอดุหนุนบริการสาธารณะ 

สมมติฐานที่ใช้ในการพจิารณาข้อเสนอฯ ต้องเป็นสมมติฐานที่สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิ      

ในภาพรวม และลกัษณะการด าเนินการใหบ้รกิารสาธารณะของรฐัวสิาหกจิ โดยรฐัวสิาหกจิต้องชีแ้จง

ถึงหลกัการในการก าหนดสมมติฐาน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาขอรบัเงนิ

อุดหนุนบรกิารสาธารณะ ซึง่สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้เสนอฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

o สมมติฐานทัว่ไป  

สมมตฐิานทัว่ไป คอื การตัง้สมมติฐานโดยอ้างองิจากปัจจยัภายนอกที่ผนัแปรตามสภาวะ

เศรษฐกจิในภาพรวมที่จะส่งกระทบต่ออตัรารายไดแ้ละต้นทุนค่าใช้จ่ายของการใหบ้รกิารสาธารณะ 

โดยไมข่ึน้อยูก่บัประเภทบรกิารสาธารณะของรฐัวสิาหกจิ 

 รายการ ตวัอยา่งหลกัการตัง้สมมติฐาน 

อตัราเงนิเฟ้อ อา้งองิจากประมาณการอตัราเงนิเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิ อา้งองิจากประมาณการอตัราราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิของส านกังบประมาณ 

อตัราการเตบิโตเฉลีย่ของเงนิเดอืนรฐัวสิาหกจิ อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มี     

ผลการด าเนินงานขาดทุน หรือไม่มกี าไรจากการด าเนินงาน ให้ก าหนด

วงเงนิเลื่อนขัน้เงนิเดอืนประจ าปีไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 6.5 ของเงนิเดอืนค่าจา้ง

ของพนกังาน และลกูจา้งประจ าทีม่สีทิธเิลื่อนขัน้เงนิเดอืนค่าจา้งประจ าปี 

o สมมติฐานในการก าหนดรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ 

สมมตฐิานในการก าหนดรายไดแ้ละตน้ทุนค่าใชจ้า่ยการในใหบ้รกิารสาธารณะ คอื สมมตฐิาน

ของการด าเนินการใหบ้รกิารสาธารณะส าหรบักลุ่มเป้าหมายทีร่ฐัวสิาหกจิคาดว่าจะเกดิขึน้ โดยอา้งองิจาก
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ขอบเขต และลกัษณะของการให้บรกิารสาธารณะของรฐัวิสาหกิจ ดงันัน้  รายละเอียดของสมมติฐาน       

ในการก าหนดรายไดแ้ละตน้ทุนค่าใชจ้่ายจงึแตกต่างกนัตามประเภทของบรกิารสาธารณะ  

 

ตัวอย่างสมมติฐานในการก าหนดรายได้ และต้นทุนค่าใช้จ่ายการให้บรกิารสาธารณะของ รฟท. 

ส าหรบัการพจิารณาขอ้เสนอฯ ประกอบดว้ย  
รายการ ตวัอยา่งหลกัการตัง้สมมติฐาน ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

กโิลเมตรท าการ ค านวณจากผลการด าเนินการในอดีต 3-5 ปี

ย้อนหลงัประกอบกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อจ านวน

ผู้ โ ดยสารที่ อ า จ เกิดขึ้น ในอน าคต  เช่ น           

การเพิ่มขึ้นของทางเลือกในการเดินทางของ

ผู้โดยสาร หรือแผนการด าเนินงานในอนาคต 

เป็นตน้ 

 ผลการด าเนินงานในอดตี 

 แผนการเดนิรถในปีทีต่อ้งการขอรบัเงนิ

อุดหนุนบรกิารสาธารณะ 

 เสน้ทางการเดนิรถเชงิสงัคม 

 แผนการพฒันาปรบัปรุงการให้บรกิาร

สาธารณะ 

ปริมาณขบวนรถไฟต่อวัน

(ขบวน) 

ค านวณจากการประมาณการขบวนรถโดยสาร

ที่จะให้บรกิารเชงิสงัคมทัง้หมด โดยแบ่งตาม

ประเภทรถไฟที่ให้บริการ คือ รถธรรมดา      

รถชานเมอืง รถทอ้งถิน่ และรถรวม 

 ปรมิาณขบวนรถไฟต่อวนัในปัจจุบนั 

 เ อ ก ส า ร ซื้ อ -ข า ย ข บ ว น ร ถ ไ ฟ               

ในระยะเวลาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 แผนการปลดระวางขบวนรถไฟ 

จ านวนผูโ้ดยสาร (คน) ค านวณจากผลการด าเนินการในอดีต 3-5 ปี

ย้อนหลงัประกอบกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อจ านวน

ผู้ โ ดยสารที่ อ า จ เกิดขึ้น ในอนาคต  เช่ น           

การเพิ่มขึ้นของทางเลือกในการเดินทางของ

ผู้โดยสาร หรือแผนการด าเนินงานในอนาคต 

เป็นตน้ 

 จ านวนผูโ้ดยสารในอดตี 

 แผนการเดนิรถในปีทีต่อ้งการขอรบัเงนิ

อุดหนุนบรกิารสาธารณะ 

 ผลการศึกษาแนวโน้มการใช้รถไฟ   

เพื่อสนบัสนุนขอ้มลูการประมาณการ 

 

2. ประมาณการรายได้ท่ีเกิดขึน้จากการให้บริการสาธารณะ  

รายได้จากการให้บรกิารสาธารณะ คอื รายได้ที่รฐัวสิาหกิจได้รบัจากการให้บรกิารสาธ ารณะ      

โดยไม่รวมถงึรายได้จากการด าเนินงานบรกิารเชงิพาณิชย ์และรายได้จากการสนับสนุนจากภาครฐั     

ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากการใหบ้รกิารสาธารณะ  
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ตวัอยา่งรายไดท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารสาธารณะ เช่น 

 รายไดค้่าปรบัต่างๆ  

 ก าไรจากการขายหรอืแลกเปลีย่นทรพัยส์นิ  

 รายไดจ้ากการขายพสัดุเสื่อมสภาพ  

 รายไดค้่าปรบัผดิสญัญาจา้งซ่อม  

 รายไดด้อกเบีย้รบั  

 

ทัง้นี้ การประมาณการรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสาธารณะสามารถพจิารณาวธิกีารค านวณไดห้ลายวธิี

ตามความเหมาะสมของประเภทบรกิารสาธารณะของรฐัวสิาหกิจ เช่น ค านวณจากรายได้จากบรกิาร

สาธารณะทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี (Historical Data) 3 – 5 ปียอ้นหลงั ขึน้อยูก่บัประเภทของบรกิารสาธารณะ

และประเภทของรายการรายได้นั ้น ประกอบกับแผนการด าเนินงานที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น                  

ในปีที่ขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ โดยอ้างอิงสมมติฐานที่ก าหนดส าหรบัการประมาณข้างต้น       

ในการพิจารณาข้อเสนอฯ รฐัวิสาหกิจต้องชี้แจงถึงหลกัการ วิธีการ การค านวณและปันส่วนรายได้        

จากบรกิารสาธารณะ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา นอกจากนี้ รฐัวสิาหกจิสามารถ

อ้างอิงแนวทางในการค านวณวงเงินอุดหนุนบรกิารสาธารณะ จากแนวทางการพิจารณาข้อเสนอฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของคณะกรรมการฯ ในบทที ่5 ของคู่มอืฉบบัน้ี 

 

ตวัอยา่งรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสาธารณะของ รฟท. ส าหรบัการพจิารณาขอ้เสนอฯ ประกอบดว้ย  
รายการ ตวัอยา่งหลกัการค านวณ ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

รายไดจ้ากตัว๋โดยสารรายบุคคล ค านวณจากประมาณการราคาตัว๋ต่อ

ใบของรถไฟเชิงสงัคมในปีที่ขอรบั

เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ และ

ปริมาณการให้บริการสาธารณะ             

ที่ ค าดการณ์ว่ าจ ะ เกิดขึ้น  เช่ น 

จ านวนผูโ้ดยสาร หรอืจ านวนขบวน

รถโดยสารตามสมมติฐานที่ก าหนด 

เป็นต้น ประกอบกับปัจจัยที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตที่จะกระทบต่อ

ปรมิาณการใหบ้รกิารสาธารณะน้ี 

 งบการ เงินที่ แ สดงรายได้ ในอดีต      

โดยแยกตามประเภทของแหล่งรายได ้

 รายงานผลการให้บริการสาธารณะ 

(PSO) ของ รฟท. ที่ได้รับการอนุมัติ

จากกระทรวงคมนาคมในอดตี 3 – 5 ปี 

 ผลการศึกษาต่างๆ เพื่อสนับสนุน

วธิกีารประมาณการ 

รายไดจ้ากตัว๋หมู่คณะทุกชัน้ทุกประเภท 

รายไดจ้ากตัว๋หมู่คณะไป-กลบั 

รายไดจ้ากตัว๋น าเทีย่ว 

รายไดจ้ากตัว๋เดอืน 

รายไดจ้ากบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 
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3. ประมาณการต้นทนุค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการให้บริการสาธารณะ  

ต้นทุนค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการให้บรกิารสาธารณะ คอื ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิจากการใหบ้รกิาร

สาธารณะไม่รวมถงึค่าใชจ้่ายทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพและค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิารเชงิพาณิชย ์โดยต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการให้บรกิารสาธารณะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนทางตรงและต้นทุน

ทางอ้อม ในการพจิารณาขอ้เสนอฯ รฐัวสิาหกจิต้องชี้แจงถงึหลกัการ วธิกีารการค านวณและปันส่วน

ตน้ทุนค่าใชจ้า่ยจากบรกิารสาธารณะ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา 

1) ต้นทุนทางตรง  

ต้นทุนทางตรง คอื ค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กดิจากการด าเนินงานให้บรกิารสาธารณะและสามารถ

ระบุได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบรกิารสาธารณะที่ขอรบัเงินอุดหนุนบรกิารสาธารณะได้อย่างชดัเจน 

ซึง่ตน้ทุนทางตรงน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

o ค่าใชจ้า่ยคงที ่คอื ค่าใชจ้า่ยทีไ่มแ่ปรผนัตามปรมิาณการใหบ้รกิารสาธารณะ  

ตวัอยา่งของการประมาณการค่าใชจ้า่ยคงที ่ประกอบดว้ย การค านวณจากค่าใชจ้่ายจากบรกิาร

สาธารณะที่ เกิดขึ้นจริงในอดีต )Historical Data) 3 – 5 ปีย้อนหลัง ขึ้นอยู่กับประเภท            

ของบริการสาธารณะและประเภทของรายการค่าใช้จ่ายนั ้นหรือค่าใช้จ่ายตามสัญญา           

ประกอบกบัแผนการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีที่ขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ 

โดยอา้งองิสมมตฐิานทีก่ าหนด 

o ค่าใชจ้า่ยผนัแปร คอื ค่าใชจ้า่ยทีแ่ปรผนัตามปรมิาณการใหบ้รกิารสาธารณะ  

ตวัอยา่งของการประมาณการค่าใชจ้า่ยผนัแปร ประกอบดว้ย การค านวณจากค่าใชจ้า่ย 

จากบรกิารสาธารณะทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี )Historical Data) 3 – 5 ปียอ้นหลงั ขึน้อยูก่บัประเภท

ของบรกิารสาธารณะและประเภทของรายการค่าใช้จ่ายนัน้หรอืการประมาณการค่าใช้จ่าย       

จากแผนการด าเนินงานที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีที่ขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ     

โดยอ้างอิงสมมติฐานที่ก าหนด ทัง้นี้  ค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกิดขึ้นต้องสอดคล้องกับปัจจยั            

ที่ผลักดันต้นทุนค่ า ใช้ จ่ าย  )Cost Driver) เช่น  กิโล เมตรท าการ  จ านวนพนัก ง าน                           

พืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารสาธารณะ และจ านวนผูโ้ดยสาร เป็นตน้ 

ทัง้นี้  ร ัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงแนวทางในการค านวณวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ           

โดยอ้างองิจากแนวทางการพจิารณาขอ้เสนอฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของคณะกรรมการฯ         

ในบทที ่5 ของคู่มอืฉบบัน้ี 
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ตัวอย่างต้นทุนทางตรงจากการให้บรกิารสาธารณะของ รฟท. ส าหรบัการพิจารณาข้อเสนอฯ 

ประกอบดว้ย  
รายการ ตวัอยา่งหลกัการค านวณ ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ค่าใช้จ่ายคงท่ี 

ค่าซอ่มแซม ค านวณจากขอ้มูลสญัญาจดัซื้อจดัจ้างในอดีต

และแผนการจดัซื้อจดัจ้างในอนาคต ประกอบ

กับปริม าณขบวนรถไฟตามสมมติฐ าน              

ที่ก าหนด โดยปันส่วนเป็นค่าใช้จ่ายบริการ

สาธารณะตามสัดส่วนปริมาณขบวนรถไฟ     

เชงิสงัคมและเชงิพาณิชย ์

 สัญญาจ้างซ่อมแซมและบ ารุงขบวน    

รถโดยสาร 

 ทะเบยีนคุมเอกสารสญัญาค่าซ่อมบ ารุง 

ที่แสดงรายละเอยีดระยะการใหบ้รกิาร

ตามที่ก าหนดในสัญญา และมูลค่า     

การจา้งตามสญัญา )ต่อปีหรอืต่อเดอืน) 

 แผนงานซ่อมบ ารุงขบวนรถไฟ 

ค่าท าความสะอาดและใชส้อย

บนขบวนรถ 
 สญัญาจา้งท าความสะอาด 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซ่อม

บ ารุง 
 เอกสารหลกัฐาน/สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

ค่าเบีย้ประกนั ค านวณจากข้อมูลสัญญาประกันภัยในอดีต   

และแผนการประกนัภยัในอนาคต ประกอบกบั

ปริมาณขบวนรถไฟตามสมมติฐานที่ก าหนด 

โดยปันส่วนเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณะ 

ตามสัดส่ วนกิ โ ล เมตรท ากา ร เชิงสังคม          

และเชงิพาณิชย ์

 เ อกสา รหลัก ฐ านส า ห รับ ค่ า เ บี้ ย

ป ร ะกันภัย  ร วมอากรของ ขบวน          

รถโดยสาร  

 

ค่าใชจ้่ายต ารวจรถไฟ ควบคุม

ปฏบิตักิารและตรวจสอบ 

ค านวณจากการประมาณการอตัราก าลงัต ารวจ

รถไฟ และค่าใช้จ่ายต ารวจรถไฟเฉลี่ยอ้างองิ

จากข้อมูลในอดีต 3 – 5 ปีย้อนหลัง หักด้วย   

เงินอุดหนุนชดเชยส านักงานต ารวจรถไฟ           

โดยปันส่วนเป็นค่าใชจ้่ายบรกิารสาธารณะตาม

สัดส่วนกิโลเมตรท าการเชิงสังคมและเชิง

พาณิชย ์

 อตัราก าลงัต ารวจรถไฟในอดตี 

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายต ารวจรถไฟ 

)ค่าใชจ้่ายต ารวจรถไฟจรงิ เงนิอุดหนุน

ชดเชยส านกังานต ารวจรถไฟ ส่วนต่าง

หรือภาระที่การรถไฟต้องรับ ค่ากอง

ค ว บ คุ ม ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ ค่ า ก อ ง

ตรวจสอบ) เชิงสงัคมและเชงิพาณิชย์

ในอดตี 
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รายการ ตวัอยา่งหลกัการค านวณ ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ค่าใช้จ่ายพนักงานการเดนิรถ 

และซ่อมบ ารุง 

 

ค านวณจากการประมาณการจ านวนพนักงาน

และเงินเดือนพนักงานเฉลี่ยอ้างอิงจากขอ้มูล   

ใ นอดีต  3 – 5 ปี ย้ อนหลัง  โ ดย ปันส่ วน           

เป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณะตามสัดส่วน

กโิลเมตรท าการเชงิสงัคมและเชงิพาณิชย ์

 จ านวนพนักงานแยกตามต าแหน่ง     

ในอดตี 

 อั ต ร า เ งิ น เ ดื อ น พ นั ก ง า น แ ย ก             

ตามต าแหน่งในอดตี 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย สับ เปลี่ ย นแ ล ะ        

ใชส้อยรถจกัร 

ค านวณโดยใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในอดีต     

เป็นฐานในการค านวณ พร้อมประมาณการ

ปริมาณการสับเปลี่ยนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น        

ในอนาคต โดยปันส่วนเป็นค่าใช้จ่ายบริการ

สาธารณะตามสัดส่ วนกิโ ล เมตรท ากา ร          

เชงิสงัคมและเชงิพาณิชย ์

 ค่าใชจ้่ายเฉลีย่อา้งองิจากขอ้มลูในอดตี 

ค่าใชจ้่ายตัว๋ STAR ค านวณจากสัญญาการใช้ระบบตัว๋ STAR       

โดยปันส่วนเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณะ 

ตามสดัสว่นผูโ้ดยสารเชงิสงัคมและเชงิพาณิชย ์

 สั ญ ญ า จ้ า ง บ ริ ก า ร ด้ ว ย ร ะ บ บ

คอมพิวเตอร์ส าหรับโครงการระบบ

จ าหน่ายตัว๋โดยสาร (ระบบ STAR) 

ค่าเครื่องเขียนสิ่งพิมพ์และ

ค่าใชจ้่ายประจ าสถานี 

ค านวณจากการคาดการณ์จ านวนพนักงาน 

และเงินเดือนพนักงานเฉลี่ยอ้างอิงจากขอ้มูล    

ใ นอดีต  3 – 5 ปี ย้ อนหลัง  โ ดย ปันส่ วน            

เป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณะตามสัดส่วน

กโิลเมตรท าการเชงิสงัคมและเชงิพาณิชย ์

 ค่าใชจ้่ายเฉลีย่อา้งองิจากขอ้มลูในอดตี 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร 

ค่าเชือ้เพลงิ ค านวณจากประมาณการราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิ

ในปีที่ขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 

ประกอบกับปริมาณการให้บริการสาธารณะ      

ทีค่าดการณ์ว่าจะเกดิขึน้ เช่น จ านวนกโิลเมตร

และปริม าณขบวนรถไฟตามสมมติฐาน             

ทีก่ าหนด รวมถงึค่าใชจ้่ายโสหุย้ และค่าใชจ้่าย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงจากข้อมูลเฉลี่ย

อ้างอิงจากข้อมูลในอดีต  3 – 5 ปีย้อนหลัง      

โดยปันส่วนเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณะ   

ต ามสัดส่ วนกิ โ ล เมตรท ากา ร เชิงสังคม                  

และเชงิพาณิชย ์

 ปริมาณน ้ามนั ราคาน ้ามนั ค่าใช้จ่าย

โสหุย้ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ

ใ น อ ดี ต แ ล ะ ที่ ใ ช้ ส า ห รั บ                               

การประมาณการ 

 

 

 



32 
 

2) ต้นทุนทางอ้อม  

 ต้นทุนทางอ้อม คอื ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บรกิารทุกประเภทของรฐัวสิาหกิจ    

โดยไม่สามารถระบุได้ชดัเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายส าหรบับรกิารสาธารณะจ านวนเท่าใด ดงันัน้ 

ค่าใชจ้่ายประเภทนี้ต้องผ่านกระบวนการค านวณด้วยเกณฑปั์นส่วนทีก่ าหนดขึน้ เพื่อปันส่วน

ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวใหเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารสาธารณะตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม  

 

ตัวอย่างต้นทุนทางอ้อมจากการให้บรกิารสาธารณะของ รฟท. ส าหรบัการพิจารณา

ขอ้เสนอฯประกอบดว้ย  
รายการ ตวัอยา่งหลกัการค านวณ ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

รายจ่ายสว่นกลาง ค านวณจากการคาดการณ์จ านวนพนักงาน 

และค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นสว่นกลาง อา้งองิจากขอ้มูล

ใ นอดีต  3 – 5 ปี ย้ อนหลัง  โ ดย ปันส่ วน           

เป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณะจากสัดส่วน

รายได้และรายจ่ายถ่วงน ้ าหนักเชิงสังคม      

และเชงิพาณิชย ์

 งบการเงินที่แสดงค่าใช้จ่ายในอดีต 

แยกตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย      

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 รายงานผลการให้บริการสาธารณะ 

ของ รฟท. ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากกระทรวง

คมนาคมในอดตี 

 จ านวนพนักงานแยกตามต าแหน่ง     

ในอดตี 

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกรายจ่าย

สว่นกลางและจ านวนบุคลากร 

 เกณฑ์การปันส่วนส าหรับบริการ

สาธารณะ 

 

โครงสรา้งพืน้ฐาน ค านวณจากค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

ที่ รฟท. เป็นผู้ร ับภาระค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ในอนาคต เช่น การพฒันารถไฟทางคู่

แ ล ะ รถ ไฟสาย ใหม่  ร ถ ไฟคว าม เ ร็ว สู ง              

และ รถไฟฟ้าชานเมืองโดยปันส่วนเป็น

ค่าใช้จ่ายบริการสาธารณะจากสดัส่วนรายได้

แ ล ะ ร า ย จ่ า ย ถ่ ว ง น ้ า ห นั ก เ ชิ ง สั ง ค ม                  

และเชงิพาณิชย ์

 งบการเงินที่แสดงค่าใช้จ่ายในอดีต 

แยกตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย      

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้าง

พื้ น ฐ านที่  รฟท .  เ ป็ นผู้ ร ับภ า ร ะ

ค่าใชจ้่ายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต 

 เกณฑ์การปันส่วนส าหรับบริการ

สาธารณะ 
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รายการ ตวัอยา่งหลกัการค านวณ ตวัอยา่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ค่าเสือ่มราคา ค านวณจากค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยใ์นส่วน

ที่ รฟท. เป็นผู้ลงทุนและค่าเสื่อมราคาจาก

แผนการซือ้สนิทรพัยต่์าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

ในอนาคต โดยปันส่วนเป็นค่าใช้จ่ายบริการ

สาธารณะตามสัดส่ วนกิโ ล เมตรท ากา ร          

เชงิสงัคมและเชงิพาณิชย ์

 งบการเงินที่แสดงค่าใช้จ่ายในอดีต 

แยกตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย      

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เอกสารแสดงสนิทรพัย์ในส่วนที่ รฟท. 

เป็นผู้ลงทุนและค่าเสื่อมราคาจาก

แผนการซือ้สนิทรพัยต่์างๆ 

 เกณฑ์การปันส่วนส าหรับบริการ

สาธารณะ 
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5. วิธีการพิจารณาข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปี
งบประมาณ 2563 ตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ 

รัฐวิสาหกิจสามารถค านวณประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณะ             

ส าหรบัข้อเสนอการขอรบัเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะได้ตามแนวทางของการพิจารณาข้อเสนอฯ  ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2562 

ตามตวัอย่างด้านล่างนี้ ทัง้นี้ วธิกีารค านวณประมาณการดงักล่าวเป็นเพยีงตวัอย่างการค านวณประมาณการ

ต้นทุนค่าใช้จ่ายวิธีหนึ่งซึ่งรฐัวิสาหกิจสามารถน าไปปรบัใช้หรือเลือกใช้วิธีการค านวณอื่นที่เหมาะสมกับ     

ประเภทของบริการสาธารณะที่ให้บริการ ลักษณะการจดัท าบัญชี หรือรายละเอียดข้อมูลของรฐัวิสาหกิจ            

ที่เกี่ยวข้อง ดงันัน้ วธิกีารที่เหมาะสมขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของรฐัวสิาหกิจ โดยตวัอย่างการวเิคราะห์ข้อเสนอฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามแนวทางการพจิารณาของคณะกรรมการฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

1) รายไดก้ารโดยสารรถไฟเชงิสงัคม   

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

รายได้การโดยสารรถไฟ         
เชิงสงัคม   

367,285,000.000 367,285,000.00 - 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ร า ย ไ ด้ ก า ร โ ด ย ส า ร ร ถ ไ ฟ          
เชงิสงัคม   

จ านวนผูโ้ดยสารจรงิปี 2561 x อตัรา
การเพิม่ขึน้ของผูโ้ดยสารรอ้ยละ 5.00 
x ราคาค่าโดยสาร  

ค านวณอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี  
) Compound Annual Growth Rate - 
CAGR) จากรายได้การโดยสารรถไฟ
เชิง สัง คมตามผลการด า เนิ น งาน
ยอ้นหลงั 3 ปี   

 
ขอ้เสนอฯ รฟท. 
 รฟท. ประมาณการรายได้ปี 2563 โดยใช้จ านวนผู้โดยสารจากผลการด าเนินงานจรงิใน 2561 

คูณอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารที่ร้อยละ 5.00 เนื่องจาก รฟท. คาดการณ์ว่าจะมจี านวน

ผู้โดยสารเพิม่ขึ้นจากจากการด าเนินการโครงการปรบัปรุงทางเพื่อความปลอดภยัในเส้นทาง     
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สายต่างๆ คูณกบัราคาค่าโดยสาร ท าใหร้ายได้การโดยสารรถไฟเชงิสงัคมรวมเท่ากบั 367.285  

ลา้นบาท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 การค านวณข้อมูลรายได้การโดยสารรถไฟจากจ านวนผู้ โดยสารเชิงสังคมที่  รฟท.  

ประมาณการตามข้อเสนอฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่าจ านวนผู้โดยสารของ รฟท.               

มแีนวโน้มที่ลดลง ส่งผลให้รายได้การโดยสารรถไฟลดลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ รฟท. ชี้แจง       

จงึพจิารณาอตัราการลดลงของรายไดโ้ดยใชก้ารค านวณอตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปี )Compound 

Annual Growth Rate - CAGR) ของข้อมูลรายได้  3 ปีย้อนหลังพบว่า  จ านวนผู้ โดยสาร           

และรายได้การโดยสารรถไฟจากจ านวนผู้โดยสารเชงิสงัคมที่ รฟท. ประมาณการมานัน้อาจสูง

เกนิไปเมื่อเทยีบกบัจ านวนผูโ้ดยสารและรายไดก้ารโดยสารรถไฟจากจ านวนผูโ้ดยสารเชงิสงัคม

จากการค านวณโดยใช้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี แต่เนื่องจากส่วนต่างของรายได้ดงักล่าว         

ที ่รฟท. เสนอมากบัประมาณการรายไดต้ามทีค่ านวณขา้งต้นไม่ไดแ้ตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั 

จงึเห็นควรให้ใช้รายได้การโดยสารรถไฟเชงิสงัคมตามที่ รฟท. เสนอมา ซึ่งเท่ากบั 367.285     

ลา้นบาท 

 

2) ค่าใชจ้า่ยเชือ้เพลงิ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าใชจ้่ายเชือ้เพลงิรถจกัร 367,885,696.930 343,000,833.08 24,884,863.852 

ค่าใชจ้่ายเชือ้เพลงิรถดเีซลราง  202,409,184.570 188,717,635.69 13,691,548.876 

ค่าใชจ้่ายเชือ้เพลงิรถปรบัอากาศ  - - - 

รวมค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิง  570,294,881.500 531,718,468.77 38,576,412.728 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่าใชจ้่ายเชือ้เพลงิรถจกัร ปริมาณน ้ามันที่ใช้ในการให้บริการ
เชงิสงัคมในปี 2560 x ราคาน ้ามนั  

ปริมาณน ้ ามันที่ใช้ในการให้บริการ    
เ ชิ ง สัง คม ใน ปี  2560 x อัต ร าก า ร
สิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงที่ควรเพิ่มขึ้น
จากการเสื่อมสภาพของรถจักรต่อปี           
ทีร่อ้ยละ 5.00 จ านวน 3 ปี  

ค่าใชจ้่ายเชือ้เพลงิรถดเีซลราง  

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เชื้ อ เพลิง รถปรับ
อากาศ 
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ขอ้เสนอฯ รฟท. 
 รฟท. ประมาณการต้นทุนค่าเชื้อเพลิงโดยใช้ราคาน ้ ามันดีเซลเท่ากับ  30.50 บาทต่อลิตร         

และประมาณการปริมาณน ้ ามันดีเ ซลส าหรับที่ ค าดว่ าจะ ใช้ส าหรับการ ให้บริก า ร 

เชงิพาณิชยแ์ละเชงิสงัคมประจ าปีงบประมาณ 2563 รวมเท่ากบั 84.24 ลา้นลติร โดยใชส้ดัส่วน

การใช้น ้ามนัจรงิส าหรบับรกิารเชงิสงัคมของปี 2560 เป็นเกณฑปั์นส่วนระหว่างปรมิาณน ้ามนั

ของการบรกิารเชงิสงัคมเชงิพาณิชยแ์ละเชิงสงัคม จงึได้ปรมิาณน ้ามนัของการบรกิารเชงิสงัคม

ปีงบประมาณ 2563 เท่ากบั 18.06 ลา้นลติร ท าใหค้่าเชือ้เพลงิรวมเท่ากบั 570.294 ลา้นบาท  

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 วิธีการค านวณปริมาณน ้ ามันดีเซลส าหรับการให้บริการเชิงสังคมที่ รฟท. ประมาณการ           

ตามข้อเสนอฯ ประจ าปี งบประมาณ 2563 เห็นว่าปริมาณน ้ ามันที่  รฟท. เสนอมานั ้น         

เหมาะสมแล้วหรอืไม่เกินจากประมาณปรมิาณน ้ามนัในปีงบประมาณ 2563 จากการค านวณ        

ด้วยหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลด าเนินงานจริงจากการให้บริการเชิงสังคมปี 2560     

เป็นพื้นฐานในการค านวณคูณด้วยอตัราการสิ้นเปลอืงน ้ามนัที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพรถจกัร      

ทีอ่า้งองิจากผลการศกึษาจากต่างประเทศ 

 รฟท. ปันส่วนค่าใช้จ่ายเชื้อเพลงิระหว่างบรกิารเชงิสงัคมและเชงิพาณิชย์ โดยใช้จ านวนลติร

น ้ามนัดีเซลที่ใช้จรงิของทัง้รถจกัรและรถดีเซลราง  เนื่องจากน ้ามนัดีเซลเป็นค่าใช้จ่ายหลกั     

ของค่าใชจ้า่ยกลุ่มน้ี จงึเหน็ว่าการใชเ้กณฑก์ารปันส่วนดงักล่าวเป็นเกณฑท์ีม่คีวามเหมาะสม  

 อย่างไรก็ตาม สมมติฐานของราคาน ้ามนัดีเซล 29.00 บาทต่อลติรตามข้อเสนอฯ นัน้ สูงกว่า

ค่าเฉลีย่ราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิจากส านักงบประมาณที ่28.47 บาทต่อลติร และสูงกว่าราคาน ้ามนั

ในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ จึง เห็นควรให้อ้างอิงราคาน ้ ามันของส านักงบประมาณ            

เนื่องจาก มคีวามใกล้เคยีงกบัราคาน ้ามนัในปัจจุบนั ท าให้ได้ประมาณการค่าเชื้อเพลงิเท่ากบั 

531.718 ลา้นบาท 
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3) ค่าใชจ้า่ยพนกังานการเดนิรถ และซ่อมบ ารงุ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าควบคมุช่างกล  196,339,874.540 196,339,874.54 - 

ค่าควบคมุ - เดนิรถ  162,320,037.470 162,320,037.47 - 

งานควบคมุการเดนิรถ  194,819,850.220 194,819,850.22 - 

รวมค่าควบคมุการเดินรถ  553,479,762.23 553,479,762.23 - 

ค่าใชจ้่ายพนกังานรถจกัร-ช่างกล  361,839,696.870 361,839,696.87 - 

ค่าใชจ้่ายสถานี  692,844,701.010 692,844,701.01 - 

ค่าใชจ้่ายพนกังานขบวนรถ-เดนิรถ  167,849,950.720 167,849,950.72 - 

รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน           
การเดินรถ และซ่อมบ ารงุ  

1,222,534,348.600 1,222,534,348.60 - 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ 

รายการ             ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่าควบคุมช่างกล  รฟท. ใหเ้ฉพาะขอ้มลูประมาณการ 
โดยไม่ไดช้ีแ้จงถงึทีม่าและเอกสาร
หลกัฐานประกอบรายละเอยีดของ
ค่าใชจ้่ายพนักงานการเดนิรถ และ
ซ่อมบ ารุง 

ค่ า ใช้จ่ ายรวมต่อพนักงานเดินรถ       
และซ่อมบ ารุงที่ เกิดขึ้นจริงส าหรับ
บริการรวมเชิงสังคมและพาณิชย์          
ในปี 2560 x อัตราการปรับเงินเดือน
มาตรฐานที่ร้อยละ 6.50 ต่อปีจ านวน     
3 ปี  x สมมติฐานจ านวนพนักงาน              
ทีใ่หบ้รกิารเชงิสงัคม  
 
 
 

ค่าควบคมุ - เดนิรถ  

งานควบคมุการเดนิรถ  

ค่าใชจ้่ายพนกังานรถจกัร-ช่างกล  

ค่าใชจ้่ายสถานี  

ค่าใชจ้่ายพนกังานขบวนรถ-เดนิรถ  

 
ขอ้เสนอฯ รฟท. 
 รฟท. ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงานการเดินรถ และซ่อมบ ารุง ตามข้อเสนอฯ เท่ากับ 

1,222.534 ล้านบาท ทัง้นี้  รฟท.  ไม่ได้มีการชี้แจงถึงที่มาและเอกสารหลักฐานประกอบ

รายละเอยีดของค่าใชจ้า่ยพนกังานการเดนิรถ และซ่อมบ ารงุ 
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ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 รฟท. ไม่ได้ชี้แจงถึงที่มาและหลกัฐานประกอบรายละเอียดของค่าใช้จ่ายพนักงานการเดินรถ    

และซ่อมบ ารุงจึงมีหลักเกณฑ์การค านวณประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงานก ารเดินรถ              

และซ่อมบ ารงุส าหรบัขอ้เสนอฯ ปี 2563 ดงัต่อไปนี้ 

หลกัเกณฑก์ารค านวณค่าใชจ้า่ยเฉลีย่ต่อพนกังาน:  

- ค านวณโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายรวมต่อพนักงานเดินรถและซ่อมบ ารุง ต่อจ านวน

พนักงานของปี 2560 และปรบัเพิม่ด้วยอตัราการปรบัเงนิเดอืนมาตรฐานที่รอ้ยละ 6.50 

ต่อปี ไปข้างหน้า 3 ปี เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายดงักล่าวในปี 2563 โดยการค านวณ     

ในแต่ละปีจะพิจารณาเปรยีบเทียบกบัประมาณการที่ รฟท. ยื่นตามข้อเสนอฯ ซึ่งอยู่

ภายใต้มลูค่าตามหลกัเกณฑข์า้งต้น เพื่อใชเ้ป็นฐานในการค านวณค่าใชจ้่ายต่อพนักงาน

ทีเ่หมาะสมในปีถดัไปจนถงึปี 2563  

- น าค่าใชจ้า่ยรวมต่อพนักงานคณูดว้ยจ านวนพนักงานของ รฟท. ทีปั่นส่วนเขา้การบรกิาร

เชงิสงัคมโดยใชอ้ตัราส่วนขบวนรถโดยสารเชงิสงัคมต่อจ านวนขบวนรถโดยสารทัง้หมด 

เป็นเกณฑก์ารปันส่วนจากจ านวนพนกังาน รฟท. ทัง้หมดในปี 2563 ซึง่ไดแ้ก่ 

o ประมาณการค่าใชจ้า่ยรวมต่อพนักงานส าหรบัปี 2563 คอื 185,175.071 บาท  

o ประมาณการจ านวนพนักงาน รฟท. ปี 2563 รวมการใช้บริการเชิงสังคม                

และเชงิพาณิชย์ คอื 14,135 คน และเมื่อคูณด้วยอตัราส่วนจ านวนรถโดยสารเชงิ

สังคมต่อจ านวนขบวนรถโดยสารทัง้หมด คือ 152 ขบวน หารด้วย 224 ขบวน          

ท าให้จ านวนพนักงานส าหรับบริการเชิงสังคมที่ได้มีจ านวนเท่ากับ  9,591 คน          

ซึ่งจ านวนพนักงานดงักล่าวมจี านวนมากกว่าที่  รฟท. เสนอที่ 7,286 คน คดิเป็น  

ส่วนต่างอยู่ที่  2,305 คน จึงเห็นควรให้ใช้ประมาณการตามจ านวนพนักงาน             

ทีใ่หบ้รกิารเชงิสงัคมตามที ่รฟท. ระบุในขอ้เสนอฯ คอื 7,286 คน 

- จากนัน้เปรยีบเทียบค่าใช้จ่ายแต่ละรายการระหว่างค่าใช่จ่ายพนักงานในการเดนิรถ    

และซ่อมบ ารุงทีป่ระมาณการตามหลกัเกณฑข์า้งต้น เปรยีบเทยีบกบัขอ้เสนอฯ ที่ รฟท. 

เสนอมาที่จ านวน 1,776.014 ล้านบาท จึงเห็นสมควรพิจารณาค่าใช้จ่ายพนักงาน          

ในการเดินรถและซ่อมบ ารุงตามที่ รฟท. เสนอมา เนื่ องจากยังอยู่ภายใต้มูลค่า              

ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 

 จากเหตุผลข้างต้นจึงเห็นว่าประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงานการเดินรถ และซ่อมบ ารุง 

ทีเ่หมาะสมส าหรบัขอ้เสนอฯ ปี 2563 มมีลูค่าเท่ากบั 1,776.014 ลา้นบาท 
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4) ค่าซ่อมบ ารงุ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ มูลค่าความแตกต่าง 

ค่าซ่อมบ ารุงรถจกัร  310,021,412.550 310,021,412.55 - 

ค่าซ่อมบ ารุงรถดเีซลราง  312,049,816.870 266,081,063.30 45,968,753.569 

ค่าซ่อมบ ารุงรถ  บนอ.ป.  - - - 

ค่าซ่อมบ ารุงรถ  บนท. , บชท.  805,452.710 417,784.51 387,668.198 

ค่าซ่อมบ ารุงรถ  บนทป. , บชทป.  - - - 

ค่าซ่อมบ ารุงรถ  บชส. , บสส. , บสพ.  117,624,872.750 99,246,551.12 18,378,321.626 

ค่าซ่อมบ ารุงรถ  บชสป.  - - - 

ค่าซ่อมบ ารุงรถ บรกิารและอื่น ๆ  940,409.650 793,475.16 146,934.495 

ค่าซ่อมบ ารุงรถ สนิคา้  1,905,929.070 990,725.56 915,203.508 

ค่าซ่อมบ ารุงรถดเีซลรางปรบัอากาศ  - - - 

ค่าซ่อมบ ารงุ  743,347,893.600 677,551,012.20 65,796,881.395 
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ตารางแสดงหลกัการค านวณ 
รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่าซ่อมบ ารงุรถจกัร  รฟท. ให้เฉพาะขอ้มูลประมาณการ 
โดยไม่ไดช้ีแ้จงถงึทีม่าและหลกัฐาน
ประกอบรายละเอยีดของค่าใช้จ่าย
พนกังานการเดนิรถและซ่อมบ ารุง 

ค่าซ่อมบ ารุงรายประเภทที่เกดิขึน้
จริง ในปี  2560 x อัตรา เงิน เ ฟ้อ     
ของ ปี  2561 2562 แ ล ะ  2563 x 
อัตราค่า เฉลี่ยอัตราการเติบโต    
ของค่าใชจ้่ายจรงิ 3 ปี  

ค่าซ่อมบ ารุงรถดเีซลราง  

ค่าซ่อมบ ารุงรถ  บนอ.ป.  

ค่าซ่อมบ ารุงรถ  บนท. , บชท.  

ค่าซ่อมบ ารุงรถ  บนทป. , บชทป.  

ค่าซ่อมบ ารุงรถ  บชส. , บสส. , บสพ.  

ค่าซ่อมบ ารุงรถ  บชสป.  

ค่าซ่อมบ ารุงรถ บรกิาร และอื่น ๆ  

ค่าซ่อมบ ารุงรถ สนิคา้  

ค่าซ่อมบ ารุงรถดเีซลรางปรบัอากาศ  

 
ขอ้เสนอฯ รฟท. 
 รฟท. ประมาณการค่าซ่อมบ ารุง  ตามข้อเสนอฯ เท่ากับ 743.348 ล้านบาท ทัง้นี้  รฟท.         

ไมไ่ดม้กีารชีแ้จงถงึทีม่าและเอกสารหลกัฐานประกอบรายละเอยีดของค่าซ่อมบ ารงุ 
ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 รฟท . ไ ม่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง ถึ ง ที่ ม า แ ล ะหลัก ฐ านปร ะกอบ ร ายล ะ เ อี ย ดขอ งค่ า ซ่ อ มบ า รุ ง  

จงึมหีลกัเกณฑก์ารค านวณประมาณการค่าซ่อมบ ารงุส าหรบัขอ้เสนอฯ ปี 2563 ดงัต่อไปนี้ 

o ค่าซ่อมบ ารงุรายประเภททีจ่รงิทีเ่กดิขึน้ในปี 2560 และปรบัเพิม่ดว้ย 

1) ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี  2561 2562 และ 2563 ที่ร้อยละ 2.20 1.60 และ 1.10 

ตามล าดบั    

2) อตัราค่าเฉลีย่อตัราการเตบิโตของค่าซ่อมบ ารุงตามค่าใชจ้่ายจรงิ 3 ปี อยู่ทีร่อ้ยละ - 2.30 

(ซึง่เป็นอตัราทีพ่จิารณาแลว้จากค่าเฉลี่ยอตัราการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 

ต่อกโิลเมตรเดนิรถทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2558 ถงึปี 2560  

o ด าเนินการเปรยีบเทยีบค่าใช้จ่ายรายประเภทภายหลงัการปรบัเพิม่ตามรายละเอยีดขา้งต้น 

กบัขอ้เสนอฯ ที่ รฟท. ยื่นเพื่อขอรบัการอุดหนุนฯ โดยเลอืกค่าใช้จ่ายที่ รฟท. เสนอซึ่งอยู่

ภายใต้มูลค่ าตามหลัก เกณฑ์ข้า งต้น มาใช้ เ ป็นฐานในการค านวณเที่ เหมาะสม                      
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ส าหรบัการประมาณการปีถดัไปจนถงึปี 2563 เพื่อค านวณหาค่าซ่อมบ ารุงรวมที่เหมาะสม 

ท าใหค้่าซ่อมบ ารงุรวมเท่ากบั 677.551 ลา้นบาท 

 

5) ค่าใชจ้า่ยตัว๋ STAR 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าใช้จ่ายตัว๋ STAR  60,357,630.870 60,357,630.87 - 

 

ตารางแสดงหลกัการค านวณ 
รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่าใชจ้่ายตัว๋ STAR ค่ า ใ ช้ จ่ า ยตั ว๋  STAR ต่ อ เดือน  x 
จ านวน เดือนท ากา ร  x สัดส่ วน
กโิลเมตรผูโ้ดยสารของการใหบ้ริการ
เชงิสงัคม 

เห็นสอดคล้องกับหลักการค านวณ        
ที ่รฟท. เสนอมา 

 
ขอ้เสนอฯ รฟท. 
 รฟท. ประมาณการค่าใชจ้า่ยตัว๋ STAR ตามขอ้เสนอฯ เท่ากบั 60.357 ลา้นบาท   

 รฟท. ค านวณค่าใชจ้่ายตัว๋ STAR โดยอ้างองิจากสญัญาค่าใช้จ่ายตัว๋ STAR รวมส าหรบับรกิาร

รถโดยสารเชงิพาณิชย ์และเชงิสงัคม ซึง่มจี านวนเท่ากบั 237.915 ลา้นบาทต่อปี และใชส้ดัส่วน

กโิลเมตรผูโ้ดยสารของการใหบ้รกิารเชงิสงัคมเป็นเกณฑก์ารปันส่วนประมาณค่าใชจ้า่ยตัว๋ STAR 

ระหว่างค่าใช้จ่ายเชงิสงัคม และค่าใช้จ่ายเชงิพาณิชย์ หรอืปรมิาณตัว๋ที่ออกควบคู่กบัระยะทาง    

ในการเดินทางของแต่ละผู้โดยสาร จึงท าให้ค่าใช้จ่ายตัว๋  STAR ส าหรับบริการเชิงสังคม          

รวมเท่ากบั 60.358 ลา้นบาท  

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 จากการสอบทานการประมาณการค่าใช้จ่ายตัว๋ STAR  โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง         

และปันส่วนค่าใชจ้า่ย โดยใชส้ดัส่วนกโิลเมตรผูโ้ดยสารของการใหบ้รกิารนัน้เหมาะสมแลว้ ดงันัน้ 

จงึเหน็ควรใหอุ้ดหนุนค่าใชจ้า่ยตัว๋ STAR ตามขอ้เสนอฯ เท่ากบั 60.357 ลา้นบาท 
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6)   ค่าเบีย้ประกนั 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าเบี้ยประกนั  15,650,072.620 15,650,072.62 - 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่าเบีย้ประกนั ค่ า เ บี้ ย ป ร ะ กัน ต่ อ ปี  x สัด ส่ ว น
กิโลเมตรท าการของการให้บริการ   
เชงิสงัคม 

เห็นสอดคล้องกับหลักการค านวณ        
ที ่รฟท. เสนอมา 

 
ขอ้เสนอฯ รฟท. 
 รฟท. ประมาณการค่าเบีย้ประกนั ตามขอ้เสนอฯ เท่ากบั 15.65 ลา้นบาท   

 รฟท. ค านวณค่าเบี้ยประกัน โดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยปี 2559 โดยค่าเบี้ยประกันรวม             

ที่ระบุในสญัญามจี านวนเท่ากับ 48.980 ล้านบาทต่อปี และใช้กิโลเมตรท าการของการให้บริการ     

เชงิสงัคมเป็นเกณฑก์ารปันส่วนระหว่างค่าใชจ้่ายเชงิสงัคม และค่าใชจ้า่ยเชงิพาณิชย ์จงึท าใหค้่าเบี้ย

ประกนัภยัส าหรบับรกิารเชงิสงัคมรวมเท่ากบั 15.650 ลา้นบาท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 การประมาณการค่าเบี้ยประกัน โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามสัญญาและปันส่วน

ค่าใช้จ่ายโดยใช้สัดส่วนกิโลเมตรท าการของการให้บริการเชิงสังคมนั ้น เหมาะสมแล้ว        

เนื่องจากค่าเบี้ยประกนัผนัแปรตามความเสี่ยงจากระยะทางในการเดินรถ ดงันัน้ จงึเห็นควร      

ใหอุ้ดหนุนค่าเบีย้ประกนัภยัตามขอ้เสนอฯ เท่ากบั 15.650 ลา้นบาท 
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7) ค่าเครือ่งเขยีนสิง่พมิพแ์ละค่าใชจ้า่ยประจ าสถานี 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าเครือ่งเขียนส่ิงพิมพ ์          
และค่าใช้จา่ยประจ าสถานี 

13,656,131.000 7,807,080.42 5,849,050.580 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่ า เครื่ อ ง เขียนสิ่งพิมพ์ และ
ค่าใชจ้่ายประจ าสถานี 

รฟท. ใหเ้ฉพาะขอ้มูลประมาณการ
โดยไม่ไดช้ีแ้จงถงึทีม่าและเอกสาร
หลกัฐานประกอบรายละเอยีดของ    
ค่ า เ ค รื่ อ ง เ ขี ย น สิ่ ง พิ ม พ์ แ ล ะ
ค่าใชจ้่ายประจ าสถานี 

ค่าเครื่องเขียนสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่าย
ประจ าสถานีที่ เกิดขึ้นจริง ใน ปี  2560          
x อตัราเงนิเฟ้อของปี 2561 ทีร่อ้ยละ 2.20 
x อตัราเงนิเฟ้อของปี 2562 ทีร่อ้ยละ 1.60 
x อตัราเงนิเฟ้อของปี 2563 ทีร่อ้ยละ 1.10      

 

ขอ้เสนอฯ รฟท. 
 รฟท. ประมาณการค่าเครื่องเขยีนสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายประจ าสถานี  ตามข้อเสนอฯ เท่ากบั 

13.656 ลา้นบาท ทัง้นี้ รฟท. ไม่ไดม้กีารชีแ้จงถงึที่มาและเอกสารหลกัฐานประกอบรายละเอยีด

ของค่าเครือ่งเขยีนสิง่พมิพแ์ละค่าใชจ้า่ยประจ าสถานี 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 รฟท . ไม่ได้ชี้แจงถึงที่มาและหลักฐานประกอบรายละเอียดของค่าเครื่องเขียนสิ่งพิมพ์              

และค่าใชจ้า่ยประจ าสถานี จงึเหน็ควรประมาณการมลูค่าทีเ่หมาะสมโดยน าค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ   

ของปี 2560 ปรบัเพิม่ด้วย ประมาณการอตัราเงนิเฟ้อปี 2561 2562 และ 2563 ที่ร้อยละ 2.20 

1.60 และ 1.10 ตามล าดบั ท าให้ได้ค่าเครื่องเขยีนสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายประจ าสถานีเท่ากบั 

7.807 ลา้นบาท 

 ค่าเครือ่งเขยีนสิง่พมิพแ์ละค่าใชจ้า่ยประจ าสถานีตามขอ้เสนอฯ ของ รฟท. นัน้ มากกว่าค่าใชจ้่าย

ทีค่ านวณไดต้ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ ประกอบกบั รฟท. ไมส่ามารถชีแ้จงทีม่าและเอกสารหลกัฐาน

ประกอบรายละเอยีดค่าเครื่องเขยีนสิง่พมิพ์และค่าใช้จ่ายประจ าสถานีได้ จงึเหน็ควรใหอุ้ดหนุน    

ทีป่ระมาณการตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ ซึง่เท่ากบั 7.807 ลา้นบาท 
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8) ค่าท าความสะอาดและใชส้อยบนขบวนรถ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าท าความสะอาดและใช้สอย
บนขบวนรถ  

61,724,875.410 61,724,875.41 - 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่าท าความสะอาดและใชส้อยบน
ขบวนรถ 

รฟท. ให้เฉพาะข้อมูลประมาณการ
โดยไม่ได้ชี้แจงถึงที่มาและเอกสาร
หลักฐานประกอบรายละเอียดของ   
ค่ า ท า ค ว ามสะอ าดและ ใ ช้สอย         
บนขบวนรถ 

ค่าท าความสะอาดที่ เกิดขึ้นจริงใน          
ปี  2562 x อัตราเงินเฟ้อของปี  2563          
ทีร่อ้ยละ 1.10      

 
ขอ้เสนอฯ รฟท. 
 รฟท. ประมาณการค่าท าความสะอาดและใช้สอยบนขบวนรถ ตามข้อเสนอฯ เท่ากบั 61.725      

ล้านบาท ทัง้นี้  รฟท. ไม่ได้มีการชี้แจงถึงที่มาและเอกสารหลักฐานประกอบรายละเอียด            

ของค่าท าความสะอาดและใชส้อยบนขบวนรถ 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 เนื่องจากขอ้จ ากดัทางเอกสารหลกัฐานประกอบค่าท าความสะอาดและใชส้อยบนขบวนรถทีไ่ด้รบั

จาก รฟท. เป็นสัญญาการว่าจ้างท าความสะอาดในอดีตและไม่ครอบคลุมถึงการให้บรกิาร         

ในปีงบประมาณ 2563 รวมถงึยอดรวมของค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่ได้รบัจาก รฟท. ไม่ตรงกบั     

ที ่รฟท. ประมาณการโดยรวมค่าใชจ้่ายเชงิพาณิชยแ์ละเชงิสงัคมปีงบประมาณ 2563 จงึเหน็ควร

ประมาณการมูลค่าที่เหมาะสมโดยน าค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริงของปี 2562 ปรบัเพิม่ด้วยประมาณ

การอตัราเงนิเฟ้อปี 2563 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.10  ท าใหไ้ดค้่าความสะอาดและใชส้อยบนขบวน

รถเท่ากบั 65.338 ลา้นบาท 

 ทัง้นี้  ค่าท าความสะอาดและใช้สอยบนขบวนรถที่ รฟท . เสนอส าหรบัปีงบประมาณ 2563          

ยงัอยู่ภายใต้มูลค่าตามหลกัเกณฑข์า้งต้น จงึเหน็ควรให้อุดหนุนตามที่ รฟท. เสนอ หรอืเท่ากบั 

61.724 ลา้นบาท 
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9) ค่าใชจ้า่ยสบัเปลีย่นและใชส้อยรถจกัร 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าใช้จ่ายสบัเปล่ียนและใช้สอย         
รถจกัร  

19,493,001.380 19,196,701.90 296,299.481 

 

ตารางแสดงหลกัการค านวณ 
รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่าใช้จ่ายสบัเปลี่ยนและใช้สอย         
รถจกัร 

รฟท. ให้เฉพาะข้อมูลประมาณการ
โดยไม่ได้ชี้แจงถึงที่มาและหลกัฐาน
ประกอบรายละเอียดของค่าใช้จ่าย
สบัเปลีย่นและใชส้อยรถจกัร 

ค่าใช้จ่ายสบัเปลี่ยนและใช้สอยรถจกัร  
ทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2560 x อตัราเงนิเฟ้อ
ของปี 2561 2562 และ 2563 

 

ขอ้เสนอฯ รฟท. 
 รฟท. ประมาณการค่าใชจ้่ายสบัเปลีย่นและใชส้อยรถจกัรตามขอ้เสนอฯ เท่ากบั 19.493 ลา้นบาท 

ทัง้นี้  รฟท. ไม่ได้มกีารชี้แจงถึงที่มาและเอกสารหลกัฐานประกอบรายละเอียดของค่าใช้จ่าย
สบัเปลีย่นและใชส้อยรถจกัร 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 รฟท. ไม่ได้ชี้แจงถงึที่มาและหลกัฐานประกอบรายละเอียดของค่าใช้จ่ายสบัเปลี่ยนและใช้สอย    

รถจกัร จงึเห็นควรประมาณการมูลค่าที่เหมาะสมโดยน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิของปี 2560      

ปรบัเพิม่ดว้ย ประมาณการอตัราเงนิเฟ้อปี 2561 2562 และ 2563 ทีร่อ้ยละ 2.20 1.60 และ 1.10 

ตามล าดบั ท าใหไ้ดค้่าใชจ้า่ยสบัเปลีย่นและใชส้อยรถจกัรเท่ากบั 19.196 ลา้นบาท 
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10) ค่าใชจ้า่ยการตลาด หาประโยชน์ โฆษณาและคอนเทนเนอร ์

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าใช้จา่ยการตลาด หาประโยชน์ 
โฆษณาและคอนเทนเนอร ์

20,055,952.280 - 20,055,952.280 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่าใชจ้่ายการตลาด หาประโยชน์ 
โฆษณาและคอนเทนเนอร ์

รฟท. ให้เฉพาะขอ้มูลประมาณการ
โดยไม่ได้ชี้แจงถึงที่มาและเอกสาร
หลักฐานประกอบรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายการตลาด หาประโยชน์ 
โฆษณาและคอนเทนเนอร ์

ปรบัค่าใชจ้่ายดงักล่าวออกจากขอ้เสนอฯ 
เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ มี เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น
ประกอบการพจิารณาจาก รฟท. 
 

 

ขอ้เสนอฯ รฟท. 
 รฟท. ประมาณการของค่าใช้จ่ายการตลาด หาประโยชน์ โฆษณาและคอนเทนเนอร์               

ตามขอ้เสนอฯ เท่ากบั 20.056 ลา้นบาท ทัง้นี้ รฟท. ไมไ่ดม้กีารชีแ้จงถงึทีม่าและเอกสารหลกัฐาน

ประกอบรายละเอยีดของค่าใชจ้า่ยการตลาด หาประโยชน์ โฆษณาและคอนเทนเนอร ์

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 ค่าการตลาด หาประโยชน์ โฆษณาและคอนเทนเนอร์ เป็นค่าใช้จ่ายโฆษณา ประชาสมัพันธ์   

เช่น กจิกรรมทางการตลาดด้านการศกึษา การประชาสมัพนัธ์เรื่องการเพิม่คุณภาพการบรกิาร 

เชิงสงัคม และการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการบรกิารเชิงพาณิชย์ แม้ รฟท.  

ชี้แจงว่าเป็นค่าใช้จ่ายประมาณการเพื่อจดัท าแบบสอบถามส ารวจความพงึพอใจการใช้บรกิาร

รถไฟเชงิสงัคม แต่ รฟท. ไมส่ามารถใหข้อ้มลูประกอบเพื่อแยกค่าใชจ้่ายส่วนน้ีจากค่าการตลาดฯ 

เพื่องานบรกิารเชงิพาณิชย์ได้ ดงันัน้ จงึเห็นสมควรปรบัค่าใช้จ่ายดงักล่าวออกจากข้อเสนอฯ      

และเสนอแนะให ้รฟท. แจกแจงค่าใชจ้่ายดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารเชงิสงัคมใหช้ดัเจน 

ในขอ้เสนอฯ ของปีงบประมาณถดัไป เพื่อขอรบัพจิารณาเป็นส่วนหนึ่งในต้นทุนการให้บรกิาร

สาธารณะ 
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11) ค่าใชจ้า่ยต ารวจรถไฟ ควบคุมปฏบิตักิารและตรวจสอบ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

ค่าใช้จ่ายต ารวจรถไฟ ควบคมุ
ปฏิบติัการและตรวจสอบ 

24,254,458.570 12,651,301.74 11,603,156.826 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่าใช้จ่ายต ารวจรถไฟ ควบคุม
ปฏบิตักิารและตรวจสอบ 

 สว่นที ่1 ค่าต ารวจรถไฟ 
ค่ า ต า ร ว จ ร ถ ไ ฟ ที่ ส า นั ก
งบประมาณอนุมัติ - (ค่าใช้จ่าย
ต ารวจรถไฟส าหรับบริการเชิง
สังคม และเชิงพาณิชย์ที่คาดว่า   
จะเกนิขึน้จรงิในปี 2563) 

 
 
 ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายกองควบคุม

ปฏบิตังิาน 
รฟท .  ไ ด้ ชี้ แ จ ง ว่ า ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ดงักล่าวเป็นเงนิเดือน สวสัดิการ
ของพนักงานของกองควบคุม
ปฏบิตังิาน 

 
 
 ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายกองตรวจสอบ

และควบคุม 
รฟท .  ไ ด้ ชี้ แ จ ง ว่ า ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ดงักล่าวเป็นเงนิเดือน สวสัดิการ
ของพนักงานของกองตรวจสอบ
และควบคุม  

 สว่นที ่1 ค่าต ารวจรถไฟ 
ค่าต ารวจรถไฟที่ส านักงบประมาณ
อนุมัติ - (ค่าใช้จ่ายต ารวจรถไฟ        
ทีเ่กดิขึน้จรงิต่ออตัราต ารวจปี 2560 
x ค่าเฉลี่ยอัตราการเพิ่มค่าใช้จ่าย
จริงต ารวจรายอัตราย้อนหลัง 3 ปี        
x แผนก าลงัพลของต ารวจส าหรบัปี 
2560)  

 ส่วนที่  2 ค่ า ใช้จ่ ายกองควบคุม
ปฏบิตังิาน 
ค่าใชจ้่ายกองควบคุมปฏบิตังิานของ
ปี 2559 x อัตราการปรับเงินเดือน
มาตรฐานทีร่อ้ยละ 6.50 ต่อปีจ านวน     
3 ปี x สดัส่วนกิโลเมตรท าการของ     
การใหบ้รกิารเชงิสงัคม  

 ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายกองตรวจสอบ
และควบคุม 
ค่าใช้จ่ายกองตรวจสอบและควบคุม
ข อ ง ปี  2559 x อัต ร า ก า ร ป รั บ
เงินเดือนมาตรฐานที่ร้อยละ 6.50 
ต่อปีจ านวน 3 ปี x สดัส่วนกโิลเมตร
ท าการของการใหบ้รกิารเชงิสงัคม 

 

 รฟท. ประมาณการของค่าใชจ้า่ยต ารวจรถไฟ ควบคุมปฏบิตักิารและตรวจสอบ ตามขอ้เสนอฯ 

เท่ากบั 24.254 ลา้นบาท โดยประกอบไปดว้ย 3 ค่าใชจ้่ายหลกั ไดแ้ก่ ค่าต ารวจรถไฟ ค่าใชจ้า่ย

กองควบคุมปฏบิตังิาน และค่าใชจ้่ายกองตรวจสอบและควบคุม โดยมรีายละเอยีดการค านวณ 

แต่ละรายการค่าใชจ้า่ยรวมส าหรบับรกิารรถโดยสารเชงิพาณชิยแ์ละเชงิสงัคม ในหวัขอ้ 
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ส่วนที ่1 ถงึ ส่วนที ่3 และการปันส่วนส าหรบัทุกรายการภายใต้ค่าใชจ้า่ยต ารวจรถไฟ ควบคุม

ปฏบิตักิารและตรวจสอบ เพื่อการใหบ้รกิารรถโดยสารเชงิสงัคมในหวัขอ้ส่วนที ่4 ดงันี้ 

ส่วนที ่1 ค่าต ารวจรถไฟ: 

ขอ้เสนอฯ รฟท. 
o รฟท. ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายต ารวจรถไฟจากข้อเสนอฯ ของ รฟท.  รวมส าหรบับรกิาร     

รถโดยสารเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เท่ากับ 393.166 ล้านบาท ซึ่งได้ร ับการอนุมัติ             

การอุดหนุนจากส านักงบประมาณ เท่ากบั 340.447 ล้านบาท จงึมสี่วนต่างค่าต ารวจรถไฟ    

ที่ไม่ได้รบัการอุดหนุนจากส านักงบประมาณรวมส าหรบับรกิารเชงิสงัคม และเชงิพาณิชย์     

ที ่52.719 ลา้นบาท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
o รฟท. ไม่ได้ชี้แจงถึงที่มาและหลกัฐานประกอบรายละเอยีดของค่าต ารวจรถไฟจงึเห็นควร

ประมาณการมลูค่าทีเ่หมาะสมโดยน าค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิของปี 2560 และน ามาประมาณ

การต่อเนื่องตัง้แต่ปีงบประมาณ 2561 ถงึปี 2563 ด้วยค่าเฉลี่ยอตัราการเพิ่มค่าใช้จ่ายจรงิ

ต ารวจรายอัตราย้อนหลัง 3 ปีตัง้แต่ปี ที่ร้อยละ 0.67 ต่อปี และคูณด้วยแผนก าลังพล        

ของต ารวจรถไฟส าหรับปี 2560 ที่จ านวน 745 นาย จึงได้ค่าใช้จ่ายรวมเชิงพาณิชย์          

และเชงิสงัคมอยูท่ี ่353.998 ลา้นบาท 

o เนื่องจากส านักงบประมาณอนุมตัิเบื้องต้นไว้ที่ 340.477 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประมาณการทีค่ านวณไดค้ดิเป็นมลูค่าส่วนต่างที ่รฟท. รบัภาระเท่ากบั 13.552 ลา้นบาท 

ส่วนที ่2 ค่าใชจ้่ายกองควบคุมปฏบิตังิาน 

ขอ้เสนอฯ รฟท. 
o รฟท. ไดป้ระมาณการค่าใชจ้่ายกองควบคุมปฏบิตังิานจากขอ้เสนอฯ ของ รฟท. รวมส าหรบั

บรกิารรถโดยสารเชงิพาณชิยแ์ละเชงิสงัคม เท่ากบั 8.297 ลา้นบาท และไดช้ีแ้จงว่าค่าใชจ้่าย

ดงักล่าวเป็นเงนิเดอืน สวสัดกิารของพนกังานของกองควบคุมปฏบิตังิาน 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
o ด าเนินการสอบทานการประมาณการค่าใช้จ่ายกองควบคุมปฏิบตัิงาน โดยน าค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงปี 2559 รวมของการให้บริการรถไฟเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม            

เป็นพืน้ฐานในการวเิคราะห์ ปรบัเพิม่ดว้ยค่าเฉลี่ยการขึน้เงนิเดอืนของพนักงานรฐัวสิาหกิจ   

ที่รอ้ยละ 6.50 จงึได้ค่าใช้จ่ายควบคุมพนักงานปฏบิตังิานที่เหมาะสมอยู่ที่  8.297 ล้านบาท 

หรอืเท่ากบัการประมาณการที ่รฟท. ขอรบัการอุดหนุนส าหรบัขอ้เสนอฯ ปี 2563 
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ส่วนที ่3 ค่าใชจ้า่ยกองตรวจสอบและควบคุม 

ขอ้เสนอฯ รฟท. 
o รฟท. ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายกองตรวจสอบและควบคุมจากข้อเสนอฯ ของ รฟท.           

รวมส าหรับบริการรถโดยสารเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เท่ากับ 18.625 ล้านบาทและ          

ได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเงินเดือน สวัสดิการของพนักงานของกองตรวจสอบ            

และควบคุม 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 

o ด าเนินการสอบทานการประมาณค่าใช้จ่ายกองตรวจสอบและควบคุม โดยน าค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวที่เกิดขึ้นจรงิปี 2559 รวมของการให้บรกิารรถโดยสารเชงิพาณิชย์และเชงิสงัคม          

เป็นพืน้ฐานในการวเิคราะห์ ปรบัเพิม่ดว้ยค่าเฉลี่ยการขึน้เงนิเดอืนของพนักงานรฐัวสิาหกิจ  

ทีร่อ้ยละ 6.50 จงึไดค้่าใชจ้่ายควบคุมพนักงานปฏบิตังิานที่เหมาะสมอยู่ที่ 16.757 ลา้นบาท 

ซึ่งน้อยกว่าประมาณการที่  รฟท. ขอรับการอุดหนุนจากข้อเสนอฯ 18.625 ล้านบาท          

เป็นจ านวน 1.868 ล้านบาท จึงเห็นควรก าหนดค่าใช้จ่ายส าหรับข้อเสนอฯ  ปี 2563            

เป็นจ านวน 16.757 ลา้นบาท ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 

ส่วนที่ 4 เกณฑ์การปันส่วนรวมส าหรับค่าต ารวจรถไฟ ค่าใช้จ่ายกองควบคุมปฏิบัติงาน           

และค่าใชจ้า่ยกองตรวจสอบและควบคุม 

ขอ้เสนอฯ รฟท. 
o รฟท. ไม่ได้ชี้แจงมูลค่าค่าต ารวจรถไฟ ค่าใช้จ่ายกองควบคุมปฏิบตัิงาน และค่าใช้จ่าย      

กองตรวจสอบและควบคุม แยกตามรายการหลงัการด าเนินการปันส่วนระหว่างค่าใช้จ่าย         

เชงิสงัคมและค่าใชจ้่ายเชงิพาณิชย ์แต่สรปุเป็นมลูค่าประมาณการของค่าใชจ้่ายต ารวจรถไฟ 

ควบคุมปฏบิตักิารและตรวจสอบ ตามขอ้เสนอฯ เท่ากบั 24.254 ลา้นบาท 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 

o จากการสอบทานมลูค่าค่าใชจ้่ายต ารวจรถไฟ ค่าใชจ้า่ยกองควบคุมปฏบิตังิาน และค่าใชจ้่าย

กองตรวจสอบและควบคุม รวมส าหรบับรกิารรถโดยสารเชงิพาณิชย์และเชงิสงัคม เท่ากบั 

38.606 ล้านบาทต่อปี และเมื่อใช้สดัส่วนกิโลเมตรท าการของการให้บรกิารเชิงสงัคมต่อ

กโิลเมตรท าการทัง้หมดเป็นเกณฑก์ารปันส่วนประมาณค่าใช้จ่ายดงักล่าวระหว่างค่าใช้จ่าย

เชิงสังคมและค่าใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ จึงท าให้ค่าใช้จ่ายต ารวจรถไฟ ควบคุมปฏิบัติการ       

และตรวจสอบส าหรบับรกิารเชงิสงัคมรวมเท่ากบั 12.651 ลา้นบาท 
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12) ค่าโครงสรา้งพืน้ฐาน 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

 ค่าบ ารุงทาง อาณตัสิญัญาณ อาคาร
สถานีและโรงงาน  

669,272,047.020 176,039,898.94 493,232,148.084 

 ค่าควบคมุ-ยธ./สส./รถไฟฟ้า/คพ.  244,147,974.860 - 244,147,974.860 

 ค่าโครงสรา้งพืน้ฐาน  913,420,021.880 176,039,898.94 737,380,122.944 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ค่าบ ารุงทาง อาณัติสัญญาณ 
อาคารสถานีและโรงงาน  

รฟท. ได้แนบเอกสารหลักฐาน      
บางรายการมาเพื่อชีแ้จงถงึ ค่าบ ารุง
ทาง อาณัติสญัญาณ อาคารสถานี
และโรงงาน ซึ่งมูลค่ารวมไม่ตรงกบั
ทีร่ะบุไวใ้นขอ้เสนอฯ 

พจิารณารายการค่าใชจ้่ายตามหลกัฐาน
ที่ได้รบัจริงจาก รฟท. โดยค านวณจาก
เกณฑปั์นสว่นตามกโิลเมตร-ผูโ้ดยสาร 

ค่าควบคุม-ยธ./สส./รถไฟฟ้า/
คพ.  

รฟท. ไม่ไดช้ีแ้จงถงึทีม่าและเอกสาร
หลักฐานประกอบรายละเอียดของ
ค่าโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ปรบัค่าใชจ้่ายดงักล่าวออกจากขอ้เสนอฯ 
เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ มี เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น
ประกอบการพจิารณาจาก รฟท. 

 

ขอ้เสนอฯ รฟท. 
 รฟท. ประมาณการค่าโครงสร้างพื้นฐาน ตามขอ้เสนอฯ เท่ากบั 913.420 ล้านบาท ทัง้นี้ รฟท.   

ได้แนบเอกสารหลกัฐานบางส่วนมาเพื่อชี้แจงถึงค่าบ ารุงทาง อาณัติสญัญาณ อาคารสถานี 

และโรงงาน แต่ไม่ไดช้ีแ้จงถงึทีม่าและเอกสารหลกัฐานประกอบรายละเอยีดของค่าควบคุม -ยธ./

สส./รถไฟฟ้า/คพ. (โยธา/สื่อสาร/รถไฟฟ้า/โครงสรา้งพืน้ฐาน) 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 มติ  ค ร ม .  เ มื่ อ วัน ที่  27 เ มษ ายน  2553 เ ห็ น ช อบ ใ ห้ ร ั ฐ บ า ล รับ ภ า ร ะ ก า ร ล ง ทุ น 

โครงสรา้งพื้นฐานทัง้หมดของ รฟท. อย่างไรก็ตาม รฟท. ชี้แจงว่าค่าบ ารุงทาง อาณัตสิญัญาณ 

อาคารสถานีและโรงงาน บางส่วนไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยรฐับาล และสามารถใหข้อ้มลูประกอบ

ไดเ้พยีงบางส่วน ดงันัน้ จงึเหน็ควรใหป้รบัเฉพาะส่วนที ่รฟท. ไมม่เีอกสารหลกัฐานประกอบ และ

ค่าบ ารุงทาง อาณัติสัญญาณ อาคารสถานีและโรงงาน ค่าควบคุม-ยธ./สส./รถไฟฟ้า/คพ.  
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)ค่าควบคุม-โยธา/สื่อสาร/รถไฟฟ้า/ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง) ออกจากข้อเสนอฯ     

เนื่องจากรฐับาลรบัภาระการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานในส่วนนี้ 

 

13) ค่าใชจ้า่ยส่วนกลาง 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

 รายจ่ายสว่นกลาง   224,671,712.750   214,368,651.13   10,303,061.623  

 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   224,671,712.750   214,368,651.13   10,303,061.623  

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

 รายจ่ายสว่นกลาง รฟท. ให้เฉพาะข้อมูลประมาณการ
โดยไม่ได้ชี้แจงถึงที่มาและเอกสาร
หลักฐานประกอบรายละเอียดของ
ค่าใชจ้่ายสว่นกลาง 

[(ค่ า ใ ช้สอยส่ วนบุ คคล  ค่ า ใช้สอย           
ทีท่ าการ และค่าสิง่ของทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 
2560 x อตัราเงนิเฟ้อของปี 2561 2562 
และ 2563) + (เงนิเดอืนค่าจา้ง x อตัรา
การปรับ เ งิน เดือนมาตรฐานของ
รฐัวสิาหกจิทีร่อ้ยละ 6.50 ต่อปีจ านวน 3 
ปี)] x อตัราการเปลีย่นแปลงของจ านวน
พนกังาน 

 

ขอ้เสนอฯ รฟท. 

 รฟท. ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามข้อเสนอฯ เท่ากบั 224.672 ล้านบาท ทัง้นี้ รฟท. 

ไมไ่ดช้ีแ้จงถงึทีม่าและเอกสารหลกัฐานประกอบรายละเอยีดของค่าใชจ้า่ยส่วนกลาง 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 รฟท. ไม่ได้ชี้แจงถึงที่มาและเอกสารหลกัฐานประกอบรายละเอียดของค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

จงึท าเห็นควรประมาณการมูลค่าที่เหมาะสมโดยน าข้อมูลค่าใช้จ่ายจรงิของรายจ่ายส่วนกลาง   

ของปี 2560 และปรบัดว้ยสมมตฐิาน ดงันี้ 

o ค่าใช้สอยส่วนบุคคล ค่าใช้สอยที่ท าการ และ ค่าสิง่ของ ปรบัเพิม่ด้วยอตัราเงนิเฟ้อปี 2561 

2562 และ 2563 ทีร่อ้ยละ 2.20 1.60 และ 1.10 ตามล าดบั 

o เงนิเดอืนค่าจา้งปรบัเพิม่ด้วยอตัราการปรบัเงนิเดอืนมาตรฐานของรฐัวสิาหกจิที่รอ้ยละ 6.5 

ส าหรบัทุกปี จ านวน 3 ปี 
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o ระหว่างปี 2560 ถึงปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงของจ านวนพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้อง                

อย่างมนีัยส าคญั โดยค านวณจากการน าจ านวนพนักงานปีปัจจุบนัลบด้วยจ านวนพนักงาน    

ปีก่อนหน้า แล้วน าผลต่างหารด้วยจ านวนพนักงานปีก่อนหน้าซึ่งจะได้เป็นร้อยละของ 

อตัราการเพิม่ขึน้/ลดลงของพนักงานส่วนกลาง แล้วจงึคูณเขา้รายจ่ายส่วนกลางของ รฟท. 

ก่ อ น ปันส่ ว น ให้ กับ ก า ร ใ ห้ บ ริก า ร ส า ธ า รณะ  ท า ใ ห้ ค่ า ส่ ว นกล า งที่ เ ห ม า ะส ม                            

ก่อนการปันส่วนระหว่างบรกิารเชงิสงัคมและเชงิพาณิชยเ์ท่ากบั 837.247 ลา้นบาท ซึง่น้อย

กว่าประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ รฟท. เสนอ ซึ่งเท่ากับ 877.487 ล้านบาท                 

ที่รวมระหว่างบรกิารเชิงสงัคมและบรกิารเชิงพาณิชย์ของ รฟท. คิดเป็นส่วนต่างเท่ากบั 

40.240 ล้านบาท การใช้หลักเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามข้อเสนอนัน้ใช้

หลักเกณฑ์การปันส่วนตามสัดส่วนของรายได้และรายจ่ายถ่วงน ้ าหนัก  ซึ่งพิจารณาว่า

เหมาะสม และเหน็ควรใหใ้ชเ้กณฑปั์นส่วนตามทีท่าง รฟท. เสนอ  

 จากเหตุผลข้างต้น จงึเห็นว่าประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เหมาะสมส าหรบัข้อเสนอฯ         

ปี 2563 มมีลูค่าเท่ากบั 214.369 ลา้นบาท 

 

14) ค่าเสื่อมราคา 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

 ค่าเสือ่มราคารถจกัร  323,908.010 323,908.01 - 

 ค่าเสือ่มราคารถจกัร  323,908.010 323,908.01 - 

 ค่าเสือ่มราคารถดเีซลราง  - - - 

 ค่าเสือ่มราคารถรถโดยสารและรถสนิคา้  11,006,651.880 11,006,651.88 - 

 ค่าเสือ่มราคาทาง อาคาร และสือ่สาร  1,212,504,900.140 - 1,212,504,900.140 

 ค่าเส่ือมราคา  1,223,835,460.030 11,330,559.89 1,212,504,900.140 
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ตารางแสดงหลกัการค านวณ 
รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

 ค่าเสือ่มราคารถจกัร  รฟท. ชี้แจงถึงที่มาของค่าเสื่อม
ร า ค า จ า ก ส า ร ว จ สิ น ท รั พ ย์              
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ร า ค า ท รั พ ย์ สิ น          
ตามสภาพจากสถาบันเทคโนโลยี
เ จ้ า คุ ณ ท ห า ร ล า ด ก ร ะ บั ง              
และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เห็นสอดคล้องกับหลักการค านวณ          
ที ่รฟท. เสนอมา 

 ค่าเสือ่มราคารถดเีซลราง  

ค่าเสือ่มราคารถรถโดยสารและ
รถสนิคา้  

ค่าเสือ่มราคาทาง อาคาร     
และสือ่สาร 

รฟท. ใหเ้ฉพาะขอ้มลูประมาณการ
โดยไม่ไดช้ีแ้จงถงึทีม่าและเอกสาร
หลกัฐานประกอบรายละเอยีด     
ของค่าเสือ่มราคา 

ปรบัค่าใชจ้่ายดงักล่าวออกจากขอ้เสนอฯ 
เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ มี เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น
ประกอบการพจิารณาจาก รฟท. 

 

ขอ้เสนอฯ รฟท. 

 รฟท. ประมาณการค่าเสื่อมราคาตามขอ้เสนอฯ เท่ากบั 1,223.835 ล้านบาท ทัง้นี้ รฟท. ไม่ได้

ชีแ้จงถงึทีม่าและเอกสารหลกัฐานประกอบรายละเอยีดของค่าเสื่อมราคา 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 รฟท .  ไม่ ไ ด้ ชี้ แ จ งถึ งที่ ม า แล ะหลัก ฐ านปร ะกอบร ายล ะ เ อีย ดขอ ง ค่ า เ สื่ อ ม ร าค า  

จงึพจิารณาค่าเสื่อมราคารถโดยสารและรถสนิค้า จากข้อเสนอฯ โดยเห็นว่ามยีอดเงนิต ่ากว่า 

ยอดประมาณการในปี 2562 อยา่งเป็นสาระส าคญั  

 รฟท. ได้ด าเนินการจ้างสถาบนัเทคโนโลยเีจ้าคุณทหารลาดกระบงัจดัท ารายงานประเมนิราคา

ทรัพย์สิน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการส ารวจสินทรัพย์และประเมินราคาทรัพย์สิน           

ตามสภาพ ซึ่งรายงานดงักล่าวมกีารประเมนิอายุการใช้งานของทรพัย์สินไม่เกินระยะเวลา 5 ปี  

ส่งผลให้มทีรพัยส์นิบางส่วนถูกตดับญัชจีงึท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสื่อมราคาต ่ากว่าที่ได้รบั

การพจิารณา ดว้ยเหตุผลเบือ้งต้นจาก รฟท. เหน็ควรใหอุ้ดหนุนค่าเสื่อมราคารถจกัร ค่าเสื่อมราคา

รถดีเซลรางและค่าเสื่อมราคารถรถโดยสารและรถสินค้า )ไม่รวมค่าเสื่อมราคาทาง อาคาร          

และสื่อสาร) ส าหรบัการด าเนินงานบรกิารเชงิสงัคมตามที ่รฟท.เสนอเป็นจ านวน 11.330 ลา้นบาท 

 ค่าเสื่อมราคาทาง อาคาร และสื่อสารเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรพัย์โครงสร้างพื้นฐาน  

ซึง่รฐับาลรบัภาระการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน อย่างไรกต็าม รฟท. ชีแ้จงว่ามโีครงสรา้งพื้นฐาน

บางส่วนที่ไม่ได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาล แต่ไม่สามารถให้ขอ้มูลประกอบเพื่อแยกค่าใช้จ่าย

สว่นดงักล่าวได ้ดงันัน้ จงึเหน็ควรใหป้รบัออกจากขอ้เสนอฯ  
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15) ตน้ทุนดอกเบีย้ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

 ดอกเบีย้เงนิกูร้ถจกัร  19,084,636.680 19,084,636.68 - 

 ดอกเบีย้เงนิกูร้ถดเีซลราง  - - - 

 ดอกเบีย้เงนิกูร้ถโดยสารและรถสนิคา้  22,471,876.540 22,471,876.54 - 

 ดอกเบีย้ทัว่ไป  913,001,245.440 - 913,001,245.440 

 ดอกเบีย้ทาง  75,222,863.210 - 75,222,863.210 

 ต้นทุนดอกเบี้ย  1,029,780,621.870 41,556,513.22 988,224,108.650 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

ดอกเบีย้เงนิกูร้ถจกัร  รฟท. ให้เฉพาะขอ้มูลประมาณการ
โดยไม่ได้ชี้แจงถึงที่มาและเอกสาร
หลกัฐานประกอบรายละเอยีดต้นทุน
ดอกเบีย้ 

ปรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจาก
ข้อเสนอฯ เนื่ องจากไม่มีเอกสาร
หลกัฐานประกอบการพจิารณาจาก 
รฟท. 
 
 

ดอกเบีย้เงนิกูร้ถดเีซลราง  

ดอกเบีย้เงนิกูร้ถโดยสารและรถสนิคา้  

ดอกเบีย้ทัว่ไป  

 ดอกเบีย้ทาง  

 
ขอ้เสนอฯ รฟท. 

 รฟท. ประมาณการต้นทุนดอกเบีย้ตามขอ้เสนอฯ เท่ากบั 1,029.781 ลา้นบาท ทัง้นี้ รฟท. ไม่ได้

ชีแ้จงถงึทีม่าและเอกสารหลกัฐานประกอบรายละเอยีดของตน้ทุนดอกเบีย้ 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 รฟท. ไม่ได้ชี้แจงถงึที่มาและหลกัฐานประกอบรายละเอยีดดอกเบี้ยเงนิกู้รถจกัร ดอกเบี้ยเงนิกู้   

รถดเีซลราง และ ดอกเบี้ยเงนิกู้รถโดยสารและรถสนิค้า แต่ดอกเบี้ยดงักล่าวเกดิจากการกู้เงนิ     

เสริมสภาพคล่องของ รฟท. จึงเห็นควรให้มีการอุดหนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่ รฟท.     

ประมาณการค่าใชจ้า่ยมาทีม่ลูค่าเท่ากบั 41.556 ลา้นบาท 
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 ดอกเบี้ยทัว่ ไปเป็นดอกเบี้ยที่ เกิดจากการกู้ เ ง ินเสริมสภาพคล่องของ  รฟท. ในอดีต                    

ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะในปี 2563 และ รฟท. ไม่ได้ชี้แจงถึงที่มา         

และเอกสารหลกัฐานประกอบ ดงันัน้ จงึเหน็ควรใหป้รบัออกจากขอ้เสนอฯ 

 ดอกเบี้ยทางเป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงนิเพื่อลงทุนสนิทรพัย์โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรฐับาล

รบัภาระการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานทัง้หมด และ รฟท. ไม่ไดช้ีแ้จงถงึทีม่าและเอกสารหลกัฐาน

ประกอบ ดงันัน้ จงึเหน็ควรใหป้รบัออกจากขอ้เสนอฯ 

 

16) รายจา่ยบ าเหน็จบ านาญ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 
มูลค่าความ

แตกต่าง 

 รายจ่ายบ าเหน็จบ านาญ  746,840,620.570 - 746,840,620.570 

 
ตารางแสดงหลกัการค านวณ 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ 

 รายจ่ายบ าเหนจ็บ านาญ รฟท. ให้เฉพาะข้อมูลประมาณการ
โดยไม่ได้ชี้แจงถึงที่มาและเอกสาร
หลัก ฐ านปร ะกอบร ายล ะ เอียด
รายจ่ายบ าเหน็จบ านาญ 

ไม่เข้าข่ายการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ 

 

ขอ้เสนอฯ รฟท. 

 รฟท. ประมาณการรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญตามขอ้เสนอฯ เท่ากบั 746.841 ลา้นบาท ทัง้นี้ รฟท. 

ไมไ่ดช้ีแ้จงถงึทีม่าและเอกสารหลกัฐานประกอบรายละเอยีดของรายจา่ยบ าเหน็จบ านาญ 

ขอ้เสนอฯ ทีป่รบัปรงุ 
 รายจ่ายบ าเหน็จบ านาญเป็นรายจ่ายที่เป็นสวสัดิการส าหรบัเจ้าหน้าที่  รฟท. ที่ปลดเกษียณ 

ในอดีต ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะที่จะเกิดขึ้นในปี  2563 ทัง้หมด  

จงึไมเ่ขา้ขา่ยการใหเ้งนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ จงึปรบัออกจากขอ้เสนอฯ 

 

 

 

 

 



56 
 

ดงันัน้ จงึสามารถสรุปรายการอุดหนุนบรกิารสาธารณะของ รฟท . ประจ าปีงบประมาณ 2563     

ไดด้งัต่อไปนี้ 

 

รายการ ข้อเสนอฯ รฟท. ข้อเสนอฯ ท่ีปรบัปรงุ มูลค่าความแตกต่าง 

รายได้การโดยสารรถไฟเชิงสงัคม   367,285,000.000 367,285,000.00 - 

หกั รายจ่ายการเดนิรถและซ่อมบ ารุง (3,304,849,008.06) (3,162,671,254.76) (142,177,753.29) 

     รายจ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน (913,420,021.88) (176,039,898.94) (737,380,122.94) 

      ค่าใชจ้่ายสว่นกลาง  (224,671,712.750) (214,368,651.13) (10,303,061.623) 

      ค่าเสือ่มราคา  (1,223,835,460.030) (11,330,559.89) (1,212,504,900.140) 

      ตน้ทุนดอกเบีย้  (1,029,780,621.870) (41,556,513.22) (988,224,108.650) 

      รายจ่ายบ าเหน็จบ านาญ  (746,840,620.570) - (746,840,620.570) 

รวมรายจ่าย (7,443,397,445.16) (3,605,966,877.94) (3,837,430,567.22) 

ขาดทุนสุทธิ (7,076,112,445.16) (3,238,681,877.94) (3,837,430,567.22) 

 


