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โรงพยาบาลสรุนิทร ์

เงนิสดในมอื1

เงนิสด 0.00

เงนิทดรองราชการ 0.00

0.00รวม เงนิสดในมอื

เงนิฝากคลงั2

เงนิฝากคลัง 905 2,156,305.90

เงนิฝากคลัง 910 99,971,679.88

102,127,985.78รวม เงนิฝากคลงั

เงนิฝากธนาคารพาณชิยเ์พือ่รบัจา่ยเงนิกบัคลงั3

เงนิฝากธนาคาร-  ในงบประมาณ 0.00

0.00รวม เงนิฝากธนาคารพาณชิยเ์พือ่รบัจา่ยเงนิกบัคลงั

เงนิฝากและรายการเทยีบเทา่เงนิสดอืน่4

เงนิฝากนอกงปม. 310-1-12700-9 เงนิบ ารุง รพ.สรุนิทร์ 68,883,151.88

เงนิฝากนอกงปม. 020044222892  ธกส. (บ ารุง รพ.สรุนิทร)์ 92,240,299.03

เงนิฝากนอกงปม. 310-0-73594-3  (เพือ่พัฒนาสถานบรกิาร งบฯ 50%) 36,903,065.75

เงนิฝากนอกงปม. 310-1-14929-0 ทนุสนิาคโยธารักษ์ 0.00

เงนิฝากนอกงปม. 310-1-63324-9 กองทนุพระเทพฯ 65,093.91

เงนิฝากนอกงปม. 310-1-99250-8 แรงงานตา่งดา้ว 829,534.58

เงนิฝากนอกงปม. 797-0-23292-2 บญัชศีนุยป์ระสานงานอาเซีย่น รพ.สรุนิทร์ 57,165,675.69

เงนิฝากนอกงปม. 797-0-23544-1  บตัรเครดติ 3,569,340.79

เงนิฝากนอกงปม. 310-0-56291-7 เงนิอดุหนุนดา้นสาธารณสขุบคุคลทีม่ี
ปัญหาสถานะและสทิธ ิรพ.สรุนิทร์

94,982.03

เงนิฝากนอกงปม. 47108-3 ศนูยแ์พทยศาสตรศ์กึษาชัน้คลนิกิ รพ.สรุนิทร์ 28,276,722.40

เงนิฝากนอกงปม. 47111-3 เงนิบ ารุงตามโครงการรว่มผลติแพทยเ์พิม่เพือ่
ชาวชนบท

11,927,424.65

เงนิฝากนอกงปม. รอการจัดสรร 310-1-32397-5 (ปกส.) 24,011,912.32

เงนิฝากนอกงปม. รอการจัดสรร 310-1-87163-8 (ปกส. - เพือ่พัฒนา 5%) 4,087,998.54

เงนิฝากนอกงปม. รอการจัดสรร (ธกส.-UC) 222892 1,904,264.68

เงนิฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม่วีตัถุประสงคเ์ฉพาะ ออมทรัพย ์(งบ
ลงทนุ UC)

36,365,006.85

366,324,473.10รวม เงนิฝากและรายการเทยีบเทา่เงนิสดอืน่

เงนิยมืเงนินอกงบประมาณ0

ลกูหนีเ้งนิยมื - เงนิบ ารุง 2,134,471.50

2,134,471.50รวม เงนิยมืเงนินอกงบประมาณ

ลกูหนีห้มนุเวยีนและรายไดค้า้งรบัอืน่6

ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจหน่วยงานภาครัฐ 14,928,394.90

ลกูหนีค้า่ตรวจสขุภาพหน่วยงานภาครัฐ 952,540.00

ลกูหนีค้า่วสัด/ุอปุกรณ์/น ้ายา หน่วยงานภาครัฐ 335,835.00

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิตน้สงักดั IP 982,731.30

ลกูหนีค้า่รักษา-ช าระเงนิ OP 134,544.29

ลกูหนีค้า่รักษา-ช าระเงนิIP 1,623,969.46

ลกูหนีค้า่รักษา UC- OP ใน CUP 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC-IP 115,002,121.45

ลกูหนีค้า่รักษาดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกันโรค     (P&P) 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวดั) 33,438,486.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC-OP นอก CUP (ตา่งจังหวดั) 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC -OP ตา่งสงักัด สป. 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา UC-OP - AE 885,322.92

ลกูหนีค้า่รักษา UC- IP - AE 525,468.33

ลกูหนีค้า่รักษา UC- OP -HC 7,711,432.06
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ลกูหนีค้า่รักษา UC -IP -HC 5,203,274.50

ลกูหนีค้า่รักษา UC- OP -DMI 142,456.50

ลกูหนีค้า่รักษา UC- IP -DMI 1,605,763.39

ลกูหนีค้า่รักษา OP Refer 1,964,405.89

ลกูหนีค้า่รักษา EMS 131,200.00

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม OP-เครอืขา่ย 9,560,516.26

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม IP-เครอืขา่ย 10,422,137.20

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม OP-นอกเครอืขา่ย 1,676,123.18

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม IP-นอกเครอืขา่ย 5,303,213.28

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม-กองทนุทดแทน 287,436.48

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม 72 ชัว่โมงแรก 8,759,872.49

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบุตัเิหต/ุฉุกเฉนิ OP 626,833.26

ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู IP 482,969.40

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรงกรมบัญชกีลาง OP 25,054,917.27

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรงกรมบัญชกีลาง IP 8,530,010.96

ลกูหนีค้า่รักษา-แรงงานตา่งดา้ว OP 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา-แรงงานตา่งดา้ว IP 0.00

ลกูหนีค้า่รักษา-พรบ.รถ OP 20,596.50

ลกูหนีค้า่รักษา-พรบ.รถ IP 6,526,538.06

ลกูหนีค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOP ใน CUP 7,691.75

ลกูหนีค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOP นอก CUP 2,581.25

ลกูหนีค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ - เบกิจากสว่นกลาง OP 1,312.25

ลกูหนีค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ - เบกิจากสว่นกลาง IP 160,880.93

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรง อปท. OP 11,519,243.21

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรง อปท. IP 9,293,426.84

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรง กทม. OP 169,870.00

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรง กทม. IP 579,351.50

284,553,468.06รวม ลกูหนีห้มนุเวยีนและรายไดค้า้งรบัอืน่

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู คา่ขายสนิคา้และบรกิาร7

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจ หน่วยงานภาครัฐ -1,492,839.49

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่วสัด/ุอปุกรณ์/น ้ายา หน่วยงานภาครัฐ -33,583.50

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษาช าระเงนิ OPD -127,817.08

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษาช าระเงนิ IPD -1,542,770.99

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษาUC- OPD- AE -88,532.29

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC -IPD- AE -78,820.25

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC- OPD- HC -771,143.21

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC IPD- HC -780,491.18

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC- OPD- DMI -14,245.65

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC- IPD- DMI -240,864.51

-5,171,108.15รวม คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู คา่ขายสนิคา้และบรกิาร

รายไดค้า้งรบัจากกรมบญัชกีลาง0

รายไดจ้ากงบ ประมาณงบบคุลากรคา้งรับ 0.00

0.00รวม รายไดค้า้งรบัจากกรมบญัชกีลาง

เงนิฝากประจ า10

เงนิฝากประจ า 310-2-00177-7  ภกิษุสงฆอ์าพาธ 825,151.82

เงนิฝากประจ า 310-2-00448-2  เงนิทนุนางเลีย้ง พจนาคม 0.00

เงนิฝากประจ า 310-2-00178-5  เงนิสมทบทนุนางเปาว์ 0.00

825,151.82รวม เงนิฝากประจ า

สนิคา้และวสัดคุงเหลอื11

20 กรกฎาคม 2561 หนา้ 2 จาก 13



หมายเหตปุระกอบบญัชี

30 กนัยายน 2560ณ. วนั

โรงพยาบาลสรุนิทร ์

ยาใน 64,689,105.28

ยานอก 35,063,145.24

วสัดเุภสชักรรม 549,391.92

วสัดกุารแพทยท่ั์วไป 26,526,620.43

แกส๊ทางการแพทย์ 0.00

วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 4,907,360.96

วสัดทัุนตกรรม 1,889,383.45

133,625,007.28รวม สนิคา้และวสัดคุงเหลอื

วสัดคุงเหลอื0

วสัดสุ านักงาน 375,138.70

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 0.00

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0.00

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 0.00

วสัดคุอมพวิเตอร์ 195,370.00

วสัดงุานบา้นงานครัว 114,248.10

วสัดบุรโิภค 172,960.28

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 0.00

วสัดกุอ่สรา้ง 0.00

857,717.08รวม วสัดคุงเหลอื

อาคารเพือ่การพกัอาศยั16

อาคารเพือ่การพักอาศยั 73,674,968.00

คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคารเพือ่การพักอาศยั -36,243,574.37

37,431,393.63รวม อาคารเพือ่การพกัอาศยั

อาคารส านกังาน17

อาคารส านักงาน 312,559,510.02

คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคารส านักงาน -310,663,304.54

1,896,205.48รวม อาคารส านกังาน

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง - Interface20

อาคารส านักงาน-Interface 189,883,079.98

อาคารเพือ่ประโยชน์ อืน่-Interface 570,000.00

คา่เสือ่มราคาสะสมอาคารส านักงาน-Interface -34,269,100.74

คา่เสือ่มราคาสะสมอาคารเพือ่ประโยชน ์อืน่ - Interface -47,500.00

156,136,479.24รวม อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง - Interface

ครภุณัฑส์ านกังาน22

ครุภัณฑส์ านักงาน 6,871,534.26

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑส์ านักงาน -6,871,295.26

239.00รวม ครภุณัฑส์ านกังาน

ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ24

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,094,122.00

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ -2,762,655.92

3,331,466.08รวม ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่25

ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 647,553.00

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ -647,273.00

280.00รวม ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ครภุณัฑก์อ่สรา้ง27

ครุภัณฑก์อ่สรา้ง 714,100.00

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑก์อ่สรา้ง -638,539.99

75,560.01รวม ครภุณัฑก์อ่สรา้ง
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ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์28

ครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 251,515,557.95

คา่เสือ่มราคาสะสม -ครุภัณฑว์ทิยา ศาสตรแ์ละการแพทย์ -248,845,707.76

2,669,850.19รวม ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์29

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 9,335,939.22

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ -9,335,739.22

200.00รวม ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

ครภุณัฑก์ารศกึษา30

ครุภัณฑก์ารศกึษา 4,594,194.46

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑก์ารศกึษา -2,678,906.59

1,915,287.87รวม ครภุณัฑก์ารศกึษา

ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั31

ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว 3,538,502.62

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว -2,951,842.40

586,660.22รวม ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั

ครภุณัฑอ์ ืน่35

ครุภัณฑอ์ืน่ 77,830.00

คา่เสือ่มราคาสะสม- ครุภัณฑอ์ืน่ -18,308.27

59,521.73รวม ครภุณัฑอ์ ืน่

ครภุณัฑ ์- Interface36

ครุภัณฑส์ านักงาน-Interface 57,474,700.63

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่-Interface 34,793,511.76

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิย-ุInterface 10,045,007.28

ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร-่Interface 22,779,913.16

ครุภัณฑก์ารเกษตร-Interface 2,941,241.00

ครุภัณฑก์อ่สรา้ง-Interface 522,233.00

ครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย-์Interface  646,191,458.40

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร-์Interface 53,661,718.01

ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว-Interface 25,018,431.63

ครุภัณฑก์ารศกึษา - Interface 4,935,712.54

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑส์ านักงาน-Interface -47,025,126.96

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่-Interface -26,241,794.12

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิย-ุInterface -5,023,694.22

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่-Interface -19,345,892.62

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑก์ารเกษตร-Interface -2,757,638.56

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑก์อ่สรา้ง-Interface -67,448.95

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย-์Interface -187,656,240.56

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑค์อมพวิเตอร-์Interface -40,561,338.41

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑง์านบา้นงานครัว-Interface -18,450,180.94

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑก์ารศกึษา - Interface -2,576,140.72

508,658,431.35รวม ครภุณัฑ ์- Interface

งานระหวา่งกอ่สรา้ง40

งานระหวา่งกอ่สรา้ง 261,020,788.50

งานระหวา่งกอ่สรา้ง- Interface 0.00

261,020,788.50รวม งานระหวา่งกอ่สรา้ง

เจา้หนีอ้ ืน่  เงนินอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชิย์43

เจา้หนี ้- ยาใน 45,158,322.78

เจา้หนี ้- ยานอก 27,671,905.40
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เจา้หนี ้- เวชภัณฑม์ใิชย่าและวสัดกุารแพทย์ 24,199,667.63

เจา้หนี ้- แกส๊ทางการแพทย์ 0.00

เจา้หนี ้- วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 11,639,209.52

เจา้หนี ้- วสัดสุ านักงาน 759,730.80

เจา้หนี ้- วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 1,090,792.83

เจา้หนี ้- วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 700,558.60

เจา้หนี ้- วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 14,000.00

เจา้หนี ้- วสัดคุอมพวิเตอร์ 587,680.93

เจา้หนี ้- วสัดงุานบา้นงานครัว 555,524.00

เจา้หนี ้- วสัดบุรโิภค 1,318,179.50

เจา้หนี ้- วสัดเุครือ่งแตง่กาย 1,840.00

เจา้หนี ้- วสัดกุอ่สรา้ง 124,190.00

เจา้หนี ้- คา่ครุภัณฑม์ลูคา่ต า่กวา่เกณฑ์ 189,190.00

เจา้หนี ้- คา่ซอ่มแซมครุภัณฑ์ 3,033,374.40

เจา้หนี ้- คา่จา้งเหมาบรกิารอีน่ 2,891,429.28

เจา้หนี ้- อืน่ (โครงการ รพ.สรุนิทร)์ 168,026.40

เจา้หนี ้- คา่ตรวจยงิสลายนิว่ 627,000.00

เจา้หนี ้- คา่ตรวจความผดิปกตขิณะนอนหลบั 256,000.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑส์ านักงาน 534,302.43

เจา้หนี ้- ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 0.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 332,160.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 93,230.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑก์อ่สรา้ง 61,700.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 1,917,420.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 204,060.00

เจา้หนี ้- ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว 116,340.00

เจา้หนี ้-  ทีด่นิ อาคาร และสิง่ปลกูสรา้ง 0.00

เจา้หนี-้วสัดเุภสชักรรม 935,038.90

เจา้หนี-้วสัดทัุนตกรรม 883,056.60

เจา้หนี-้คา่จา้งเหมาตรวจหอ้งปฏบิตั ิ(LAB) 1,967,187.00

เจา้หนี ้- คา่ตรวจ MRI 5,265,775.00

เจา้หนี ้- คา่ตรวจ CT Scan 0.00

เจา้หนีค้า่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวดัสงักดั สธ.) 624,333.60

เจา้หนีค้า่รักษา OP-UC นอก CUP (ตา่งจังหวดัสงักัด สธ.) 885.00

เจา้หนีค้า่รักษา OP-UC นอกสงักัด สธ. 0.00

133,922,110.60รวม เจา้หนีอ้ ืน่  เงนินอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชิย์

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยอืน่ 44

คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย - คา่ไฟฟ้า 3,502,772.35

คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย - คา่น ้าประปา 798,133.02

คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย - คา่โทรศัพท์ 0.00

คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย - คา่บรกิารสือ่สาร 1,059.30

คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย - คา่ไปรษณีย์ 20,889.00

ใบส าคัญคา้งจา่ย(เงนิงบประมาณ) 0.00

ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย คา้งจา่ยบคุคลธรรมดา ภงด.1 0.00

ใบส าคัญคา้งจา่ย 3,124,319.30

คา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่(บรกิาร)  คา้งจา่ย 14,884,600.00

คา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่(สนับสนุน) คา้งจา่ย 1,353,294.00

คา่ตอบแทนตามผลการปฏบิตังิานคา้งจา่ย 11,123,480.00

คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย 0.00
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34,808,546.97รวม คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยอืน่ 

คา่รกัษาพยาบาล และคา่ใชจ้า่ยอืน่คา้งจา่ย -หนว่ยงานภาครฐั0

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยอืน่-หน่วยงานภาครัฐ 8,000.00

8,000.00รวม คา่รกัษาพยาบาล และคา่ใชจ้า่ยอืน่คา้งจา่ย -หนว่ยงานภาครฐั

รายไดร้บัลว่งหนา้45

รายไดค้า่รักษาแรงงานตา่งดา้วรับลว่งหนา้ 882,996.95

882,996.95รวม รายไดร้บัลว่งหนา้

เงนิรบัฝากท ัว่ไป48

เงนิรับฝากอืน่ - คา่ไฟฟ้า 0.00

เงนิรับฝากอืน่ - โครงการตา่งๆ 9,910,406.00

เงนิรับฝากอืน่ - ศนูยแ์พทยศาสตรศ์กึษาชัน้คลนิกิ รพ.สรุนิทร์ 28,276,722.40

เงนิรับฝากอีน่ - เงนิบ ารุงตามโครงการรว่มผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 11,927,424.65

ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่า่ย 626,633.11

เงนิรับฝากหักจากงนิเดอืน(พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ) 0.00

เงนิรับฝากกองทนุ UC 1,904,264.68

เงนิรับฝากกองทนุ UC (งบลงทนุ) 0.00

เงนิรับฝากกองทนุ UC วสัดุ 0.00

เงนิรับฝากกองทนุ UC -Fixed Cost 0.00

เงนิกองทนุประกนัสงัคม 23,973,205.12

เงนิสมทบประกันสงัคมสว่นของลกูจา้ง 739,716.00

เงนิรับฝากคา่บรหิารจัดการประกันสงัคม 4,087,310.07

เงนิรับฝากกองทนุแรงงานตา่งดา้ว 1,532,777.00

82,978,459.03รวม เงนิรบัฝากท ัว่ไป

เงนิประกนั49

เงนิประกันอืน่ 0.00

เงนิประกันอืน่ - เงนิมัดจ าประกันสญัญา 2,148,305.90

2,148,305.90รวม เงนิประกนั

เงนิทดรองราชการรบัจากคลงั51

เงนิทดรองราชการรับจากคลัง-เพือ่การด าเนนิงาน 8,000.00

8,000.00รวม เงนิทดรองราชการรบัจากคลงั

รายไดร้อการรบัรู ้53

รายไดอ้ืน่รอการรับรู ้- ทนุสนิาคโยธารักษ์ 0.00

รายไดอ้ืน่รอการรับรู ้- กองทนุพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 66,093.91

66,093.91รวม รายไดร้อการรบัรู ้

รายไดส้งู/(ต า่)กวา่ คา่ใชจ้า่ยสะสม56

รายไดส้งู(ต า่)กวา่ คา่ใชจ้า่ยสะสม 947,161,841.19

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 30,607,995.79

ก าไร/ขาดทนุสะสมจากขอ้ผดิพลาดเงนิ กองทนุUC ปีกอ่น 11,166,371.45

988,936,208.43รวม รายไดส้งู/(ต า่)กวา่ คา่ใชจ้า่ยสะสม

ทนุ57

ทนุ 348,720,594.97

ทนุ-คงยอดเงนิตน้ 825,151.82

349,545,746.79รวม ทนุ

รายไดค้า่ธรรมเนยีมบรกิารแผน่ดนิ59

รายไดค้า่ธรรมเนียมการบรกิารอืน่ 90,230.50

90,230.50รวม รายไดค้า่ธรรมเนยีมบรกิารแผน่ดนิ

รายไดด้อกเบีย้ของแผน่ดนิ62

รายไดด้อกเบีย้เงนิฝากทีส่ถาบนัการเงนิ 1,226.40

1,226.40รวม รายไดด้อกเบีย้ของแผน่ดนิ

20 กรกฎาคม 2561 หนา้ 6 จาก 13



หมายเหตปุระกอบบญัชี

30 กนัยายน 2560ณ. วนั

โรงพยาบาลสรุนิทร ์

รายรบัจากการขายสนิทรพัยข์องแผน่ดนิ63

บญัชรีายรับจากการขายอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 205,000.00

บญัชรีายรับจากการขายครภัุณฑ์ 60,000.00

265,000.00รวม รายรบัจากการขายสนิทรพัยข์องแผน่ดนิ

รายไดอ้ ืน่ของแผน่ดนิ64

รายไดเ้งนิเหลอืจา่ยปีเกา่ 171,138.00

171,138.00รวม รายไดอ้ ืน่ของแผน่ดนิ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของหนว่ยงาน 67

รายไดค้า่ตรวจสขุภาพ - บคุคลภายนอก 107,500.00

รายไดค้า่ส ิง่สง่ตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ 16,335,696.61

รายไดค้า่ตรวจสขุภาพ-หน่วยงานภาครัฐ 3,806,072.50

รายไดจ้ากระบบปฏบิตักิารฉุกเฉนิ (EMS) 3,279,521.00

รายไดส้นับสนุนยาและอืน่ ๆ 97,036,278.30

120,565,068.41รวม รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของหนว่ยงาน 

รายไดค้า่รกัษาพยาบาล68

รายไดค้า่รักษาเบกิตน้สงักัด IPD 3,743,906.20

รายไดค้า่รักษาช าระเงนิ OPD 141,618,259.78

รายไดค้า่รักษาช าระเงนิ IPD 5,952,875.31

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรงกรมบญัชกีลาง OPD 253,530,531.89

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรงกรมบญัชกีลาง IPD 150,460,693.64

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง
กรมบญัชกีลาง

-142,509.50

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง
กรมบญัชกีลาง

6,334,877.09

รายไดค้า่รักษา พรบ.รถ OPD 187,196.10

รายไดค้า่รักษา พรบ.รถ IPD 35,867,654.03

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรง- อปท. OPD 19,411,827.44

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรงอปท. IPD 18,277,007.62

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง อปท. -802,352.37

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง อปท. 2,111,945.09

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรง- กทม. OP 1,112,379.75

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรง- กทม. IP 1,807,598.24

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง กทม. 55,127.71

639,527,018.02รวม รายไดค้า่รกัษาพยาบาล

รายไดค้า่รกัษาพยาบาลส าหรบัโครงการสขุภาพถว้นหนา้ UC69

รายไดค้า่รักษา UC -OPD  ใน CUP 156,506,866.83

รายไดค้า่รักษา UC-IPD  ใน CUP 696,543,259.19

รายไดค้า่รักษา UC - OPD นอก CUP ในจังหวดั 134,530,373.01

รายไดค้า่รักษา UC-OPD  นอก CUP ตา่งจังหวดั 3,661,553.33

รายไดค้า่รักษา UC-OPDตา่งสงักัด สป. 140,332.50

รายไดก้องทนุ UC (งบลงทนุ) 44,575,661.45

รายไดก้องทนุ UC - OPD 0.00

รายไดก้องทนุ UC P&P เหมาจา่ยรายหัว 47,254,959.40

รายไดก้องทนุ UC เฉพาะโรคอืน่ 21,418,349.35

รายไดก้องทนุ P&Pอืน่ 30,000.00

รายไดก้องทนุ UC อืน่ 9,310,938.01

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่เหมาจา่ยรายหัว - กองทนุ UC OPD 7,280,120.69

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG-กองทนุ UC -IPD ใน
 CUP

-81,328,866.83

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการตามจา่ย UC OPD -116,261,501.69
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สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการตามจา่ย UC OPD 823,556.90

รายได ้UC P&P Express Demand 4,278,972.25

รายไดค้า่รักษา UC OPD - AE 11,114,346.70

รายไดค้า่รักษา UC IPD - AE 17,068,560.16

รายไดค้า่รักษา UC OPD - HC 31,865,469.75

รายไดค้า่รักษา UC IPD - HC 45,883,349.51

รายไดค้า่รักษา UC OPD - DMI 1,360,233.00

รายไดค้า่รักษา UC IPD - DMI 13,846,348.43

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG- UC IP AE -14,653,277.09

รายไดก้องทนุ UC-P&P ตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร 2,356,453.00

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่เหมาจา่ยรายหัว - กองทนุ UC P&P 0.00

รายไดค้า่รักษา OP Refer 3,227,473.43

สว่นปรับลดคา่แรง OP -75,650,476.61

สว่นปรับลดคา่แรง IP -168,001,415.67

สว่นปรับลดคา่แรง PP -17,028,947.12

780,152,691.88รวม รายไดค้า่รกัษาพยาบาลส าหรบัโครงการสขุภาพถว้นหนา้ UC

รายไดค้า่รกัษาพยาบาลจากกองทนุ70

รายไดก้องทนุประกันสงัคม 132.00

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม OPD-เครอืขา่ย 59,865,531.34

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม IPD-เครอืขา่ย 42,082,025.86

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม OPD-นอกเครอืขา่ย 435,007.24

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม IPD-นอกเครอืขา่ย 3,928,112.00

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม-กองทนุทดแทน 157,002.87

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม 72 ชัว่โมงแรก 6,357,885.63

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบุตัเิหต/ุฉุกเฉนิ OPD 738,189.69

รายไดค้า่รักษาประกันสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบุตัเิหต/ุฉุกเฉนิ IPD 704,531.65

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่เหมาจา่ยรายหัว - กองทนุประกนัสงัคม - OPD -4,694,437.89

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่เหมาจา่ยรายหัว - กองทนุประกนัสงัคม - IPD -10,265,031.16

รายไดค้า่บรหิารจัดการประกนัสงัคม 3,821,754.56

รายไดค้า่รักษาแรงงานตา่งดา้ว OPD 594,492.86

รายไดค้า่รักษาแรงงานตา่งดา้ว IPD 696,933.10

รายไดค้า่ตรวจสขุภาพแรงงานตา่งดา้ว 1,317,960.00

รายไดค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOPD นอก CUP    ในจังหวดั 24,010.50

รายไดค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ - เบกิจากสว่นกลาง 15,856.75

สว่นตา่งคา่รักษา พยาบาลทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการตามจา่ย OPD บคุคลทีม่ี
ปัญหาสถานะและสทิธิ

-97,292.00

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG บคุคลทีม่ปัีญหา
สถานะและสทิธิ

-66,343.48

รายไดค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOP ใน CUP 9,706.25

รายไดค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ - เบกิจากสว่นกลาง IP 379,254.91

106,005,282.68รวม รายไดค้า่รกัษาพยาบาลจากกองทนุ

รายไดจ้ากการบรจิาคของหนว่ยงาน 75

รายไดจ้ากการรับบรจิาค 1,116,944.28

1,116,944.28รวม รายไดจ้ากการบรจิาคของหนว่ยงาน 

รายไดด้อกเบีย้เงนิฝากจากสถาบนัการเงนิ77

ดอกเบีย้รับจากเงนิฝากธนาคาร 1,076,947.89

1,076,947.89รวม รายไดด้อกเบีย้เงนิฝากจากสถาบนัการเงนิ

รายไดจ้ากเงนิงบประมาณ79

รายไดง้บประมาณงบบคุลากร UC 470,159,932.52

รายไดง้บประมาณงบลงทนุ 78,855,100.00
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รายไดง้บประมาณงบด าเนนิการ 50,036,952.06

รายไดง้บประมาณงบอดุหนุน 27,744,000.00

รายไดง้บประมาณงบกลาง 24,985,590.33

651,781,574.91รวม รายไดจ้ากเงนิงบประมาณ

รายไดอ้ ืน่81

รายไดค้า่ปรับ 268,624.36

รายไดค้า่วสัด/ุอปุกรณ์/น ้ายา-หน่วยงานภาครัฐ 28,690.00

รายไดค้า่ใบรับรองแพทย์ 402,450.00

รายไดล้ักษณะอืน่ - บ ารุงโรงพยาบาล 1,324,860.00

รายไดล้ักษณะอืน่ - คา่รถพยาบาล 96,200.00

รายไดล้ักษณะอืน่ - รักษาทีค่ลนิกิพเิศษ 2,813,460.00

รายไดล้ักษณะอืน่ - อืน่ๆ 13,858,754.02

รายไดค้า่ธรรมเนียม UC 3,808,020.00

22,601,058.38รวม รายไดอ้ ืน่

เงนิเดอืนและคา่จา้ง82

เงนิเดอืนขา้ราชการ(บรกิาร) 376,635,014.66

เงนิเดอืนขา้ราชการ(สนับสนุน) 17,159,239.16

เงนิประจ าต าแหน่งระดับสงู/ระดับ กลาง(สนับสนุน) 120,000.00

เงนิประจ าต าแหน่งวชิาชพีเฉพาะ(บรกิาร) 22,993,670.00

เงนิประจ าต าแหน่งผูเ้ชีย่วชาญ (บรกิาร) 3,479,703.10

คา่ลว่งเวลา(สนับสนุน) 3,464,528.00

เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดรั้บเงนิเดอืนถงึขัน้สงูสดุของอันดับ
(บรกิาร)

18,629.70

เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดรั้บเงนิเดอืนถงึขัน้สงูสดุของอันดับ
(สนับสนุน)

8,144.76

คา่จา้งประจ า(บรกิาร) 24,432,320.66

คา่จา้งประจ า(สนับสนุน) 8,154,689.83

คา่จา้งชัว่คราว(บรกิาร) 66,664,325.00

คา่จา้งชัว่คราว(สนับสนุน) 10,919,100.00

คา่จา้งพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ (บรกิาร) 58,386,036.00

คา่จา้งพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ (สนับสนุน) 36,015,397.00

เงนิเดอืนพนักงานราชการ (บรกิาร) 3,754,950.00

เงนิเดอืนพนักงานราชการ(สนับสนุน) 6,476,880.00

เงนิตอบแทนรายเดอืนส าหรับขา้ราชการ(บรกิาร) 704,562.24

เงนิตอบแทนรายเดอืนส าหรับขา้ราชการ(สนับสนุน) 258,130.64

เงนิตอบแทนรายเดอืนส าหรับลกูจา้งประจ า(บรกิาร) 21,716.40

เงนิตอบแทนรายเดอืนส าหรับลกูจา้งประจ า(สนับสนุน) 50,603.60

เงนิตอบแทนรายเดอืนส าหรับพนักงานราชการ(บรกิาร) 127,959.00

เงนิตอบแทนรายเดอืนส าหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน) 16,000.00

เงนิตอบแทนรายเดอืนส าหรับขา้ราชการเทา่กับอตัราเงนิประจ าต าแหน่ง 
(บรกิาร)

7,938,239.56

คา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานเวรหรอืผลัดบา่ยและหรอืผลัดดกึของพยาบาล 22,604,200.00

670,404,039.31รวม เงนิเดอืนและคา่จา้ง

คา่ใชจ้า่ยบคุลากรอืน่83

เงนิชว่ยพเิศษกรณีเสยีชวีติ 235,163.57

เงนิชดเชยสมาชกิ กบข. 6,333,668.00

เงนิสมทบ กบข. 9,500,502.50

เงนิสมทบ กสจ. 952,011.58

เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคมสว่นของนายจา้ง 9,540,675.00

คา่เชา่บา้น 141,000.00
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เงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพีพนักงานและเจา้หนา้ทีรั่ฐ 762,315.60

คา่ตอบแทนเพิม่พเิศษส าหรับผูป้ฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุ(พตส.-เงนิ
งบประมาณ)

38,494,929.00

คา่ตอบแทนเพิม่พเิศษส าหรับผูป้ฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุ(พตส.-เงนินอก
งบประมาณ)

3,969,778.00

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน (ฉบบัที ่9-บรกิาร) 51,793,665.41

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน(ฉบบัที ่9-สนับสนุน) 13,685,643.00

เงนิเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษ  (บรกิาร) 8,280.00

135,417,631.66รวม คา่ใชจ้า่ยบคุลากรอืน่

เงนิชว่ยเหลอืพนกังานและครอบครวัดา้นการศกึษา84

เงนิชว่ยการศกึษาบตุร 4,558,279.50

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

2,886,473.25

เงนิชว่ยคา่รักษา พยาบาลประเภทผูป่้วยในร.พ.เอกชนส าหรับผูม้สีทิธติาม
กฎหมายยกเวน้ผูรั้บเบีย้หวดั /บ านาญ

49,810.50

7,494,563.25รวม เงนิชว่ยเหลอืพนกังานและครอบครวัดา้นการศกึษา

เงนิชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาและรกัษาพยาบาลผูร้บัเบ ีย้หวดั/บ านาญ87

เงนิชว่ยการศกึษาบตุร 151,300.00

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

305,910.00

เงนิชว่ยคา่รักษา พยาบาลประเภทผูป่้วยใน ร.พ.เอกชน ส าหรับผูรั้บเบีย้
หวดั/บ านาญตามกฎหมาย

101,865.00

559,075.00รวม เงนิชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาและรกัษาพยาบาลผูร้บัเบ ีย้หวดั/บ านาญ

คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรม ภายในประเทศ88

คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรม-ในประเทศ 27,664,875.27

27,664,875.27รวม คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรม ภายในประเทศ

คา่ใชจ้า่ยเดนิทาง ภายในประเทศ90

คา่เบีย้เลีย้ง-ในประเทศ 557,780.00

คา่ทีพั่ก-ในประเทศ 444,580.00

คา่ใชจ้า่ยเดนิทางอืน่ -ในประเทศ 625,522.00

1,627,882.00รวม คา่ใชจ้า่ยเดนิทาง ภายในประเทศ

คา่วสัด ุคา่ซอ่มแซมและบ ารงุรกัษา91

วสัดสุ านักงานใชไ้ป 8,252,470.97

วสัดไุฟฟ้าและวทิยใุชไ้ป 1,901,447.00

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ใชไ้ป 31,500.00

วสัดคุอมพวิเตอร ์ ใชไ้ป 2,148,520.51

วสัดงุานบา้นงานครัวใชไ้ป 9,628,313.73

วสัดกุอ่สรา้งใชไ้ป 1,765,731.50

คา่ซอ่มแซมอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 5,824,470.00

คา่ซอ่มแซมครุภัณฑส์ านักงาน 567,217.99

คา่ซอ่มแซมครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 1,286,221.19

คา่ซอ่มแซมครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 313,617.15

คา่ซอ่มแซมครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 18,096,219.22

คา่ซอ่มแซมครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 36,800.00

คา่ซอ่มแซมครุภัณฑอ์ืน่ 147,660.50

คา่จา้งเหมาบ ารุงรักษาดแูลลฟิท์ 548,313.10

คา่จา้งเหมาบ ารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศ 694,590.00

คา่เชือ้เพลงิ 7,093,187.75

58,336,280.61รวม คา่วสัด ุคา่ซอ่มแซมและบ ารงุรกัษา

คา่จา้งเหมาบรกิาร92
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คา่จา้งเหมาก าจัดขยะตดิเชือ้ 2,586,077.00

คา่จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร - คา่ตรวจยงิสลายนิว่ 2,199,000.00

คา่จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร - คา่ตรวจควมผดิปกตขิณะนอนหลบั 840,000.00

คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ 21,369,178.44

คา่จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (Lab) 33,553,971.00

คา่จา้งตรวจเอ็กซเรย ์- คา่ตรวจ MRI 9,184,960.00

คา่จา้งตรวจเอ็กซเรย ์- คา่ตรวจ CT 7,186,196.00

76,919,382.44รวม คา่จา้งเหมาบรกิาร

คา่ธรรมเนยีมธนาคาร94

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 36,359.71

36,359.71รวม คา่ธรรมเนยีมธนาคาร

คา่สาธารณูปโภค95

คา่ไฟฟ้า 34,918,476.77

คา่น ้าประปาและน ้าบาดาล 7,972,015.74

คา่โทรศัพท์ 1,066,477.21

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,340,390.72

คา่ไปรษณียแ์ละขนสง่ 287,727.00

45,585,087.44รวม คา่สาธารณูปโภค

คา่ใชส้อยอืน่ ๆ96

ยาในใชไ้ป 338,300,975.97

ยานอกใชไ้ป 141,768,954.20

480,069,930.17รวม คา่ใชส้อยอืน่ ๆ

ตน้ทนุบรกิาร97

วสัดเุภสชักรรมใชไ้ป 4,966,092.00

วสัดทุางการแพทยท่ั์วไปใชไ้ป 106,686,847.70

กา๊ซทางการแพทยใ์ชไ้ป 370,760.00

วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทยใ์ชไ้ป 73,333,935.75

วสัดทัุนตกรรมใชไ้ป 2,920,064.47

188,277,699.92รวม ตน้ทนุบรกิาร

ตน้ทนุขาย - สนิคา้และบรกิาร (สนบัสนนุ)0

วสัดบุรโิภคใชไ้ป 27,217,195.87

วสัดเุครือ่งแตง่กายใชไ้ป 5,439,650.00

32,656,845.87รวม ตน้ทนุขาย - สนิคา้และบรกิาร (สนบัสนนุ)

คา่ครุภณัฑม์ลูคา่ต า่กวา่เกณฑ์98

คา่ครุภัณฑม์ลูคา่  ต า่กวา่เกณฑ์ 1,514,651.00

1,514,651.00รวม คา่ครุภณัฑม์ลูคา่ต า่กวา่เกณฑ์

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่105

คา่ใชจ้า่ยดา้นสงัคมสงเคราะห์ 3,868,658.16

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ 5,272,868.25

คา่รักษาตามจา่ย UC ในสงักดั สป. 3,706,455.75

คา่รักษาตามจา่ย UC ตา่งสงักัด สป. 83,445.00

12,931,427.16รวม คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่

คา่ตอบแทน106

คา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่ (บรกิาร) 134,211,449.00

คา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่ (สนับสนุน) 6,282,696.00

คา่ตอบแทนการปฎบิตังิานในคลนิกิพเิศษนอกเวลา 4,123,672.00

คา่ตอบแทนปฎบิตังิานแพทยส์าขาสง่เสรมิพเิศษ 1,960,000.00

คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษแพทยไ์มท่ าเวชปฏบิตัฯิลฯ(บรกิาร) 7,850,000.00

คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษทันตแพทยไ์มท่ าเวชปฏบิัตฯิลฯ(บรกิาร) 790,000.00
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คา่ตอบแทนเงนิเพิม่เภสชักรไมท่ าเวชปฏบิตัฯิลฯ(บรกิาร) 1,820,000.00

คา่ตอบแทนปฎบิตังิานสง่เสรมิสขุภาพและเวชปฏบิตัคิรอบครัว 1,603,020.00

คา่ตอบแทนอืน่ 2,470,183.00

161,111,020.00รวม คา่ตอบแทน

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย107

คา่เสือ่มราคา -อาคารเพือ่การพักอาศยั 811,851.37

คา่เสือ่มราคา -อาคารส านักงาน 6,497,240.37

คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 177,803.10

คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์และการแพทย์ 8,157,320.13

คา่เสือ่มราคา - ครุภัณฑก์ารศกึษา 983,533.88

คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว 225,827.28

คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑอ์ืน่ 233,374.65

17,086,950.78รวม คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

คา่เสือ่มราคา - อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง  Interface108

คา่เสือ่มราคาอาคารส านักงาน-  Interface 4,175,435.16

คา่เสือ่มราคาอาคารเพือ่ประโยชนอ์ืน่- Interface 47,500.00

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑส์ านักงาน- Interface 611,392.46

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ -Interface 619,083.26

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ- Interface 129,227.07

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ -  Interface 141,347.40

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑก์อ่สรา้ง -Interface 63,728.95

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์-Interface 8,290,353.53

คา่เสือ่มราคาอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์-  Interface 1,428,206.86

คา่เสือ่มราคาครุภัณฑง์านบา้นงานครัว -Interface 479,565.77

15,985,840.46รวม คา่เสือ่มราคา - อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง  Interface

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู112

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่   ส ิง่สง่ตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ 349,328.00

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่วสัด/ุอปุกรณ์/น ้ายา-หน่วยงานภาครัฐ 27,230.00

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่สนิคา้-หน่วยงานภาครัฐ 34,688.00

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษา-ช าระเงนิ IPD 2,185,928.18

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC- OPD -AE 27,239,259.30

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC- OPD- HC 43,954,701.48

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC - IPD -HC 214,605.14

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC- OPD- DMI 6,366,392.77

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC -IPD - DMI 3,541,089.49

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษาประกันสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบุตัเิหต/ุฉุกเฉนิ OPD 5.75

83,913,228.11รวม หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู

หนีส้งสยัจะสญู0

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ 38,490.66

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา-ช าระเงนิ OPD 127,817.08

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา-ช าระเงนิ  IPD 1,478,786.03

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC-OPD - AE 879,372.77

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC- IPD- AE 82,760.50

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC-OPD - HC 1,407,839.06

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC -IPD- HC 756,264.06

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC-OPD- DMI 106,023.29

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC - IPD - DMI 278,347.89

5,155,701.34รวม หนีส้งสยัจะสญู

คา่จ าหนา่ยจากการขายทรพัยส์นิ113
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คา่จ าหน่าย-ครุภัณฑส์ านักงาน 83.00

คา่จ าหน่าย-ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 48.00

คา่จ าหน่าย-ครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 30.00

คา่จ าหน่าย-อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 283.00

444.00รวม คา่จ าหนา่ยจากการขายทรพัยส์นิ

คา่ใชจ้า่ยระหวา่งหนว่ยงานกรณีอืน่116

รายไดแ้ผน่ดนิน า  สง่คลงั 527,594.90

527,594.90รวม คา่ใชจ้า่ยระหวา่งหนว่ยงานกรณีอืน่

คา่ใชจ้า่ยอืน่118

คา่ใชจ้า่ยลักษณะอืน่ - อืน่ๆ 22,067,120.00

คา่ใชจ้า่ยลักษณะอืน่ - คา่ขนสง่ 41,130.00

คา่ใชจ้า่ยอืน่-ครุภัณฑ ์ทีด่นิ และสิง่กอ่สรา้ง โอนไป  สสจ./รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต.

3,266,500.00

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

8,947,859.76

34,322,609.76รวม คา่ใชจ้า่ยอืน่
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