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เงินสดในมือ1
เงินสด 0.00

0.00รวม เงินสดในมือ
เงินฝากคลัง2

เงินฝากคลัง 10905 2,346,795.12

เงินฝากคลัง 10910 338,275,741.07

340,622,536.19รวม เงินฝากคลัง
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพ่ือรบัจ่ายเงินกับคลัง3

เงินฝากธนาคาร-  ในงบประมาณ 0.00

0.00รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพ่ือรับจ่ายเงินกับคลัง
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอ่ืน4

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 12700-9 เงินบ ารุง รพ.สุรนิทร์ 55,555,147.72

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 020044222892 ธกส. (บ ารุง รพ.สุรินทร์) 76,408,520.14

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 310-0-73594-3 (เพื่อพัฒนาสถานบริการ งบฯ 50%) 37,993,204.46

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 63324-9 กองทนุพระเทพฯ 78,805.17

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 99250-8 แรงงานต่างด้าว 2,020,240.08

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 797-0-23292-2 บญัชีศูนย์ประสานงานอาเซ่ียน รพ.
สุรินทร์

2,403,307.26

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 797-0-23544-1 (บ ารุง รพ.สุรินทร์ - บตัรเครดิต) 2,870,883.71

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 56291-7 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบคุคลทีม่ีปญัหา
สถานะและสิทธิ รพ.สุรินทร์

479,211.80

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 47108-3 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุรินทร์ 21,511,402.93

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 47111-3 เงินบ ารุงตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท

13,206,793.17

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ออมทรัพย์ (ปกส.) 32397-5 40,686,548.38

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ออมทรัพย์ (ปกส.-เพื่อพัฒนา 5%) 87163-8 2,394,837.89

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ออมทรัพย์ (ธกส.-UC) 222892 0.00

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม่ีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทนุ UC) - 222892 67,040,210.29

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม่ีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 12700-9 11,855,467.25

334,504,580.25รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอ่ืน
ลูกหน้ีเงินยืม5

ลูกหนี้เงินยืม -  เงินบ ารุง 3,302,855.00

3,302,855.00รวม ลูกหน้ีเงินยืม
ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรบัอ่ืน6

ลูกหนี้ค่าส่ิงส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ 12,908,201.40
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ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ 1,025,671.00

ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา หน่วยงานภาครัฐ 334,935.00

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบกิต้นสังกัด IP 1,284,710.58

ลูกหนี้ค่ารักษา-ช าระเงิน OP 321,191.07

ลูกหนี้ค่ารักษา-ช าระเงินIP 4,965,455.48

ลูกหนี้- ระบบปฏิบติัการฉุกเฉิน 1,204,900.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP 121,251,181.09

ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค     (P&P) 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) 53,512,680.59

ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัด) 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP ต่างสังกัด สป. 10,655.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ 7,970,332.56

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP บริการเฉพาะ 9,212,048.40

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP -HC 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC -IP -HC 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP -DMI 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP -DMI 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา OP Refer 10,097,845.62

ลูกหนี้ค่ารักษา EMS 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย 17,038,259.66

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย 21,020,502.89

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย 2,969,897.58

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย 5,912,895.80

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทนุทดแทน 297,643.78

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก 8,377,760.03

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบติัเหตุ/ฉุกเฉิน OP 933,706.76

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP 1,058,940.11

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบกิจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง OP 23,476,771.99

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบกิจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง IP 18,542,321.20

ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP 44,833.75

ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP 5,948,170.08

20 กรกฎาคม 2561 หน้า 2 จาก 17



หมายเหตุประกอบบญัชี
30 มิถุนายน 2561ณ. วัน

โรงพยาบาลสุรินทร์

ลูกหนี้ค่ารักษา-บคุคลทีม่ีปญัหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา-บคุคลทีม่ีปญัหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษาบคุคลทีม่ีปญัหาสถานะและสิทธิ  - เบกิจากส่วนกลาง OP 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษาบคุคลทีม่ีปญัหาสถานะและสิทธิ  - เบกิจากส่วนกลาง IP 353,745.51

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบกิจ่ายตรง อปท. OP 1,528,442.15

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบกิจ่ายตรง อปท. IP 2,029,107.63

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบกิจ่ายตรง กทม. OP 380,266.10

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบกิจ่ายตรง กทม. IP 734,942.20

334,748,015.01รวม ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับอ่ืน
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบรกิาร7

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าส่ิงส่งตรวจ หน่วยงานภาครัฐ -1,290,820.14

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา หน่วยงานภาครัฐ -33,493.50

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาช าระเงิน OPD -305,131.52

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาช าระเงิน IPD -4,717,182.71

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาUC- OPD- AE 0.00

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -IPD- AE 0.00

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OPD- HC 0.00

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC IPD- HC 0.00

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OPD- DMI 0.00

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IPD- DMI 0.00

-6,346,627.87รวม ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
รายได้ค้างรบัจากกรมบัญชีกลาง0

รายได้จากงบ ประมาณงบบคุลากรค้างรับ 0.00

0.00รวม รายได้ค้างรับจากกรมบญัชีกลาง
เงินฝากประจ า10

เงินฝากประจ า  เลขที ่0177-7  พระภิกษุสงฆ์อาพาธ 825,999.33

825,999.33รวม เงินฝากประจ า
สินค้าและวัสดุคงเหลือ11

ยาใน 69,591,353.52

ยานอก 29,132,073.96

วัสดุเภสัชกรรม 576,541.06

วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 27,602,741.33

ก๊าซทางการแพทย์ 0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,649,700.46

วัสดุทนัตกรรม 1,660,813.01
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136,213,223.34รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ0

วัสดุส านักงาน 351,534.17

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 359,103.93

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00

วัสดุคอมพวิเตอร์ 80,558.00

วัสดุงานบา้นงานครัว 1,015,656.14

วัสดุบริโภค 778,487.19

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0.00

วัสดุก่อสร้าง 734,431.50

ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 0.00

3,319,770.93รวม วัสดุคงเหลือ
อาคารเพ่ือการพักอาศัย16

อาคารเพื่อการพกัอาศัย 73,674,968.00

ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย -37,065,431.53

36,609,536.47รวม อาคารเพ่ือการพักอาศัย
อาคารส านักงาน17

อาคารส านักงาน 730,559,510.02

ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารส านักงาน -312,301,333.15

418,258,176.87รวม อาคารส านักงาน
อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง - Interface20

อาคารส านักงาน-Interface 189,883,079.98

อาคารเพื่อประโยชน์ อ่ืน-Interface 570,000.00

ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคารส านักงาน-Interface -37,400,677.11

ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อ่ืน - Interface -475,000.00

152,577,402.87รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
ครภัุณฑ์ส านักงาน22

ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,871,534.26

ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ส านักงาน -6,871,295.26

239.00รวม ครุภัณฑ์ส านักงาน
ครภัุณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ24

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6,094,122.00

ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ -2,904,817.03

3,189,304.97รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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ครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพร่25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 647,553.00

ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -647,273.00

280.00รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครภัุณฑ์ก่อสรา้ง27

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 714,100.00

ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -638,539.99

75,560.01รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครภัุณฑ์วิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์28

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 253,527,557.95

ค่าเส่ือมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์ -251,058,689.56

2,468,868.39รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์29

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,335,939.22

ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -9,335,739.22

200.00รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครภัุณฑ์การศึกษา30

ครุภัณฑ์การศึกษา 5,503,694.46

ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา -3,433,108.63

2,070,585.83รวม ครุภัณฑ์การศึกษา
ครภัุณฑ์งานบ้านงานครวั31

ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 3,538,502.62

ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว -3,153,298.09

385,204.53รวม ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว
ครภัุณฑ์อ่ืน35

ครุภัณฑ์อ่ืน 77,830.00

ค่าเส่ือมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อ่ืน -77,763.00

67.00รวม ครุภัณฑ์อ่ืน
ครภัุณฑ์ - Interface36

ครุภัณฑ์ส านักงาน-Interface 59,188,156.91

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface 34,793,511.76

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ-Interface 13,590,122.28

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface 23,013,045.16

ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface 2,941,241.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface 863,383.00
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface  741,245,333.40

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface 67,912,978.01

ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว-Interface 27,939,771.63

ครุภัณฑ์การศึกษา - Interface 4,935,712.54

ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์ส านักงาน-Interface -47,764,226.67

ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface -26,738,969.06

ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ-Interface -5,188,352.64

ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface -19,580,106.10

ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface -2,757,638.56

ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface -229,811.92

ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface -200,301,635.57

ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface -42,154,268.30

ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว-Interface -18,910,420.87

ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา - Interface -2,576,140.72

610,221,685.28รวม ครุภัณฑ์ - Interface
งานระหว่างก่อสรา้ง40

งานระหว่างก่อสร้าง 26,200,000.00

งานระหว่างก่อสร้าง- Interface 1,590,000.00

27,790,000.00รวม งานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าหน้ีอ่ืน  เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์43

เจ้าหนี้ - ยาใน 64,339,125.21

เจ้าหนี้ - ยานอก 38,845,397.19

เจ้าหนี้ - เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 59,268,966.67

เจ้าหนี้ - ก๊าซทางการแพทย์ 2,296,160.25

เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,321,299.66

เจ้าหนี้ - วัสดุอ่ืน 7,950.00

เจ้าหนี้ - วัสดุส านักงาน 1,652,700.00

เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 862,272.47

เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 846,948.49

เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00

เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์ 339,782.00

เจ้าหนี้ - วัสดุงานบา้นงานครัว 2,545,423.45

เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค 1,494,230.20

เจ้าหนี้ - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 27,000.00
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เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง 1,020,100.05

เจ้าหนี้การค้า - ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 90,070.00

เจ้าหนี้อ่ืน - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 15,279,477.96

เจ้าหนี้อ่ืน - ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 2,250,618.54

เจ้าหนี้อ่ืน - โครงการ รพ.สุรินทร์ 24,933.00

เจ้าหนี้อ่ืน - ค่าตรวจยิงสลายนิ่ว 627,000.00

เจ้าหนี้อ่ืน - ค่าตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (นอนกรน) 256,000.00

เจ้าหนี้อ่ืน - ค่าตรวจสวนหวัใจ (Cath  lab) 2,495,600.00

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ส านักงาน 611,852.71

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 540,305.00

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 67,932.00

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 284,200.00

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 26,416,880.00

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 7,052,785.00

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 425,360.00

เจ้าหนี้ -  ทีดิ่น อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง 0.00

เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม 1,995,138.36

เจ้าหนี้ - วัสดุทนัตกรรม 886,582.14

เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจหอ้งปฏิบติั (LAB) 3,661,053.00

เจ้าหนี้ - ค่าตรวจ MRI 0.00

เจ้าหนี้ - ค่าตรวจ CT Scan 0.00

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) 1,327,288.00

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) 0.00

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สธ. 19,950.00

เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม 0.00

270,180,381.35รวม เจ้าหน้ีอ่ืน  เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน 44

ใบส าคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ) 0.00

ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย ค้างจ่ายบคุคลธรรมดา ภงด .1 0.00

ใบส าคัญค้างจ่าย 584,721.00

ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที ่(บริการ)  ค้างจ่าย 11,643,000.00

ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที ่(สนับสนุน) ค้างจ่าย 642,000.00

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานค้างจ่าย 15,464,024.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าไฟฟ้า 3,670,707.53
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ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าน้ าประปา 0.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าโทรศัพท์ 0.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าบริการส่ือสาร 31,985.89

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าไปรษณีย์ 0.00

32,036,438.42รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน 
ค่ารกัษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนค้างจ่าย -หน่วยงานภาครฐั0

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ 0.00

0.00รวม ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
รายได้รบัล่วงหน้า45

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า 1,033,476.17

1,033,476.17รวม รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รอการรบัรู้47

รายได้กองทนุ UC- ด้านส่งเสริมและปอ้งกันโรค (P&P) รอรับรู้ 471,132.50

471,132.50รวม รายได้รอการรับรู้
เงินรบัฝากทั่วไป48

เงินรับฝากอ่ืน - โครงการต่างๆ 2,077,844.25

เงินรับฝากอ่ืน - ศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุรินทร์ 21,511,402.93

เงินรับฝากอ่ืน - เงินบ ารุงตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 13,206,793.17

เงินมัดจ าค่ารักษาพยาบาล 503,000.00

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่่าย 120,282.96

เงินรับฝากหกัจากงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 0.00

เงินรับฝากกองทนุ UC 0.00

เงินรับฝากกองทนุ UC (งบลงทนุ) 5,449,000.00

เงินรับฝากกองทนุ UC - วัสดุ 4,460,331.20

เงินรับฝากกองทนุ UC -Fixed Cost 0.00

เงินกองทนุประกันสังคม 40,686,548.38

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง 690,943.00

เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม 2,394,217.89

เงินรับฝากกองทนุแรงงานต่างด้าว 2,409,766.50

93,510,130.28รวม เงินรับฝากทัว่ไป
เงินประกัน49

เงินประกันอ่ืน 0.00

เงินประกันอ่ืน - เงินมัดจ าประกันสัญญา 2,338,795.12

2,338,795.12รวม เงินประกัน
เงินทดรองราชการรบัจากคลัง51
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เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการด าเนินงาน 8,000.00

8,000.00รวม เงินทดรองราชการรับจากคลัง
รายได้รอการรบัรู้53

รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้ 11,455,467.25

รายได้อ่ืนรอการรับรู้ - กองทนุพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 78,805.17

รายได้อ่ืนรอการรับรู้ - พระภิกษุสงฆ์อาพาธ 825,999.33

12,360,271.75รวม รายได้รอการรับรู้
รายได้สูง/(ต่ า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม56

รายได้สูง(ต่ า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม 1,254,691,269.62

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 4,287,594.54

ก าไร/ขาดทนุสะสมจากข้อผิดพลาดเงิน กองทนุUC ปก่ีอน -6,457,845.35

1,252,521,018.81รวม รายได้สูง/(ต่ า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
ทุน57

ทนุ 348,720,594.97

ทนุ-คงยอดเงินต้น 0.00

348,720,594.97รวม ทุน
รายได้ค่าธรรมเนียมบรกิารแผ่นดิน59

รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอ่ืน 20,200.00

20,200.00รวม รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน
รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน62

รายได้ดอกเบีย้เงินฝากทีส่ถาบนัการเงิน 1,452.06

1,452.06รวม รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน
รายรบัจากการขายสินทรพัย์ของแผ่นดิน63

บญัชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์ 418,000.00

418,000.00รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน
รายได้อ่ืนของแผ่นดิน64

รายได้เงินเหลือจ่ายปเีก่า 77,148.88

77,148.88รวม รายได้อ่ืนของแผ่นดิน
รายได้จากการให้บรกิารของหน่วยงาน 67

รายได้ค่าส่ิงส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ 11,240,549.50

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ 2,302,132.00

รายได้จากระบบปฏิบติัการฉุกเฉิน (EMS) 2,791,408.00

รายได้สนับสนุนยาและอ่ืน ๆ 40,399,674.03

56,733,763.53รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน 
รายได้ค่ารกัษาพยาบาล68
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รายได้ค่ารักษาเบกิต้นสังกัด IPD 2,485,161.30

รายได้ค่ารักษาช าระเงิน OPD 118,196,484.47

รายได้ค่ารักษาช าระเงิน IPD 11,384,208.01

รายได้ค่ารักษาเบกิจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง OPD 186,257,965.99

รายได้ค่ารักษาเบกิจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง IPD 111,988,226.60

ส่วนต่างค่ารักษาทีสู่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบกิจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง -3,015,629.32

ส่วนต่างค่ารักษาทีต่่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบกิจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง 1,913,496.92

รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OPD 138,902.29

รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IPD 29,736,484.33

รายได้ค่ารักษาเบกิจ่ายตรง- อปท. OPD 10,310,404.06

รายได้ค่ารักษาเบกิจ่ายตรงอปท. IPD 14,743,517.56

ส่วนต่างค่ารักษาทีสู่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบกิจ่ายตรง อปท. -687,511.89

ส่วนต่างค่ารักษาทีต่่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบกิจ่ายตรง อปท. 1,528,057.97

รายได้ค่ารักษาเบกิจ่ายตรง- กทม. OP 1,161,036.10

รายได้ค่ารักษาเบกิจ่ายตรง- กทม. IP 1,929,851.82

ส่วนต่างค่ารักษาทีสู่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบกิจ่ายตรง กทม. -26,850.23

ส่วนต่างค่ารักษาทีต่่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบกิจ่ายตรง กทม. 243,310.63

488,287,116.61รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC69

รายได้ค่ารักษา UC -OPD  ใน CUP 119,747,179.78

รายได้ค่ารักษา UC-IPD 736,938,025.53

รายได้ค่ารักษา UC - OPD นอก CUP ในจังหวัด 115,907,745.80

รายได้ค่ารักษา UC-OPD  นอก CUP ต่างจังหวัด 0.00

รายได้ค่ารักษา UC-OPDต่างสังกัด สป. 42,839.27

รายได้กองทนุ UC (งบลงทนุ) 30,825,203.44

รายได้กองทนุ UC - OPD  แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 52,734,285.76

รายได้กองทนุ UC P&P เหมาจ่ายรายหวัต่อผู้มีสิทธิ 37,346,355.71

รายได้กองทนุ UC เฉพาะโรคอ่ืน 15,692,259.34

รายได้กองทนุ P&Pอ่ืน 2,169,907.54

รายได้กองทนุ UC อ่ืน 5,260,614.35

ส่วนต่างค่ารักษาทีสู่งกว่าเหมาจ่ายรายหวั - กองทนุ UC OPD 0.00

ส่วนต่างค่ารักษาทีสู่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทนุ UC -IPD -312,242,819.64

ส่วนต่างค่ารักษาทีสู่งกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OPD -70,901,453.98

ส่วนต่างค่ารักษาทีต่่ ากว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OPD 707,524.45
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รายได้ UC P&P Express Demand 17,120,358.64

รายได้กองทนุ UC (CF) 29,154,007.34

รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ 30,684,848.38

รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ 66,816,644.28

รายได้ค่ารักษา UC OPD - HC 0.00

รายได้ค่ารักษา UC IPD - HC 0.00

รายได้ค่ารักษา UC OPD - DMI 0.00

รายได้ค่ารักษา UC IPD - DMI 0.00

ส่วนต่างค่ารักษาทีสู่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP บริการเฉพาะ -10,417,786.13

ส่วนต่างค่ารักษาทีสู่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP AE -6,139,303.12

รายได้ค่ารักษา OP Refer 8,583,221.93

ส่วนปรับลดค่าแรง OP -85,308,145.67

ส่วนปรับลดค่าแรง IP -132,076,218.32

ส่วนปรับลดค่าแรง P&P -22,451,121.88

630,194,172.80รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลส าหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
รายได้ค่ารกัษาพยาบาลจากกองทุน70

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-เครือข่าย 37,692,142.65

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-เครือข่าย 36,870,317.63

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย 1,478,958.50

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย 4,233,884.03

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทนุทดแทน 1,358,557.28

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก 4,941,194.11

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบติัเหตุ/ฉุกเฉิน OPD 307,183.00

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบติัเหตุ/ฉุกเฉิน IPD 3,387,878.01

ส่วนต่างค่ารักษาทีสู่งกว่าเหมาจ่ายรายหวั - กองทนุประกันสังคม - OPD -13,871,429.56

ส่วนต่างค่ารักษาทีสู่งกว่าเหมาจ่ายรายหวั - กองทนุประกันสังคม - IPD -16,905,682.15

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OPD 453,692.86

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IPD 606,500.42

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวค่าใช้จ่ายสูง/อุบติัเหตุ/ฉุกเฉิน 212,659.08

รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 1,887,416.00

รายได้ค่ารักษาบคุคลทีม่ีปญัหาสถานะและสิทธิ OPD นอก CUP    ในจังหวัด 19,551.33

รายได้ค่ารักษาบคุคลทีม่ีปญัหาสถานะและสิทธิ  - เบกิจากส่วนกลาง 225,462.57

ส่วนต่างค่ารักษา พยาบาลทีสู่งกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย OPD บคุคลทีม่ีปญัหาสถานะและสิทธิ -28,308.83

ส่วนต่างค่ารักษาทีสู่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บคุคลทีม่ีปญัหาสถานะและสิทธิ -5,285.25
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รายได้ค่ารักษา-บคุคลทีม่ีปญัหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP 22,936.75

รายได้ค่ารักษาบคุคลทีม่ีปญัหาสถานะและสิทธิ  - เบกิจากส่วนกลาง IP 401,154.51

63,288,782.94รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
รายได้จากการบรจิาคของหน่วยงาน 75

รายได้จากการรับบริจาค 80,100.00

80,100.00รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน 
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบนัการเงิน77

ดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคาร 910,124.65

910,124.65รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบนัการเงิน
รายได้จากเงินงบประมาณ79

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบคุลากรจากรัฐบาล 382,187,397.35

รายได้งบประมาณงบลงทนุ 186,100,711.50

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบด าเนินงานจากรัฐบาล 27,917,708.48

รายได้งบประมาณงบอุดหนุน 14,663,320.00

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล 19,364,823.74

630,233,961.07รวม รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้อ่ืน81

รายได้ค่าปรับ 6,668.00

รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา-หน่วยงานภาครัฐ 20,830.00

รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ 487,290.00

รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์ 3,241,120.00

รายได้ลักษณะอ่ืน - ค่ารักษาคลินิกพเิศษ 1,811,770.00

รายได้ลักษณะอ่ืน - อ่ืนๆ 7,165,711.20

รายได้ค่าธรรมเนียม UC 3,036,000.00

15,769,389.20รวม รายได้อ่ืน
เงินเดือนและค่าจ้าง82

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) 308,572,707.22

เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) 12,798,486.30

เงินประจ าต าแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน) 80,000.00

เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) 17,594,600.05

เงินประจ าต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) 2,471,400.01

ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) 2,403,849.00

เงินตอบแทนพเิศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) 7,029.48

ค่าจ้างประจ า(บริการ) 19,708,316.15

ค่าจ้างประจ า(สนับสนุน) 5,757,355.35
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ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) 43,753,461.20

ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) 11,865,073.20

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) 43,926,927.80

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) 26,300,061.80

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) 2,733,035.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) 5,779,654.00

เงินตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ(บริการ) 108,742.42

เงินตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ(สนับสนุน) 173,306.45

เงินตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานราชการ(บริการ) 109,760.00

เงินตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน) 18,000.00

เงินตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการเทา่กับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง (บริการ) 6,421,708.40

ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานเวรหรือผลัดบา่ยและหรือผลัดดึกของพยาบาล 19,360,776.00

529,944,249.83รวม เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน83

เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต 251,467.14

เงินชดเชยสมาชิก กบข. 5,261,665.65

เงินสมทบ กบข. 7,894,791.20

เงินสมทบ กสจ. 624,712.50

เงินสมทบกองทนุประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 7,075,015.00

ค่าเช่าบา้น 85,500.00

เงินสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพพนักงานและเจ้าหน้าทีรั่ฐ 588,310.00

ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษส าหรับผู้ปฏิบติังานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ) 24,618,801.00

ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษส าหรับผู้ปฏิบติังานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ) 2,863,783.00

ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน (ฉบบัที ่12-บริการ) 32,786,247.00

ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน (ฉบบัที ่12-สนับสนุน) 8,497,000.00

เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ  (บริการ) 6,210.00

90,553,502.49รวม ค่าใช้จ่ายบคุลากรอ่ืน
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครวัด้านการศึกษา84

เงินช่วยการศึกษาบตุร 3,222,159.50

เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ปว่ยนอก ร.พ.รัฐ ส าหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบีย้
หวัด/บ านาญ

1,740,116.75

เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ปว่ยในร.พ.เอกชนส าหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบีย้
หวัด /บ านาญ

7,000.00

4,969,276.25รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
บ าเหน็จบ านาญ86
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เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ านาญเสียชีวิต 78,570.00

78,570.00รวม บ าเหน็จบ านาญ
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรกัษาพยาบาลผู้รบัเบี้ยหวัด/บ านาญ87

เงินช่วยการศึกษาบตุร 51,300.00

เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ปว่ยนอก ร.พ.รัฐ ส าหรับผู้รับเบีย้หวัด /บ านาญตามกฎหมาย 217,338.50

เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ปว่ยใน ร.พ.เอกชน ส าหรับผู้รับเบีย้หวัด/บ านาญตามกฎหมาย 15,702.50

284,341.00รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บ านาญ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ88

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 8,019,091.30

8,019,091.30รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ90

ค่าเบีย้เล้ียง-ในประเทศ 325,980.00

ค่าทีพ่ัก-ในประเทศ 304,920.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืน -ในประเทศ 433,730.00

1,064,630.00รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา91

วัสดุส านักงานใช้ไป 5,435,758.18

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป 1,273,119.64

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป 888.00

วัสดุคอมพิวเตอร์  ใช้ไป 1,179,237.07

วัสดุงานบา้นงานครัวใช้ไป 5,061,563.26

วัสดุก่อสร้างใช้ไป 1,278,337.55

ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 11,481,900.00

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,402,502.40

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,312,233.27

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 308,295.21

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,433,608.19

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 146,306.70

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืน 316,900.55

ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาดูแลลิฟท์ 672,473.59

ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 363,490.00

ค่าเชื้อเพลิง 5,832,771.57

51,499,385.18รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบรกิาร92

ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ 1,705,840.00
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ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ (ค่าตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ) 0.00

ค่าจ้างตรวจสวนหวัใจ (Cath  Lab) 6,653,600.00

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 10,574,240.59

ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ (Lab) 11,132,649.00

ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (ค่าตรวจ MRI) 1,995,335.00

ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (ค่าตรวจ CT) 3,139,392.00

35,201,056.59รวม ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร94

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 46,887.19

46,887.19รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าสาธารณูปโภค95

ค่าไฟฟ้า 26,303,811.31

ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล 4,770,299.23

ค่าโทรศัพท์ 775,532.57

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 804,967.77

ค่าไปรษณีย์และขนส่ง 174,140.00

32,828,750.88รวม ค่าสาธารณูปโภค
ต้นทุนบรกิาร97

ยาในใช้ไป 224,264,912.88

ยานอกใช้ไป 109,849,836.38

วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป 3,812,487.10

วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป (ว.มิใช่ยา) 124,921,895.24

แก๊สทางการแพทย์ใช้ไป 6,791,381.25

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป 60,628,575.43

วัสดุทนัตกรรมใช้ไป 984,867.23

531,253,955.51รวม ต้นทุนบริการ
ต้นทุนขาย - สินค้าและบรกิาร (สนับสนุน)0

วัสดุบริโภคใช้ไป 23,007,597.29

วัสดุเคร่ืองแต่งกายใช้ไป 622,116.00

23,629,713.29รวม ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)
ค่าครภัุณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์98

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 583,296.70

583,296.70รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน105

ค่าใช้จ่ายด้านสังคมสงเคราะห์ 10,361,645.61
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 1,519,088.60

ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. 3,735,336.75

ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป. 101,216.00

15,717,286.96รวม ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน
ค่าตอบแทน106

ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที ่ (บริการ) 106,770,380.00

ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที ่ (สนับสนุน) 6,443,705.00

ค่าตอบแทนการปฎิบติังานในคลินิกพิเศษนอกเวลา 2,591,716.00

ค่าตอบแทนการปฎิบติังานชันสูตรพลิกศพ 356,850.00

ค่าตอบแทนปฎิบติังานแพทย์สาขาส่งเสริมพเิศษ 910,000.00

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพเิศษแพทย์ไม่ท าเวชปฏิบติัฯลฯ(บริการ) 5,800,000.00

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทนัตแพทย์ไม่ท าเวชปฏิบติัฯลฯ(บริการ) 540,000.00

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ท าเวชปฏิบติัฯลฯ(บริการ) 1,425,000.00

ค่าตอบแทนปฎิบติังานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบติัครอบครัว 1,101,180.00

ค่าตอบแทนอ่ืน 850,685.00

126,789,516.00รวม ค่าตอบแทน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย107

ค่าเส่ือมราคา -อาคารเพื่อการพกัอาศัย 821,857.16

ค่าเส่ือมราคา -อาคารส านักงาน 1,638,028.61

ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 142,161.11

ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ 2,212,981.80

ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา 754,202.04

ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 201,455.69

ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์อ่ืน 59,454.73

5,830,141.14รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง  Interface108

ค่าเส่ือมราคาอาคารส านักงาน-  Interface 3,131,576.37

ค่าเส่ือมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อ่ืน- Interface 427,500.00

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ส านักงาน- Interface 739,099.71

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface 497,174.94

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface 164,658.42

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -  Interface 234,213.48

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface 162,362.97

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface 12,645,395.01

ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -  Interface 1,592,929.89
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ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว -Interface 460,239.93

20,055,150.72รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  Interface
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ112

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่า   ส่ิงส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ 8,000.00

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ 9,050.00

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OPD -AE 637,154.59

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -IPD - DMI 1,012,823.46

1,667,028.05รวม หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ
หน้ีสงสัยจะสูญ0

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าส่ิงส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ 193,747.00

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ช าระเงิน OPD 177,314.44

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ช าระเงิน  IPD 3,174,411.72

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPD - AE 0.00

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IPD- AE 0.00

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPD - HC 0.00

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -IPD- HC 0.00

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPD- DMI 0.00

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IPD - DMI 0.00

3,545,473.16รวม หน้ีสงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน116

รายได้แผ่นดินน า  ส่งคลัง 495,837.68

495,837.68รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน
ค่าใช้จ่ายอ่ืน118

ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์ 13,965,000.00

ค่าใช้จ่ายลักษณะอ่ืน 27,450.00

ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ.  /รพท./รพช./     รพ.สต. 307,397.79

14,299,847.79รวม ค่าใช้จ่ายอ่ืน
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