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บทนํา 
  

รัฐบาลทาํหนาที่เปนผูใชจายเงนิงบประมาณในแตละป เพื่อสรางสิง่อํานวยความสะดวกและ 
จัดการบริการใหแกประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากเงนิงบประมาณในแตละปมีจํากัดทาํใหงบประมาณที่จะนําไปใช
ในการลงทนุของภาครัฐมีนอยเมื่อเทยีบกับงบประมาณทั้งหมด   หากรฐับาลตองการที่จะเพิ่มการลงทนุใหมากขึน้ 
ก็ทําไดโดยการตัดคาใชจายในสวนอื่นลง กูเงินจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ หรือที่จะสงผลกระทบ 
ตอประชาชนมากที่สุดก็คือ  การขึ้นภาษี  

ดังนัน้การลงทนุของภาครัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทนุในสินทรัพย จึงจําเปนจะตองมีการ 
พิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด   เนื่องจากเปนการลงทุนที่มมีูลคาสูงและทําใหเสียโอกาส 
ในการลงทนุตามนโยบายอืน่ซึ่งอาจกอใหเกิดประโยชนหรือผลตอบแทนทางสังคมที่สูงกวา  
  เอกสารฉบับนีจ้ึงขอนําเสนอ Capital Charge หรือคาธรรมเนียมในการถือครองสินทรัพยของ
หนวยงานภาครัฐซึ่งเปนเครือ่งมือบริหารการเงินชนิดหนึง่ที่สามารถนาํมาใชกับหนวยงานภาครัฐเพื่อใหการ 

บริหารสินทรพัยขององคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
  Capi ta l  Charge เปนคาธรรมเนียมรายปในการถือครองสินทรัพย ที่เรียกเก็บจาก
หนวยงานภาครัฐ โดยอัตราคาธรรมเนียมอาจคิดจากรอยละของมูลคาของสินทรัพย ตัวอยางเชน ในประเทศ
อังกฤษใชอัตราสวนรอยละ 6 ของมูลคาสินทรัพย ซึง่การคดิคาธรรมเนียมนี้จะไมผลักภาระไปสูประชาชนผูเสียภาษี
โดยเด็ดขาด แตจะเปนการกระตุนใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เพื่อลดภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากคาธรรมเนียมในการถอืครองสินทรพัย 
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ความหมายของ  Capital Charge



 
  
 
 

ซ่ึงวิธีการเกบ็  Capital  Charge  มีอยู  5  วิธี  คือ 
1. Asset  Model 
2. Flows  Model 
3. Debt   Assignment   Model 
4. Debt  Equity  Model 
5. Full  Cost  Funding  Model 
ซึ่งระดับความยากงาย และการสนับสนุนวัตถุประสงคขางตนแตกตางกัน  แตการอธบิายใน 

เอกสารนี้จะเอยถึงหลักการและวิธีการอยางกลาง ๆ  โดยมิไดลงรายละเอียดของรูปแบบใดโดยเฉพาะ 
 

ในการนําระบบการเก็บคาธรรมเนียมในการถือครองสินทรพัยของหนวยงานภาครัฐ 
มาใชนั้นมีขอดีที่สามารถสรุปไดดังตอไปนี ้
 

1. ทําใหหนวยงานภาครัฐตระหนักไดวาสนิทรัพยนัน้มมีูลคาหรือคาใชจายมิใชของฟร ี
2. สนับสนนุใหหนวยงานภาครฐัปรับระดับผลการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสินทรัพยที่ม ี
3. ชวยใหหนวยงานพัฒนาวธิีการประเมินขอเสนอในโครงการลงทนุที่จะเกิดขึ้นใหมไดดีข้ึน 
4. ทําใหหนวยงานไมลืมทีจ่ะรวมคาสินทรัพย (คาเสื่อมราคา) เขาไปในตนทุนของผลผลติ 
5. ชวยการตัดสินใจในการเปรยีบเทียบหนี้สินกับสินทรพัยของภาครัฐ โดยแสดงตนทนุของสินทรพัย

อยางชัดเจน 
6. ชวยใหหนวยงานสามารถตดัสินใจระหวางการเชาหรือการซื้อสินทรัพยไดสะดวกขึ้น 
7. ลดขอจํากัดในการใชทรัพยากรของหนวยงานเพื่อใหไดบริการที่ใหมและดีกวาเดิม 

 
อยางไรก็ตามแนวคิดในการเกบ็คาธรรมเนียมในการถือครองสินทรัพยของหนวยงานภาครัฐนั้น  

มีประเด็นที่ควรพจิารณากอนเริ่มใชดังนี้ 
 

1. ฐานในการคํานวณอัตราคาธรรมเนียมควรคํานวณจากอะไร 
2. วิธีการคํานวณมูลคาของสนิทรัพยทีม่ีลักษณะตางกันจะทําอยางไร 
3. ขอบเขตในการเก็บคาธรรมเนียมควรมีความครอบคลุมเพียงใด 
4. อัตราคาธรรมเนียมควรเปนเทาไร 
5. ควรคิดคาธรรมเนียมเมื่อไร 
6. การจายคาธรรมเนียมมีวิธกีารอยางไร 
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ในกรณีของรฐัเวสเทิรนออสเตรเลยี (Western Australia) ประเทศออสเตรเลยี มีการ 

นําระบบการเก็บคาธรรมเนียมในการถือครองสินทรัพยของหนวยงานภาครัฐ มาใชและตอบคําถาม
ทั้ง 6 ขอดังตอไปนี้  

 

1. ใชมูลคาสุทธิของสินทรัพย (Net Assets) ของหนวยงานเปนฐานในการคํานวณ 
2. เนื่องจากประเทศออสเตรเลียมีมาตราฐานทางบัญชี (Accounting Standard) ของตนอยูแลว  

                  จงึใชมาตราฐานทางบัญชมีากําหนดวธิีการคํานวณมูลคาสินทรัพยแตละประเภท 
3. ครอบคลุมสินทรัพยทั้งหมดที่ไดมาจากการใชเงินงบประมาณซื้อ 
4. ใชอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของภาคเอกชน 
5. มีการคํานวณคาธรรมเนียมเปนรายไตรมาสสําหรับสินทรัพยสุทธ ิ(Closing net assets) 
6. หนวยงานจายคาธรรมเนียมทั้งหมดของสนิทรัพยสุทธิ ณ ตนปการเงนิ (Opening net assets) 

 
สรุปวธิีดําเนนิการ 

1. การประเมินราคาสนิทรัพย ( Asset Valuation) 
 

ส่ิงสําคัญในการประเมินราคาสินทรัพยของหนวยงานคอื 
1. การกําหนดสินทรัพยทีเ่กี่ยวของในการประเมินราคา 
2. การประเมนิราคาโดยใชราคาสินทรัพยในปจจุบัน 
3. สินทรัพยทีห่นวยงานหลายหนวยงานใชงานรวมกนั 

 
การระบรุายการสินทรพัยเพื่อใชในการประเมนิราคา 
 

ในการระบุสินทรัพยที่เกีย่วของนัน้ หนวยงานจาํเปนตองระบุรายการสนิทรัพยทัง้หมดที่มีและ 
รายงานตอหนวยงานกลาง  และหนวยงานกลางจะเปนผูพิจารณาเกณฑในการประเมินราคาสนิทรัพย   บัญชี
และรูปแบบรายงานสนิทรัพย  

 
การประเมินราคาสนิทรัพยโดยใชวิธ ีDeprival Value 
 

 Deprival Value เปนวิธีประเมินราคา โดยใชเกณฑราคาในปจจุบัน   (Current Value)        
โดย Deprival Value ไมไดเปนวิธเีฉพาะในการใชประเมินราคาแตเปนวิธทีี่เปนแนวทางพืน้ฐานในการประเมิน
ราคาสินทรัพยของหนวยงานภาครัฐ 
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เกณฑในการกําหนดวิธกีารประเมินราคาสินทรพัย  ตองพิจารณาถึง 
 

1. การทดแทนสนิทรัพยทีม่ี โดยแบงเปน 2 กรณี คือ 
1.1 สามารถซื้อสินทรัพยชนิดเดียวกนัไดในปจจุบัน – ในกรณีนี้ใหใชราคาในทองตลาดในปจจุบัน 

ในการประเมนิราคาสนิทรพัย 
1.2 ไมสามารถซื้อสินทรัพยชนิดเดียวกนัไดในปจจุบัน (เนื่องจาก ตกรุน ฯลฯ) – ในกรณีนีใ้หใช

ราคาที่ตํ่ากวาราคาสินทรัพยชนิดเดียวกนั ที่มีในปจจุบัน 
2. ในกรณีที่สินทรัพยที่มีอยูในปจจุบันมีความสําคัญมาก โดยไมสามารถใชสินทรพัยอ่ืนมาทดแทนได   

ใหประเมนิราคาโดยใชเกณฑราคาที่สูงกวาราคาของสนิทรัพยในปจจบัุน 
3. ในกรณีที่มีสินทรัพยเกินความจําเปน และตองการขายสนิทรัพยนัน้ ใหใชราคาขายในทองตลาด

ปจจุบัน เปนเกณฑในการประเมินราคา 
ทั้งนี้ในกรณขีองประเทศไทย กรมบัญชกีลางจะตองกาํหนดนโยบายบัญชีภาครัฐทีม่ี 

ความเหมาะสมในเรื่องดังกลาว เพื่อใหสวนราชการนาํไปปฏิบัติตอไป 
 

2. ขอบเขตและระดับในการใชบังคับของ Capital Charge (Coverage Boundaries and 
Organizational Level) 

 

ในการกาํหนดขอบเขตในการใชบังคับของ Capital Charge ตองพิจารณาถึง 
1. การระบุ / การแบงกลุม หนวยงานของรัฐ 
2. การประเมนิ พิจารณาวัตถปุระสงคในการใช Capital Charge ในแตละกลุมของหนวยงานของรัฐ  

วัตถุประสงคของ   Capital Charge 
 

- เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสินทรพัยทีม่ีในปจจุบัน 
- เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหหนวยงานประเมินราคาสนิทรัพยทีม่ีในปจจุบันใหถูกตอง 

ตรงกับความเปนจริง 
- เพื่อเปนการสะทอนถึงตนทนุผลผลิต 
- เพื่อเปนการพจิารณาโครงสรางงบลงทุนของรัฐบาล 

ความหมายของ  Deprival Value 
 ตนทุนสินทรพัยของหนวยงานในปจจบัุน ที่ใชในการผลิต  ผลผลิตและบรกิารตามเปาหมาย
ที่ไดกําหนดไว  โดยที่ไมพจิารณาถึงมลูคาในอนาคตของสินทรัพยนั้น 
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1. หนวยงานที่พึง่เงนิงบประมาณ

2. หนวยงานที่พงึเงนิงบประมาณเพียง

3. หนวยงานที่ไมพงึเงนิงบประมาณ 

 
 

- สนับสนนุการจัดสรรทรัพยากรและทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
- เปนการเอื้อตอการวัดผลการดําเนินงาน 
- ผลักดันใหเกิดการบริหารสนิทรัพย 
- เอื้อตอการบริหารหนี้สาธารณะ 
- ทําใหการกาํหนดราคา/ตนทนุมีความเหมาะสมและครอบคลุม (full cost) 
- ผลักดันการมุงเนนประสทิธผิลของทรัพยากร 
- ชวยใหเกิดความยุติธรรมในการเปรียบเทยีบราคาในการแขงขัน (Competitive 

Neutrality) 
3. ศักยภาพของรัฐบาลในการบังคับใช Capital Charge ในแตละกลุมหนวยงาน 
4. อํานาจ หนาทีข่องหนวยงาน ตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย 
5. ประสบการณทางกระบวนการกฎหมายทีผ่านมา 
 

การกาํหนดกลุมหนวยงานของรฐั   แบงไดเปน 
วัตถุประสงคทีใ่ช Capital Charge กับกลุมหนวยงานทีพ่ึ่ง 

เงินงบประมาณ   ก็เพื่อใหหนวยงานเหลานี้ไดพัฒนาปรบัปรุงการ
บริหารจัดการสินทรัพยของตน   โดยการใช Capital Charge นั้น จะเปนการชวยใหหนวยงานไดดําเนนิการใน 
ส่ิงตอไปนี ้

- กําหนดตนทุนผลผลิตที่เกิดจากการใชสินทรัพยที่ม ี
- เพื่อใหหนวยงาน พิจารณาหาวิธกีารใชสินทรัพยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เพื่อใหหนวยงานไดพิจารณาถึง ทางเลือกในการใชสินทรัพยเพื่อผลิต ผลผลิต เชน   

การใชสินทรัพยที่มีในการผลติ ผลผลิต หรือ ไมใชสินทรัพยนัน้ในการผลิต ผลผลิต 
- เพื่อชวยใหหนวยงาน ไดมีการรายงานการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน กลาวคือ หนวยงานมัก 
      จะรายงานตนทุนผลผลติที่ไมไดรวมถงึตนทุนสนิทรพัย  (คาเสื่อมราคา)  ทั้งหมดที่ 
      หนวยงานมี 

 
วัตถุประสงคทีใ่ช Capital Charge กับหนวยงานที ่ ใชงบ

ลงทนุจากเงนิงบประมาณ  ก็เพื่อใหหนวยงานเหลานี้ไดพจิารณาการบรหิารจัดการสินทรัพยที่ม ีใหมีประสิทธิภาพ 
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ระดับในการบังคับใชของ Capital Charge ในหนวยงานของรัฐ 
 

ระดับในการใชบังคับของ Capital Charge จะสงผลตอวัตถุประสงคของ Capital Charge  
กลาวคือ ถาใชบังคับในระดบัหนวยงาน หนวยงานจะเปนผูรับผิดชอบในการจายคา Capital Charge โดยที่
หนวยงานนัน้ไมไดปนสวนคาใชจาย Capital Charge ลงไปในระดับแผนก   

ในการปรับปรุงการบรหิารจดัการสินทรัพย นัน้ จําเปนตองกระทาํในระดับหนวยงานโดยรวม  
เพื่อเปนการสะทอนถึงประสทิธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพยของหนวยงานนัน้  
 
3. การกําหนดอัตรา Capital Charge (Capital User Charge Rate Model) 

การกาํหนด Capital Charge Rate 
ในการกาํหนด Capital Charge Rate นั้น จําเปนตองพิจารณาสิ่งตางๆ ดังตอไปนี ้
1. Capital Charge Rate จําเปนตองพิจารณาถึง สถานะ และสถานภาพ ของตลาดทนุ ในปจจุบัน 
2. Capital Charge Rate ตองไมเปนการใชขอมูล หรือการคํานวณที่มากและซับซอนเกินไป 
3. Capital Charge Rate ตองงายตอการเขาใจ และนําไปใช 
4. Capital Charge Rate ที่ใชนั้น ตองกระตุนให หวัหนาหนวยงาน ปรับปรุงการตัดสินใจในเรื่อง 

ตนทนุผลผลิต และการบริหารจัดการสินทรัพย 
 
การใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของตนทุนของเงินทุน (Weight Average Cost of Capital ) เปนตัวพิจารณา 
Capital Charge Rate 

การวัดผลที่ดีที่สุดของ Opportunity Cost of Capital ของรัฐบาลในการลงทนุใน สินทรัพย 
หนวยงานภาครัฐ ก็คือ Cost of Private Sector Equity ในระดับความเสี่ยงเดียวกัน ซึ่งจะสะทอนถึงแนวคิดใน 
สินทรัพยและหนี้สินทัง้หมด  

โดยที่แนวคดิที่เหมาะสมทีสุ่ดสําหรับหนวยงาน คือ Weight Average Cost of Capital  
(WACC) ซึ่งพจิารณาจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของหนี้สินและสวนของทุน (Weight Average Cost of Debt 
and Equity) 
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ในทางทฤษฎ ีWACC แลว เปนสิ่งที่งาย แตในทางปฏิบัติแลว เปนสิง่ที่ยาก โดยมีตัวแปรที ่
สําคัญคือ หนีสิ้นและสวนของทนุของหนวยงานรัฐ และ Beta Coefficients 

 
               
  
E/V และ D/V คือ สัดสวนของ สวนของทนุ (Equity) และ หนี ้(Debt) 

 โดยที่  V = E + D 
   Re = Cost of Equity 
   Rd = Cost of Debt 

 
 

บทสรุป  
 1. WACC จะใชในการคํานวณหา Real Cost of Capital ของรัฐบาล 

2. อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากของธนาคาร ตองต่ํากวา Capital Charge Rate   เสมอ 
 
4. กระบวนการทบทวน Capital Charge Rate (The Rate Review Process) 
  ในการใช Capital Charge Rate นั้น ตองนาํมาใชกับหนวยงานของรัฐทัง้หมด หรือในบางกรณ ี
หนวยงานบางหนวยงานอาจจะไดรับการอนุมัติใหใช Capital Charge Rate ที่ไดพัฒนาเฉพาะ เพื่อใหเหมาะสมกบั
ภารกิจของหนวยงานนัน้ โดยวัตถุประสงคเพื่อเปนการสะทอนถึง Cost of Equity Capital ของหนวยงานที่
แทจริงและเปนการเอื้อใหหนวยงาน สามารถกําหนดตนทนุผลผลิตทีแ่ทจริงได 
  ในการทบทวน Capital Charge Rate นั้น เปนหนาที่ของหนวยงานกลาง โดยหนวยงานกลาง
จะทบทวน Capital Charge Rate เปนรายป  
  
 
  
 
 
 
 

WACC          =           Re.E/V   +   Rd.D/V 
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ตัวอยางการใช Capital Charge ในตางประเทศ 
  เพื่อใหเกิดความชัดเจนถึงประโยชนและผลกระทบของการเก็บคาธรรมเนียมในการถือครอง
สินทรัพยของหนวยงานภาครัฐ จึงขอนาํกรณีตัวอยางการใช Capital Charge ในประเทศตางๆ มาเผยแพรดังนี ้
 

1. ประเทศแคนาดา 
แตเดิมเมืองWinnipeg รัฐ Manitoba ในสวนของใจกลางเมืองกวาครึ่งเปนลานเก็บของทีว่าง 

เปลาทัง้ทีม่ีทาํเลดี ติดแมน้ําและมองเห็นทวิทัศนของตัวเมืองที่สวยงาม แตเนื่องจากองคการบริหารของเมืองไม
ตองเสียคาใชจายในการถือครองสินทรพัย หรือแมแตคาบํารุงรักษาสถานที่ก็ใชเงนิงบประมาณมาจาย  
จึงไมมีแรงกระตุนใหดําเนนิการใชประโยชนจากพืน้ทีน่ี ้ซึ่งหากนาํมาสรางเปนอาคารที่พกัอาศัยจะชวย
กอใหเกิดรายไดจากภาษีและกระตุนการเจริญเติบโตของธุรกิจประเภทรานคา รานอาหาร และการขนสงทาง
น้ําในบริเวณนัน้  
  การทีห่นวยงานภาครัฐไมตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการถือครองสนิทรพัยทําให
ขาดแรงจูงใจที่จะบริหารการใชสินทรัพยอยางมีประสิทธภิาพ และยิ่งใชงบประมาณในการบาํรุงรักษาสนิทรพัย
สูงขึ้น ทางออกที่ดีที่สุดทีจ่ะสรางประสทิธิภาพในการใชสินทรพัยของหนวยงานกคื็อการเก็บคาธรรมเนียมใน
การถือครองสินทรัพยของหนวยงานภาครฐั (Capital Charge) ทําใหหนวยงานบริหารของเมืองที่ดูแลสินทรพัย
อยู ประเมินราคาตลาดและจายคาธรรมเนียมเทากับตนทนุในการกูเงิน (Cost of Borrowing) จํานวนเทากนั
กับราคาของสนิทรัพยจากธนาคาร  

ในกรณีนี ้สมมุติใหพืน้ที่ลานเก็บของมีราคาตลาดเทากบัหนึง่ลานดอลลาร และ Cost of  
Capital เทากบั 8% หนวยงานบรหิารของเมืองจะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียม 80,000 ดอลลารตอป หากวา
หนวยงานยงัตองการจะใชพืน้ที่เก็บของตอไป ดังนัน้เพื่อเลี่ยงคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนี้ หนวยงานจะตอง
ตัดสินใจวาจะยายเครื่องมือและอุปกรณตางๆไปเก็บยงัพื้นที่อ่ืนที่มีมลูคาไมสูงนกั หรือจะขายเครื่องมือและ
อุปกรณทิ้งและเลิกใชพืน้ที่นัน้ พื้นที่ลานเกบ็ของจะถูกขายในราคาหนึ่งลานดอลลารเพื่อสรางอาคารที่พักอาศัย  
 
 2. ประเทศออสเตรเลยี 
  กรมสาธารณสุข ในรัฐ Western Australia ไดขายที่ดินในเขต Fremantle  ในราคา 1.3 ลาน 
ออสเตรเลียดอลลาร  โดยทีก่รมสาธารณสุขสามารถเลอืกที่จะเก็บเงนิจํานวน 975,000 ออสเตรเลียดอลลารไว 
( 75% ของ 1.3 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร) ภายใตนโยบายปจจุบัน  หรือ  คืนเงินจาํนวน 1.3 ลาน ออสเตรเลีย
ดอลลาร ใหกบัรัฐบาลเพื่อเปนการลดภาระคา Capital Charge ของกรมสาธารณสุข  ภายใตขอบังคับ Capital 
Charge  กรมสาธารณสุขสามารถรับประโยชนจากการที่ไดลดวงเงิน  Capital Charge   
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โดยการคืนเงนิจํานวน   1.3 ลาน  ออสเตรเลยีดอลลาร ใหกบัรัฐบาล ณ วนัที ่ 1  กรกฎาคม 1998 กรมสาธารณสุขมี
สินทรัพยรวม (Net Assets)  เปนมูลคา 1,050  ลานออสเตรเลียดอลลาร  รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณจาํนวน 84 
ลานออสเตรเลยีดอลลาร (8% ของ 1,050 ลาน   ออสเตรเลียดอลลาร   ตาม Capital  Charge Rate ที่กาํหนด)  
ใหกรมสาธารณสุข  เพื่อเปนสวนหนึ่งในการผลิตผลผลิต  และเพื่อชาํระ Capital Charge หากสินทรัพยรวม 
(Net Assets) ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
 โดยเงนิงบประมาณของกรมสาธารณสุข จํานวน 84 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร เพื่อใชเปนสวนหนึง่ใน
การชําระคา Capital Charge นัน้ จะถูกแบงเปน 4 สวน สวนละ 21 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร  และให 
กรมสาธารณสุข ชําระคา Capital Charge เปนรายไตรมาส  ไตรมาส ละ 21 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร    
หากสนิทรัพยรวม (Net Assets) ของกรมสาธารณสุขไมมีการเปลีย่นแปลง 
 ในเดือน พฤศจิกายน 1998  กรมสาธารณสุขไดเจรจาขายที่ดิน Alma St ในเขต Fremantle เปนเงนิ 
1.3 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร ภายใตขอบังคับ Capital Charge กรมสาธารณสุขสามารถเลือกทีจ่ะดําเนนิการ
ได อยางใดอยางหนึง่ใน 2 วิธี คือ 
 1.  เก็บ 75% ของวงเงนิ 1.3 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร จากการขายทีดิ่นไว เพื่อนาํไปลงทนุใน
สินทรัพยอ่ืน ในกรณีนี ้กรมสาธารณสุขจะยังคงมีสินทรพัยรวม (Net Assets) เทาเดิม และยังคงตองจายคา 
Capital Charge ในจาํนวนเทาเดิม คือ ไตรมาสละ 21 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร รวมทั้งป (4 ไตรมาส)  เปน
เงิน จํานวน 84 ลาน   ออสเตรเลียดอลลาร โดยในกรณนีี้ กรมสาธารณสุขไมไดรับประโยชนใดๆ จากการขาย
ที่ดิน   
 

2.  คืนเงนิที่ขายที่ดินจํานวน 1.3 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร ใหกับรัฐบาล โดยกรณีนี้ กรมสาธารณสุข
จะไดรับประโยชนทันทีจากการลดวงเงนิคา Capital Charge ลง  เนือ่งจาก สินทรพัยรวม (Net Assets)  ของ
กรม 
สาธารณสุขมจีํานวนลดลง  โดยที่กรมสาธารณสุขจะไดรับสวนลด คา Capital Charge  ตามรายละเอียดดังนี ้
  สินทรัพยรวม (Net Assets) เดิม   1,050       ลานออสเตรเลียดอลลาร 
  หัก   ขายสินทรัพยไป     1.30   ลานออสเตรเลียดอลลาร 
  สินทรพัยทั้งหมด คงเหลอื  1,048.70 ลานออสเตรเลียดอลลาร 
  ภาระคา   Capital Charge  เปนจํานวน 8% จาก สนิทรัพยทั้งหมด  1,048.70 ลาน
ออสเตรเลียดอลลาร  
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สรุป  ในกรณนีี้กรมสาธารณสุข  ตองชําระคา Capital Charge ปละ 83.896 ลานออสเตรเลียดอลลาร ลดลง
จากเดิมที่กาํหนด Capital Charge ไวที่ปละ 84 ลานออสเตรเลียดอลลาร โดยลดลงเปนจํานวน 104,000 
ออสเตรเลียดอลลาร (หรือไตรมาสละ 26,000 ออสเตรเลียดอลลาร)  
 
หมายเหต ุ :  1.  ประเทศทีจ่ะใช Capital Charge  ไดนั้น จะตองใชระบบบัญชีในรูปแบบเกณฑคงคาง ซึง่
หนวยงานสามารถประเมนิราคาสินทรัพยไดตามนโยบายบัญชีดังกลาว 
  2. ในกรณีของประเทศไทยนัน้ การพิจารณาใชระบบงบประมาณแบบคงคาง ควบคูกบั 
Capital Charge จะตองพิจารณารวมกับ แนวทางการใหอิสระตอสวนราชการในการบริหารสินทรัพย (เชน 
ขาย เชา หรือ ซื้อ) ไปดวย มเิชนนัน้จะถูกเก็บ Capital Charge โดยไมสามารถเปลี่ยนโครงสราง/ปริมาณ ของ
สินทรัพย ในระยะสั้นถึงระยะกลางได ทาํใหเปนการลดแรงจูงใจในการเพิ่มประสทิธิภาพการดําเนินงาน 
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