
หมายเหตปุระกอบบญัชี

30 กนัยายน 2558ณ. วนั

โรงพยาบาลสรุนิทร ์

เงนิสดในมอื1

เงนิสด 0.00

0.00รวม เงนิสดในมอื

เงนิฝากคลงั2

เงนิฝากคลัง 905 2,738,796.44

เงนิฝากคลัง 910 231,958,877.70

234,697,674.14รวม เงนิฝากคลงั

เงนิฝากธนาคารในงบประมาณ3

เงนิฝากธนาคาร-  ในงบประมาณ 0.00

0.00รวม เงนิฝากธนาคารในงบประมาณ

เงนิฝากและรายการเทยีบเทา่เงนิสดอืน่5

เงนิฝาก เงนิบ ารุง รพ.สรุนิทร ์12700-9 125,190,736.77

เงนิฝาก ประกนัสงัคม รพ.สรุนิทร ์32397-5 31,792,661.77

เงนิฝาก กองทนุพระเทพฯ 63324-9 12,454.30

เงนิฝาก เพือ่พัฒนาใหผู้ป้ระกันตนเพิม่ 87163-8 12,459,109.23

เงนิฝาก ทนุสนิาคโยธารักษ์ 14929-0 371.59

เงนิฝาก แรงงานตา่งดา้ว 99250-8 806,049.04

เงนิฝาก ธกส. 1065-6 15,468,401.27

เงนิฝาก ศนูยแ์พทยศาสตรศ์กึษาชัน้คลนิกิ 47108-3 39,513,068.05

เงนิฝาก โครงการร่วมผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 47111-3 6,412,214.16

เงนิฝาก ธ.ออมสนิ (บ ารุง รพ.สรุนิทร)์ 191109-2 0.00

เงนิฝาก บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ56291-7 430,788.89

เงนิฝาก ธกส. (บ ารุง รพ.สรุนิทร)์ 020044222892 173,515,407.70

เงนิฝาก บญัชศีนูยป์ระสานงานอาเซีย่น รพ.สรุนิทร ์ 23292-2 6,247,719.11

เงนิฝาก เงนิบ ารุง รพ.สรุนิทร ์(บตัรเครดติ)  23544-1 159,752.79

เงนิฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ออมทรัพย ์ 1065-6 0.00

เงนิฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม่วีตัถุประสงคเ์ฉพาะ ออมทรัพย ์(งบ
ลงทนุ UC) 1065-6

0.00

เงนิฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม่วีตัถุประสงคเ์ฉพาะ ออมทรัพย ์(งบ
ลงทนุ)  22289-2

84,038,625.00

496,047,359.67รวม เงนิฝากและรายการเทยีบเทา่เงนิสดอืน่

เงนิยมืเงนินอกงบประมาณ7

ลกูหนีเ้งนิยมื - เงนิบ ารุง 2,931,280.00

2,931,280.00รวม เงนิยมืเงนินอกงบประมาณ

ลกูหนีค้า่ขายสนิคา้และบรกิาร - หนว่ยงานภาครฐั8

ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจหน่วยงานภาครัฐ 13,238,530.11

ลกูหนีค้า่ตรวจสขุภาพหน่วยงานภาครัฐ 1,332,883.00

ลกูหนีค้า่วสัด/ุอปุกรณ์/น ้ายา หน่วยงานภาครัฐ 1,357,925.00

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิตน้สงักดั IPD 637,489.54

ลกูหนีค้า่รักษา UC- OPD ใน CUP 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC-IPD ใน CUP 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC-OPD นอก CUP (ในจังหวดั) 33,478,855.01

ลกูหนีค้า่รักษา UC-IPD นอก CUP (ในจังหวดั) 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC-OPD นอก CUP (ตา่งจังหวดั) 1,195,100.50

ลกูหนีค้า่รักษา UC-IPD นอก CUP (ตา่งจังหวดั) 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC -OPD ตา่งสงักัด สป. 1,050.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC -IPD ตา่งสงักัด สป. 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC - P&P เหมาจา่ยรายหัว 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC-OPD - AE 2,240,586.45

ลกูหนีค้า่รักษา UC- IPD - AE 9,517,024.26

20 กรกฎาคม 2561 หนา้ 1 จาก 13



หมายเหตปุระกอบบญัชี

30 กนัยายน 2558ณ. วนั

โรงพยาบาลสรุนิทร ์

ลกูหนีค้า่รักษา UC- OPD -HC 6,112,603.93

ลกูหนีค้า่รักษา UC -IPD -HC 9,566,047.50

ลกูหนีค้า่รักษา UC- OPD -DMI 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC- IPD -DMI 3,917,007.86

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม OPD-เครอืขา่ย 5,691,639.51

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม IPD-เครอืขา่ย 15,364,646.55

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม OPD-นอกเครอืขา่ย 801,287.06

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม IPD-นอกเครอืขา่ย 1,953,276.37

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม OPD-ตา่งสงักัด สป. 36,837.52

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม IPD-ตา่งสงักัด สป. 3,897,115.13

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม-กองทนุทดแทน 1,288,992.82

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม 72 ชัว่โมงแรก 8,604,848.82

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบุตัเิหต/ุฉุกเฉนิ OPD 528,294.02

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบุตัเิหต/ุฉุกเฉนิ IPD 4,102,725.58

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรงกรมบัญชกีลาง OPD 24,110,070.06

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรงกรมบัญชกีลาง IPD 21,774,791.78

ลกูหนีค้า่รักษา-แรงงานตา่งดา้ว OPD 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา-แรงงานตา่งดา้ว IPD 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOPD นอก CUPในจังหวดั 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOPD นอก CUP ตา่งจังหวดั 0.00

ลกูหนีค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ- เบกิจากสว่นกลาง 24,810.50

ลกูหนีค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิIPD นอก CUP ในจังหวดั 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิIPD นอก CUP ตา่งจังหวดั 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรง อปท. OPD 2,517,813.61

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรง อปท. IPD 1,634,533.59

174,926,786.08รวม ลกูหนีค้า่ขายสนิคา้และบรกิาร - หนว่ยงานภาครฐั

ลกูหนีค้า่ขายสนิคา้และบรกิาร - บคุคลภายนอก9

ลกูหนีค้า่รักษา-ช าระเงนิIPD 3,766,572.48

ลกูหนีค้า่รักษา-พรบ.รถ IPD 5,498,032.38

9,264,604.86รวม ลกูหนีค้า่ขายสนิคา้และบรกิาร - บคุคลภายนอก

รายไดค้า้งรบั - หนว่ยงานภาครฐั10

รายไดค้า้งรับอืน่ -หน่วยงานภาครัฐ 600,000.00

600,000.00รวม รายไดค้า้งรบั - หนว่ยงานภาครฐั

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู คา่ขายสนิคา้และบรกิาร12

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจ หน่วยงานภาครัฐ -1,323,853.01

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่วสัด/ุอปุกรณ์/น ้ายา หน่วยงานภาครัฐ -135,792.50

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษาช าระเงนิ IPD -3,578,243.86

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษาUC- OPD- AE -224,058.64

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC -IPD- AE -951,702.43

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC- OPD- HC -611,260.39

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC IPD- HC -956,604.75

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC- OPD- DMI 0.00

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC- IPD- DMI -391,700.79

-8,173,216.37รวม คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู คา่ขายสนิคา้และบรกิาร

เงนิฝากประจ า18

เงนิฝาก พระภกิษุสงฆ ์0177-7 793,921.25

เงนิฝาก ทนุนางเลีย้ง พจนาคม 0448-2 33,622.97

เงนิฝาก สมทบทนุนางเปาว ์0178-5 29,921.31

857,465.53รวม เงนิฝากประจ า
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วสัดคุงเหลอื21

ยาใน 53,975,344.42

ยานอก 34,507,003.31

เวชภัณฑม์ใิชย่า (เภสชั) 5,131,069.09

เวชภัณฑม์ใิชย่า (พัสด)ุ 19,615,810.63

วสัดกุารแพทย์ 5,833,308.01

วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 5,332,584.97

วสัดสุ านักงาน 1,302,642.84

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 0.00

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0.00

วสัดคุอมพวิเตอร์ 568,108.92

วสัดงุานบา้นงานครัว 2,749,651.28

วสัดบุรโิภค 440,218.87

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 0.00

วสัดกุอ่สรา้ง 0.00

วสัดอุืน่ 0.00

วสัดทัุนตกรรม 796,324.82

130,252,067.16รวม วสัดคุงเหลอื

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้22

ภาษีหักสง่ลว่งหนา้ 0.00

เงนิรับฝากหักสง่ลว่งหนา้ 0.00

0.00รวม คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้

อาคารเพือ่การพกัอาศยั27

อาคารเพือ่การพักอาศยั 44,204,968.00

คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคารเพือ่การพักอาศยั -35,357,223.00

8,847,745.00รวม อาคารเพือ่การพกัอาศยั

อาคารส านกังาน28

อาคารส านักงาน 312,559,510.02

คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคารส านักงาน -297,213,709.37

15,345,800.65รวม อาคารส านกังาน

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง - Interface31

อาคารส านักงาน-Interface 104,385,879.98

คา่เสือ่มราคาสะสมอาคารส านักงาน-Interface -20,233,624.98

84,152,255.00รวม อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง - Interface

ครภุณัฑส์ านกังาน33

ครุภัณฑส์ านักงาน 6,871,534.26

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑส์ านักงาน -6,871,295.26

239.00รวม ครภุณัฑส์ านกังาน

ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ35

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,554,122.00

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ -2,553,902.00

220.00รวม ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่36

ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 647,553.00

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ -647,273.00

280.00รวม ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ครภุณัฑก์อ่สรา้ง38

ครุภัณฑก์อ่สรา้ง 714,100.00

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑก์อ่สรา้ง -713,900.00
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200.00รวม ครภุณัฑก์อ่สรา้ง

ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์39

ครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 235,793,557.95

คา่เสือ่มราคาสะสม -ครุภัณฑว์ทิยา ศาสตรแ์ละการแพทย์ -232,286,789.99

3,506,767.96รวม ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์40

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 9,335,939.22

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ -9,335,739.22

200.00รวม ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั41

ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว 3,538,502.62

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว -2,471,754.84

1,066,747.78รวม ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั

ครภุณัฑอ์ ืน่42

ครุภัณฑอ์ืน่ 3,956,378.30

ครุภัณฑก์ารศกึษา (งบประมาณ) 3,395,194.46

คา่เสือ่มราคาสะสม- ครุภัณฑอ์ืน่ -2,187,121.00

คา่เสือ่มราคาสะสม - ครุภัณฑก์ารศกึษา (งบประมาณ) -687,710.11

4,476,741.65รวม ครภุณัฑอ์ ืน่

ครภุณัฑ ์- Interface43

ครุภัณฑส์ านักงาน-Interface 47,826,799.64

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่-Interface 30,931,366.38

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิย-ุInterface 8,469,045.01

ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร-่Interface 20,344,213.48

ครุภัณฑก์ารเกษตร-Interface 2,899,795.00

ครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย-์Interface  376,910,172.96

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร-์Interface 46,209,320.11

ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว-Interface 21,880,463.39

ครุภัณฑก์ารศกึษา - Interface 2,578,211.54

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑส์ านักงาน-Interface -40,822,429.64

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่-Interface -22,371,650.32

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิย-ุInterface -3,991,989.44

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่-Interface -6,849,289.28

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑก์ารเกษตร-Interface -2,875,795.00

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย-์Interface -85,051,768.53

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑค์อมพวิเตอร-์Interface -30,550,122.73

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑง์านบา้นงานครัว-Interface -19,701,200.84

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑก์ารศกึษา - Interface -1,055,318.00

344,779,823.73รวม ครภุณัฑ ์- Interface

งานระหวา่งกอ่สรา้ง48

งานระหวา่งกอ่สรา้ง 61,993,356.55

งานระหวา่งกอ่สรา้ง- Interface 0.00

61,993,356.55รวม งานระหวา่งกอ่สรา้ง

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่  เงนินอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชิย์53

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - ยาใน 63,998,736.76

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - ยานอก 35,148,219.54

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - เวชภัณฑม์ใิชย่า (เภสชั) 1,379,411.88

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - เวชภัณฑม์ใิชย่า (พัสด)ุ 26,745,037.94

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - วสัดกุารแพทย์ 13,245,360.71
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เจา้หนี ้- วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 18,475,451.71

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - วสัดคุอมพวิเตอร์ 370,111.00

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - วสัดสุ านักงาน 1,572,389.00

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - วสัดบุรโิภค 1,590,700.60

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 1,451,884.44

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - วสัดเุครือ่งแตง่กาย 186,950.00

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - วสัดงุานบา้นงานครัว 3,939,247.40

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,029,711.47

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - วสัดกุอ่สรา้ง 272,767.00

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - แกส๊ทางการแพทย์ 2,422,888.00

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - คา่ครุภัณฑม์ลูคา่ต า่กวา่เกณฑ์ 841,970.00

เจา้หนีบ้คุคลภายนอก - วสัดทัุนตกรรม 1,178,984.44

เจา้หนีอ้ ืน่ - คา่ซอ่มแซมครุภัณฑ์ 7,992,532.54

เจา้หนีอ้ ืน่ - คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ 1,327,576.91

เจา้หนีอ้ ืน่ - คา่ตรวจ MRI 0.00

เจา้หนีอ้ ืน่ - คา่ตรวจ CT  Scan 953,000.00

เจา้หนีอ้ ืน่ - โครงการ รพ.สรุนิทร์ 199,592.50

เจา้หนีอ้ ืน่ - คา่ยงิสลายนิว่ 209,000.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑส์ านักงาน 1,717,496.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 0.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 477,474.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 16,900.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 33,611,124.24

เจา้หนี ้- ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 2,072,454.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว 141,600.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑก์ารศกึษา 0.00

เจา้หนี ้-  ทีด่นิ อาคาร และสิง่ปลกูสรา้ง 0.00

222,568,572.08รวม เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่  เงนินอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชิย์

คา่รกัษาพยาบาล และคา่ใชจ้า่ยอืน่คา้งจา่ย -หนว่ยงานภาครฐั55

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยอืน่-หน่วยงานภาครัฐ 0.00

เจา้หนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ 1,000.00

เจา้หนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (Lab) 2,132,919.00

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยอืน่ - ใบส าคัญคา้งจา่ย 3,531,570.00

คา่ตอบแทนคา้งจา่ย (บรกิาร) 8,888,035.00

คา่ตอบแทนคา้งจา่ย (สนับสนุน) 1,218,215.00

คา่ใชจ้า่ยอืน่ - คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย - คา่ไฟฟ้า 3,442,418.87

คา่ใชจ้า่ยอืน่ - คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย - คา่น ้าประปา 657,278.37

คา่ใชจ้า่ยอืน่ - คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย - คา่โทรศัพท์ 138,227.74

คา่ใชจ้า่ยอืน่ - คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย - คา่ไปรษณีย์ 28,779.00

คา่ใชจ้า่ยอืน่ - คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย - คา่บรกิารสือ่สาร 166,036.18

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน(ฉบบัที ่9) คา้งจา่ย (บรกิาร) 52,000,000.00

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน(ฉบบัที ่9) คา้งจา่ย (สนับสนุน) 20,000,000.00

เจา้หนีค้า่รักษา OPD-UC นอก CUP (ในจังหวดั) 0.00

เจา้หนีค้า่รักษา OPD-UC นอก CUP (ตา่งจังหวดั) 0.00

เจา้หนีค้า่รักษา OPD-UC ตา่งสงักัด สป. 0.00

92,204,479.16รวม คา่รกัษาพยาบาล และคา่ใชจ้า่ยอืน่คา้งจา่ย -หนว่ยงานภาครฐั

รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหนา้57

รายไดค้า่รักษา  UC - OPD รับลว่งหนา้ 0.00

รายไดค้า่รักษา  UC - IPD รับลว่งหนา้ 0.00
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รายได ้ UC - P&P เหมาจา่ยรายหัวรับลว่งหนา้ 0.00

รายไดค้า่รักษาแรงงานตา่งดา้วรับลว่งหนา้ 1,201,510.00

1,201,510.00รวม รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหนา้

เงนิรบัฝากอืน่61

เงนิรับฝากคา่จา้งสว่นกลาง 0.00

เงนิรับฝากอืน่(หมนุเวยีน) 0.00

เงนิรับฝากอืน่ - คา่ไฟฟ้า 19,763.00

เงนิรับฝากอืน่ - เพือ่พัฒนาใหผู้ป้ระกันตนเพิม่ 0.00

เงนิรับฝากอืน่ - โครงการตา่งๆ 4,798,330.79

เงนิรับฝากอืน่ - ศนูยแ์พทยศ์กึษาชัน้คลนิกิ รพ.สรุนิทร์ 39,513,068.05

เงนิรับฝากอืน่ - เงนิบ ารุงตามโครงการรว่มผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 6,412,214.16

ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่า่ย 508,491.03

เงนิรับฝากกองทนุ UC - สอ. 0.00

เงนิรับฝากกองทนุ UC (งบลงทนุ) 2,332,470.00

เงนิกองทนุประกนัสงัคม 31,750,932.97

เงนิสมทบประกันสงัคมสว่นของลกูจา้ง 617,874.00

เงนิรับฝากคา่บรหิารจัดการประกันสงัคม 12,433,062.50

เงนิรับฝากกองทนุแรงงานตา่งดา้ว 482,158.50

98,868,365.00รวม เงนิรบัฝากอืน่

เงนิประกนั62

เงนิประกันอืน่ 5,500.00

เงนิประกันอืน่ - เงนิมัดจ าประกันสญัญา 2,730,796.44

2,736,296.44รวม เงนิประกนั

เงนิทดรองราชการรบัจากคลงั64

เงนิทดรองราชการรับจากคลัง-เพือ่การด าเนนิงาน 8,000.00

8,000.00รวม เงนิทดรองราชการรบัจากคลงั

รายไดร้อการรบัรู ้67

รายไดอ้ืน่รอการรับรู ้- ทนุสนิาคโยธารักษ์ 371.59

รายไดอ้ืน่รอการรับรู ้- กองทนุพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 12,454.30

12,825.89รวม รายไดร้อการรบัรู ้

รายไดส้งู/(ต า่)กวา่ คา่ใชจ้า่ยสะสม70

รายไดส้งู(ต า่)กวา่ คา่ใชจ้า่ยสะสม 813,739,729.20

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 1,029,183.66

ก าไร/ขาดทนุสะสมจากขอ้ผดิพลาดเงนิ กองทนุUC ปีกอ่น -14,241,170.98

800,527,741.88รวม รายไดส้งู/(ต า่)กวา่ คา่ใชจ้า่ยสะสม

ทนุ71

ทนุ 348,720,594.97

ทนุ-คงยอดเงนิตน้ 857,465.53

349,578,060.50รวม ทนุ

รายไดค้า่ธรรมเนยีมบรกิารแผน่ดนิ74

รายไดค้า่ธรรมเนียมการบรกิารอืน่ 148,829.00

148,829.00รวม รายไดค้า่ธรรมเนยีมบรกิารแผน่ดนิ

รายไดจ้ากการขายสิง่ของของแผน่ดนิ76

รายไดแ้ผน่ดนิคา่ขายของเบ็ดเตล็ด 186,000.00

186,000.00รวม รายไดจ้ากการขายสิง่ของของแผน่ดนิ

รายไดด้อกเบีย้ของแผน่ดนิ77

รายไดด้อกเบีย้เงนิฝากทีส่ถาบนัการเงนิ 746.94

746.94รวม รายไดด้อกเบีย้ของแผน่ดนิ

รายรบัจากการขายสนิทรพัยข์องแผน่ดนิ78
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บญัชรีายรับจากการขายอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 210,000.00

บญัชรีายรับจากการขายครภัุณฑ์ 212,000.00

422,000.00รวม รายรบัจากการขายสนิทรพัยข์องแผน่ดนิ

รายไดอ้ ืน่ของแผน่ดนิ79

รายไดเ้งนิเหลอืจา่ยปีเกา่ 104,161.28

104,161.28รวม รายไดอ้ ืน่ของแผน่ดนิ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจากหนว่ยงานภาครฐั82

รายไดค้า่ส ิง่สง่ตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ 16,735,143.98

รายไดค้า่ตรวจสขุภาพ-หน่วยงานภาครัฐ 5,097,437.00

21,832,580.98รวม รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจากหนว่ยงานภาครฐั

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจากบคุคลภายนอก83

รายไดค้า่ตรวจสขุภาพ - บคุคลภายนอก 871,310.00

871,310.00รวม รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจากบคุคลภายนอก

รายไดค้า่รกัษาพยาบาล84

รายไดค้า่รักษาเบกิตน้สงักัด IPD 3,615,415.95

รายไดค้า่รักษาช าระเงนิ OPD 96,206,349.88

รายไดค้า่รักษาช าระเงนิ IPD 1,805,519.72

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรงกรมบญัชกีลาง OPD 238,603,053.03

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรงกรมบญัชกีลาง IPD 134,401,390.15

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง
กรมบญัชกีลาง

-3,261,828.83

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง
กรมบญัชกีลาง

4,869,817.75

รายไดค้า่รักษา พรบ.รถ IPD 22,039,524.54

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรง- อปท. OPD 15,530,789.03

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรงอปท. IPD 18,018,387.18

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง อปท. -1,919,466.64

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง อปท. 1,232,024.80

รายไดค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิIPD นอก CUP ในจังหวดั 196,427.55

รายไดค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิIPD นอก CUP ตา่งจังหวดั 27,131.25

531,364,535.36รวม รายไดค้า่รกัษาพยาบาล

รายไดค้า่รกัษาพยาบาลส าหรบัโครงการสขุภาพถว้นหนา้ UC85

รายไดค้า่รักษา UC -OPD  ใน CUP 142,785,647.81

รายไดค้า่รักษา UC-IPD  ใน CUP 170,061,771.56

รายไดค้า่รักษา UC - OPD นอก CUP ในจังหวดั 49,616,576.80

รายไดค้า่รักษา UC- IPD นอก CUP ในจังหวดั 408,374,186.68

รายไดค้า่รักษา UC-OPD  นอก CUP ตา่งจังหวดั 3,387,628.58

รายไดค้า่รักษา UC-IPD  นอก CUP ตา่งจังหวดั 33,424,651.36

รายไดค้า่รักษา UC-OPDตา่งสงักัด สป. 85,023.25

รายไดค้า่รักษา UC- IPD ตา่งสงักัด สป. 284,932.38

รายไดก้องทนุ UC (งบลงทนุ) 39,062,889.77

รายไดก้องทนุ UC - OPD 222,479.18

รายไดก้องทนุ UC - OPD อืน่ 1,014,044.00

รายไดก้องทนุ UC P&P เหมาจา่ยรายหัว 17,361,252.23

รายไดก้องทนุ UC- ตามผลงาน 13,469,448.07

รายได ้ EMS 1,238,750.00

รายไดก้องทนุ UC เฉพาะโรคอืน่ 23,054,158.51

รายไดก้องทนุ P&Pอืน่ 5,765,050.76

รายไดก้องทนุ UC อืน่ 27,050,122.94

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่เหมาจา่ยรายหัว - กองทนุ UC OPD -21,629,634.94
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สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG-กองทนุ UC -IPD ใน
 CUP

-65,306,889.92

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG-กองทนุ UC -IPD 
นอก CUP ในจังหวดั

-164,755,392.93

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG-กองทนุ UC -IPD 
นอก CUP ในจังหวดั

137,253.76

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG-กองทนุ UC- IPD 
นอก CUP ตา่งจังหวดั

-7,862,248.49

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG-กองทนุ UC- IPD 
นอก CUP        ตา่งสงักัด สป.

0.00

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการตามจา่ย UC OPD -66,105,251.77

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการตามจา่ย UC OPD 1,159,090.90

รายได ้UC P&P Express Demand 4,797,608.00

รายไดค้า่รักษา UC OPD - AE 688,267.70

รายไดค้า่รักษา UC IPD - AE 41,768,258.77

รายไดค้า่รักษา UC OPD - HC 13,849,759.91

รายไดค้า่รักษา UC IPD - HC 33,673,696.13

รายไดค้า่รักษา UC OPD - DMI 185,089.84

รายไดค้า่รักษา UC IPD - DMI 20,559,179.27

รายไดก้องทนุ UC-สนับสนุนยาและอืน่ ๆ 73,762,426.91

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG- UC IPD AE -2,551,298.14

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG- UC IPD AE 1,264,104.29

799,892,633.17รวม รายไดค้า่รกัษาพยาบาลส าหรบัโครงการสขุภาพถว้นหนา้ UC

รายไดค้า่รกัษาพยาบาลจากกองทนุ86

รายไดก้องทนุประกันสงัคม 1,902,338.83

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม OPD-เครอืขา่ย 50,790,263.85

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม IPD-เครอืขา่ย 37,574,531.40

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม OPD-นอกเครอืขา่ย 457,996.09

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม IPD-นอกเครอืขา่ย 1,263,341.48

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม OPD-ตา่งสงักัด สป. 33,137.50

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม IPD-ตา่งสงักัด สป. 2,685,340.57

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม-กองทนุทดแทน 453,775.95

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม 72 ชัว่โมงแรก 7,250,074.40

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบุตัเิหต/ุฉุกเฉนิ OPD 349,864.22

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบุตัเิหต/ุฉุกเฉนิ IPD 2,242,752.24

รายไดก้องทนุแรงงานตา่งดา้ว 1,390,000.37

รายไดค้า่รักษาแรงงานตา่งดา้ว OPD 464,764.75

รายไดค้า่รักษาแรงงานตา่งดา้ว IPD 391,064.54

รายไดค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOPD นอก CUP    ในจังหวดั 153,802.50

รายไดค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOPD  นอก CUP ตา่งจังหวดั 175.00

รายไดค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ - เบกิจากสว่นกลาง 208,643.37

สว่นตา่งคา่รักษา พยาบาลทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการตามจา่ย OPD บคุคลทีม่ี
ปัญหาสถานะและสทิธิ

-12,660.00

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG บคุคลทีม่ปัีญหา
สถานะและสทิธิ

-216,178.79

107,383,028.27รวม รายไดค้า่รกัษาพยาบาลจากกองทนุ

รายไดจ้ากการบรจิาคจากเอกชน91

รายไดจ้ากการรับบรจิาค 500.00

500.00รวม รายไดจ้ากการบรจิาคจากเอกชน

รายไดด้อกเบีย้เงนิฝากจากสถาบนัการเงนิ92

ดอกเบีย้รับจากเงนิฝากธนาคาร 1,995,476.77
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1,995,476.77รวม รายไดด้อกเบีย้เงนิฝากจากสถาบนัการเงนิ

รายไดจ้ากเงนิงบประมาณ95

รายไดง้บประมาณงบบคุลากร UC 410,029,143.59

รายไดง้บประมาณงบลงทนุ 63,252,156.55

รายไดง้บประมาณงบด าเนนิการ 34,429,511.29

รายไดง้บประมาณงบอดุหนุน 340,000.00

รายไดง้บประมาณงบกลาง 21,056,770.76

รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-รับเงนิกู ้ 7,987,780.00

537,095,362.19รวม รายไดจ้ากเงนิงบประมาณ

รายไดอ้ ืน่97

รายไดค้า่ปรับ 7,690.00

รายไดค้า่วสัด/ุอปุกรณ์/น ้ายา-หน่วยงานภาครัฐ 463,040.00

รายไดค้า่ใบรับรองแพทย์ 284,040.00

รายไดล้ักษณะอืน่ - บ ารุงโรงพยาบาล 921,660.00

รายไดล้ักษณะอืน่ - คา่รถพยาบาล 106,000.00

รายไดล้ักษณะอืน่ - รักษาทีค่ลนิกิพเิศษ 3,136,350.00

รายไดล้ักษณะอืน่ - อืน่ๆ 7,895,253.13

รายไดอ้ืน่-เงนินอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 2,853,643.86

รายไดค้า่ธรรมเนียม UC 2,960,100.00

รายไดค้า่บรหิารจัดการประกนัสงัคม 1,288,000.00

19,915,776.99รวม รายไดอ้ ืน่

เงนิเดอืนและคา่จา้ง98

เงนิเดอืนขา้ราชการ(บรกิาร) 306,946,790.24

เงนิเดอืนขา้ราชการ(สนับสนุน) 24,293,834.00

เงนิประจ าต าแหน่งระดับสงู/ระดับ กลาง(สนับสนุน) 2,565,883.88

เงนิประจ าต าแหน่งวชิาชพีเฉพาะ(บรกิาร) 23,989,301.10

เงนิประจ าต าแหน่งผูเ้ชีย่วชาญ (บรกิาร) 1,048,800.00

เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดรั้บเงนิเดอืนถงึขัน้สงูสดุของอันดับ
(บรกิาร)

1,162,424.50

เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดรั้บเงนิเดอืนถงึขัน้สงูสดุของอันดับ
(สนับสนุน)

233,740.62

เงนิตอบแทนพเิศษของลกูจา้งประจ าผูไ้ดรั้บคา่จา้งถงึขัน้สงูสดุของต าแหน่ง
(บรกิาร)

53,656.80

เงนิตอบแทนพเิศษของลกูจา้งประจ าผูไ้ดรั้บคา่จา้งถงึขัน้สงูสดุของต าแหน่ง
(สนับสนุน)

98,757.60

คา่จา้งประจ า(บรกิาร) 24,170,050.00

คา่จา้งประจ า(สนับสนุน) 11,456,891.94

คา่จา้งชัว่คราว(บรกิาร) 30,790,225.25

คา่จา้งชัว่คราว(สนับสนุน) 5,240,940.00

คา่จา้งพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ (บรกิาร) 72,924,012.00

คา่จา้งพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ (สนับสนุน) 34,525,628.00

เงนิตอบแทนพนักงานราชการ(บรกิาร) 3,296,766.06

เงนิตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน) 3,535,149.00

เงนิตอบแทนรายเดอืนส าหรับขา้ราชการ(บรกิาร) 8,572,952.37

เงนิตอบแทนรายเดอืนส าหรับขา้ราชการ(สนับสนุน) 24,580.00

เงนิตอบแทนรายเดอืนส าหรับพนักงานราชการ(บรกิาร) 124,765.00

555,055,148.36รวม เงนิเดอืนและคา่จา้ง

คา่ใชจ้า่ยบคุลากรอืน่99

เงนิชว่ยพเิศษกรณีเสยีชวีติ 407,988.00

เงนิชดเชยสมาชกิ กบข. 6,322,328.14
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เงนิสมทบ กบข. 9,483,456.18

เงนิสมทบ กสจ. 975,077.46

เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคมสว่นของนายจา้ง 7,763,234.00

คา่เชา่บา้น 189,000.00

คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษแพทยไ์มท่ าเวชปฏบิตัฯิลฯ(บรกิาร) 8,580,000.00

คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษทันตแพทยไ์มท่ าเวชปฏบิัตฯิลฯ(บรกิาร) 720,000.00

คา่ตอบแทนเงนิเพิม่เภสชักรไมท่ าเวชปฏบิตัฯิลฯ(บรกิาร) 1,385,000.00

คา่ตอบแทนสง่เสรมิสขุภาพและเวชปฏบิตัคิรอบครัว 1,690,480.00

คา่ตอบแทนเพิม่พเิศษส าหรับผูป้ฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุ(พตส.-เงนิ
งบประมาณ)

27,258,956.00

คา่ตอบแทนอืน่ 1,262,900.00

คา่ตอบแทนพยาบาลเวรบา่ย-ดกึ (ฉบบัที ่5) 19,072,820.00

คา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่(ฉบบัที ่5)(บรกิาร) 130,575,010.00

คา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที(่ฉบบัที5่) (สนับสนุน) 14,492,921.00

คา่ตอบแทนเพิม่พเิศษส าหรับผูป้ฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุ(พตส.-เงนินอก
งบประมาณ)

2,886,718.00

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน (ฉบบัที ่9-บรกิาร) 52,000,000.00

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน(ฉบบัที ่9-สนับสนุน) 20,000,000.00

เงนิทดแทนขา้ราชการพลเรอืนวสิามัญ 8,280.00

305,074,168.78รวม คา่ใชจ้า่ยบคุลากรอืน่

เงนิชว่ยเหลอืพนกังานและครอบครวัดา้นการศกึษา100

เงนิชว่ยการศกึษาบตุร 3,825,304.00

เงนิชว่ยคา่รักษา พยาบาลประเภทผูป่้วยนอก ร.พ.รัฐ ส าหรับผูม้สีทิธติาม
กฎหมายยกเวน้ผูรั้บเบีย้หวดั/บ านาญ

2,074,694.75

เงนิชว่ยคา่รักษา พยาบาลประเภทผูป่้วยในร.พ.เอกชนส าหรับผูม้สีทิธติาม
กฎหมายยกเวน้ผูรั้บเบีย้หวดั /บ านาญ

93,298.00

5,993,296.75รวม เงนิชว่ยเหลอืพนกังานและครอบครวัดา้นการศกึษา

เงนิชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาและรกัษาพยาบาลผูร้บัเบ ีย้หวดั/บ านาญ103

เงนิชว่ยการศกึษาบตุร 74,300.00

เงนิชว่ยคา่รักษา พยาบาลประเภทผูป่้วยนอก ร.พ.รัฐ ส าหรับผูรั้บเบีย้หวดั /
บ านาญตามกฎหมาย

219,971.00

294,271.00รวม เงนิชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาและรกัษาพยาบาลผูร้บัเบ ีย้หวดั/บ านาญ

คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรม ภายในประเทศ104

คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรม-ในประเทศ 12,460,798.28

12,460,798.28รวม คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรม ภายในประเทศ

คา่ใชจ้า่ยเดนิทาง ภายในประเทศ107

คา่เบีย้เลีย้ง-ในประเทศ 545,195.00

คา่ทีพั่ก-ในประเทศ 553,600.00

คา่ใชจ้า่ยเดนิทางอืน่ -ในประเทศ 848,801.00

1,947,596.00รวม คา่ใชจ้า่ยเดนิทาง ภายในประเทศ

คา่ซอ่มแซมและคา่บ ารงุรกัษา109

คา่ซอ่มแซมอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 2,336,700.00

คา่ซอ่มแซมครุภัณฑส์ านักงาน 1,218,534.83

คา่ซอ่มแซมครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 2,067,679.30

คา่ซอ่มแซมครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 664,910.48

คา่ซอ่มแซมครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 19,720,391.02

คา่ซอ่มแซมครุภัณฑอ์ืน่ 578,686.51

คา่จา้งเหมาบ ารุงรักษาดแูลลฟิท์ 121,444.07

คา่จา้งเหมาบ ารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศ 14,900.00

26,723,246.21รวม คา่ซอ่มแซมและคา่บ ารงุรกัษา
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คา่จา้งเหมาบรกิาร110

คา่จา้งเหมาก าจัดขยะตดิเชือ้ 1,702,311.00

คา่จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 6,418,709.00

คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ 10,099,045.76

คา่จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (Lab) 21,557,864.00

คา่จา้งตรวจเอ็กซเรย ์- คา่ตรวจ MRI 6,415,450.00

คา่จา้งตรวจเอ็กซเรย ์- คา่ตรวจ CT Scan 12,113,500.00

58,306,879.76รวม คา่จา้งเหมาบรกิาร

คา่ธรรมเนยีมธนาคาร112

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 3,110.60

3,110.60รวม คา่ธรรมเนยีมธนาคาร

คา่สาธารณูปโภค113

คา่ไฟฟ้า 41,412,730.26

คา่น ้าประปาและน ้าบาดาล 7,614,237.46

คา่โทรศัพท์ 1,543,674.84

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,197,893.64

คา่ไปรษณียแ์ละขนสง่ 377,126.00

52,145,662.20รวม คา่สาธารณูปโภค

ตน้ทนุบรกิาร115

ยาในใชไ้ป 288,349,005.73

ยานอกใชไ้ป 148,485,073.33

เวชภัณฑม์ใิชย่าใชไ้ป (เภสชั) 4,628,805.60

เวชภัณฑม์ใิชย่าใชไ้ป (พัสด)ุ 85,275,526.20

วสัดทุางการแพทยใ์ชไ้ป 65,376,076.48

วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทยใ์ชไ้ป 75,297,023.63

วสัดสุ านักงานใชไ้ป 6,808,179.75

วสัดทัุนตกรรมใชไ้ป 4,260,488.19

678,480,178.91รวม ตน้ทนุบรกิาร

ตน้ทนุขาย - สนิคา้และบรกิาร (สนบัสนนุ)116

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ใชไ้ป 7,827,752.59

วสัดไุฟฟ้าและวทิยใุชไ้ป 2,332,675.77

วสัดคุอมพวิเตอรใ์ชไ้ป 1,915,048.18

วสัดงุานบา้นงานครัวใชไ้ป 9,845,563.99

วสัดบุรโิภคใชไ้ป 28,750,278.49

วสัดเุครือ่งแตง่กายใชไ้ป 4,759,620.00

วสัดกุอ่สรา้งใชไ้ป 1,826,678.08

วสัดอุืน่ใชไ้ป 9,334,455.00

66,592,072.10รวม ตน้ทนุขาย - สนิคา้และบรกิาร (สนบัสนนุ)

คา่ครุภณัฑม์ลูคา่ต า่กวา่เกณฑ์117

คา่ครุภัณฑม์ลูคา่  ต า่กวา่เกณฑ์ 2,391,900.00

2,391,900.00รวม คา่ครุภณัฑม์ลูคา่ต า่กวา่เกณฑ์

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่124

คา่ใชจ้า่ยดา้นสงัคมสงเคราะห์ 330,777.78

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ(P&P) 98,800.00

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ 7,117,976.53

คา่รักษาตามจา่ย UC ในสงักดั สป. 3,883,751.02

คา่รักษาตามจา่ย UC ตา่งสงักัด สป. 139,830.00

11,571,135.33รวม คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่

คา่เส ือ่มราคา125
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คา่เสือ่มราคา -อาคารส านักงาน 105,874,803.48

คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์และการแพทย์ 38,500.00

คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว 30,472.22

คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑอ์ืน่ 346,350.00

คา่เสือ่มราคา - ครุภัณฑก์ารศกึษา 309,543.47

106,599,669.17รวม คา่เสือ่มราคา

คา่เสือ่มราคา - อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง  Interface127

คา่เสือ่มราคาอาคารส านักงาน-  Interface 9,860,040.60

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑส์ านักงาน- Interface 11,878,755.68

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ -Interface 324,679.95

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ- Interface 491,715.26

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ -  Interface 228,257.94

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑก์ารเกษตร- Interface 269,420.15

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์-Interface 85,418,427.74

คา่เสือ่มราคาอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์-  Interface 9,111,015.83

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑง์านบา้นงานครัว -Interface 553,116.93

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑก์ารศกึษา - Interface 871,950.56

119,007,380.64รวม คา่เสือ่มราคา - อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง  Interface

คา่ใชจ้า่ยเงนิอดุหนนุ - เพือ่การด าเนนิงาน128

คา่ใชจ้า่ยอดุหนุนใหก้บั สสอ. 137,569.67

137,569.67รวม คา่ใชจ้า่ยเงนิอดุหนนุ - เพือ่การด าเนนิงาน

หนีส้ญู130

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่ตรวจสขุภาพ-หน่วยงานภาครัฐ 380.00

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC -OPD นอก CUP        (ในจังหวดั) 91,000.00

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม IPD-นอกเครอืขา่ย 4,523.61

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม IPD-ตา่งสงักัด สป. 35,491.25

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม-กองทนุทดแทน 42,370.75

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม-72 ชัว่โมงแรก 150,456.82

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบุตัเิหต/ุฉุกเฉนิ OPD 7.95

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบุตัเิหต/ุฉุกเฉนิ IPD 244,906.11

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษา-พรบ.รถ IPD 0.00

569,136.49รวม หนีส้ญู

หนีส้งสยัจะสญู131

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ 364,319.91

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่วสัด/ุอปุกรณ์/น ้ายา-หน่วยงานภาครัฐ 23,043.00

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา-ช าระเงนิ  IPD 860,307.27

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC-OPD - AE 0.00

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC- IPD- AE 836,818.74

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC-OPD - HC 128,440.42

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC -IPD- HC 754,634.30

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC-OPD- DMI 0.00

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC - IPD - DMI 495,144.40

3,462,708.04รวม หนีส้งสยัจะสญู

คา่จ าหนา่ยจากการขายทรพัยส์นิ132

คา่จ าหน่าย-อาคารเพือ่การพักอาศยั 12.00

คา่จ าหน่าย-อาคารส านักงาน 5.00

คา่จ าหน่าย - ครุภัณฑ ์Interface 231.00

248.00รวม คา่จ าหนา่ยจากการขายทรพัยส์นิ

รายไดแ้ผน่ดนิน าสง่คลงั134
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รายไดแ้ผน่ดนิน า  สง่คลงั 861,737.22

861,737.22รวม รายไดแ้ผน่ดนิน าสง่คลงั

คา่ใชจ้า่ยอืน่137

คา่ใชจ้า่ยลักษณะอืน่ - อืน่ๆ 11,580,000.00

คา่ใชจ้า่ยลักษณะอืน่ - คา่ขนสง่ 22,238.00

คา่ใชจ้า่ยลักษณะอืน่ - คา่ตรวจยงิสลายนิว่ 2,475,000.00

คา่ใชจ้า่ยอืน่-เงนินอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ.  /รพท./รพช./     รพ.
สต.

1,589,242.00

15,666,480.00รวม คา่ใชจ้า่ยอืน่
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