
การวิเคราะห์โดยวิธีการย่อส่วนตามแนวด่ิง  (Common Size)

หมายเหตุ
สินทรัพย์ 2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 16,494,973.65      19,462,486.42     36.19                 36.31                 
ลูกหนี้ระยะส้ัน 1,840,887.33        1,327,797.02      4.04                  2.48                   
รายได้ค้างรับ 681,800.00          36,855.15          1.50                  0.07                   
เงินลงทุนระยะส้ัน 3 -                    -                   -                    
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 4,485,893.20        3,304,501.22      9.84                  6.16                   
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -                    -                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 23,503,554.18    24,131,639.81   51.56               45.02               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว -                    -                   
เงินลงทุนระยะยาว 4 -                    -                   
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 5 22,080,705.12      29,473,896.65     48.44                 54.98                 
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 6 -                    
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 7 -                    2.00                 -                    0.00                   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -                    -                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,080,705.12    29,473,898.65   48.44               54.98                 

รวมสินทรัพย์ 45,584,259.30    53,605,538.46   100.00             100.00              

หน้ีสิน
หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะส้ัน 8,850,970.79        10,028,116.32     19.42                 18.71                 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,204,769.94        5,848,405.12      9.22                  10.91                 
รายได้รับล่วงหน้า 75,876.68            2,369,921.45      0.17                  4.42                   
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 18 -                    -                   
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะส้ัน 8 -                    -                   
เงินรับฝากระยะส้ัน 2,070,128.38        916,335.66         4.54                  1.71                   
เงินกู้ระยะส้ัน 9 -                    -                   
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -                    -                   
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 15,201,745.79    19,162,778.55   33.35               35.75               

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะยาว -                    -                   
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว -                    125,649.12         -                    0.23                   
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว -                    -                   
เงินรับฝากระยะยาว -                    -                   
เงินกู้ระยะยาว 10 -                    -                   
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -                    -                   
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน -                  125,649.12       -                  0.23                 
รวมหน้ีสิน 15,201,745.79    19,288,427.67   33.35               35.98               
สินทรัพย์สุทธิ 30,382,513.51    34,317,110.79   66.65               64.02               

รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ 45,584,259.30    53,605,538.46   100.00             100.00              

อัตราย่อส่วนตามแนวด่ิง

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  30  กันยายน  2556  และ 2555

(หน่วย:บาท)



สินทรัพย์ปี 2556 สินทรัพย์ปี 2555
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36.19     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะส้ัน 4.04      ลูกหนี้ระยะส้ัน
รายได้ค้างรับ 1.50      รายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 9.84      สินค้าและวัสดุคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 48.44     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

สินทรัพย์
             สินทรัพย์ของโรงพยาบาลสอยดาว  ณ  วันที่  30  กันยายน  2556  มีมูลค่า  45,584,259.30  บาท  โดยสินทรัพย์ส่วนใหญเ่ป็นสินทรัพย์
ถาวรประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (หักค่าเส่ือมราคาสะสม)  มูลค่า  22,080,705.12  บาท  คิดเป็นร้อยละ  48.44  ของสินทรัพย์รวม
รองลงมาคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของหน่วยงานมีมูลค่า  16,494,973.65  บาท  คิดเป็นร้อยละ  36.19  ซ่ึงสัดส่วนลดลง
จากปี 2555  คิดเป็นร้อยละ  0.12

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ปี 2556 หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิปี 2555

เจ้าหนี้ระยะส้ัน 19.42     เจ้าหนี้ระยะส้ัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9.22      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า 0.17      รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับฝากระยะส้ัน 4.54      เงินรับฝากระยะส้ัน
รายได้รอการรับรู้ -        รายได้รอการรับรู้
สินทรัพย์สุทธิ 66.65     สินทรัพย์สุทธิ

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
                   หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิของโรงพยาบาลสอยดาว  เป็นหนี้สินหมุนเวียนมูลค่า   15,201,745.79  บาท  คิดเป็นอัตราร้อยละ  33.35
ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ  สินทรัพย์สุทธิ มูลค่า  30,382,513.51  บาท  คิดเป็นอัตราร้อยละ  66.65  ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ  โดยหนี้สินส่วนใหญเ่ป็น
หนี้ประเภทเจ้าหนี้ระยะส้ัน  (ค่ายา  3,260,205.30  บาท  ค่าเวชภัณฑ์  1,738,720.02  บาท  ค่าครุภัณฑ์  476,480.00  บาท  ค่าใช้สอย  739,542.32  บาท
ค่าวัสดุ  2,636,023.15)   มูลค่า  8,850,970.79  บาท  คิดเป็นอัตราร้อยละ  19.42  ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ   ซ่ึงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
จากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ  0.71  รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (ใบส าคัญค้างจ่าย 1,966,857.96 บาท ค่าตอบแทนค้างจ่าย 1,835,971.00 บาท 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 231,225.98 บาท ค่าส่ิงส่งตรวจ 170,715.00 บาท)  จ านวน  4,204,769.94 บาท  คิดเป็นร้อยละ  9.22  
สัดส่วนลดลงจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 1.69 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) 1.46                   1.17                 1.00                  
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) 1.27                   1.04                 0.88                  
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หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
รายได้จากการด าเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ 11 26,941,591.46      24,429,366.15     27.42                 26.59                 
รายได้อื่น -                    -                   
รวมรายได้จากรัฐบาล 26,941,591.46    24,429,366.15   27.42               26.59               

รายได้จากแหล่งอ่ืน
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 67,501,370.07      64,283,159.31     68.71                 69.96                 
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 26,990.00            38,930.00          0.03                  0.04                   
รายได้อื่น 3,770,479.47        3,136,077.10      3.84                  3.41                   
รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน 71,298,839.54    67,458,166.41   72.58               73.41               

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 98,240,431.00    91,887,532.56   100.00             100.00              

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 12 52,317,650.11      48,157,604.74     56.74                 54.99                 
ค่าบ าเหน็จบ านาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 737,618.00          742,245.00         0.80                  0.85                   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 783,424.00          792,444.00         0.85                  0.90                   
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 13 24,152,748.69      22,422,779.40     26.19                 25.61                 
ค่าสาธารณูปโภค 14 2,124,696.24        1,695,856.52      2.30                  1.94                   
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 15 5,118,166.87        4,510,593.00      5.55                  5.15                   
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น 6,978,629.18        9,248,613.51      7.57                  10.56                 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 92,212,933.09    87,570,136.17   100.00             100.00              

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 6,027,497.91      4,317,396.39     6.14                4.70                 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้ระหว่างปี  2555  และ ปี  2554

2555 2554
รายได้ งปม. 27.42     26.59                 
รายได้จากการบริการ 68.71     69.96                 
รายได้บริจาค 0.03      0.04                   
รายได้อื่น 3.84      3.41                   

รายได้
              รายได้ของโรงพยาบาลสอยดาวทั้งหมด  ณ  วันที่  30  กันยายน  2555  มีมูลค่า   98,240,431.00  บาท  โดยเป็นรายได้จาก
งบประมาณ  26,941,591.46  บาท  คิดเป็นร้อยละ  27.42  ของรายได้ทั้งหมด   รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  67,501,370.07 บาท
คิดเป็นร้อยละ  68.71  ของรายได้ทั้งหมด   รองลงมาเป็นรายได้อื่น  3,770,479.47  บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.84  ของรายได้ทั้งหมด
และรายได้บริจาค  26,990.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.03  ของรายได้ทั้งหมด

ช่ือหน่วยงาน  โรงพยาบาลสอยดาว
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30   กันยายน   2555 และ  2554
(หน่วย:บาท) อัตราย่อส่วนตามแนวด่ิง
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างปี  2555  และ ปี  2554

2555 2554
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 56.74     54.99                 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 0.80      0.85                   
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 0.85      0.90                   
ค่าวัสดุและใช้สอย 26.19     25.61                 
ค่าสาธารณูปโภค 2.30      1.94                   
ค่าเส่ือมราคา 5.55      5.15                   
ค่าใช้จ่ายอื่น 7.57      10.56                 

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรงพยาบาล  เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรมูลค่า  52,317,650.11  บาท  คิดเป็นร้อยละ  56.74 ของรายได้

จากการด าเนินงาน รองลงมาเป็นค่าวัสดุและค่าใช้สอย  มีมูลค่า  24,152,748.69   บาท   คิดเป็นร้อยละ  26.19  

หมายเหตุที่  1  -  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
1.1  หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง   ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดในหลักการและนโยบายบัญชี
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  ฉบับที่  2   ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่  6   มกราคม  2546
การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง..............
เร่ืองรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐส าหรับปีงบประมาณ  พ .ศ.  2549

1.2  หน่วยงานที่เสนอรายงาน
โรงพยาบาลสอยดาว  อ าเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

1.3  ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฎในงบการเงิน  รวมถึงสินทรัพย์   หนี้สิน  รายได้  และค่าใช้จ่าย  ซ่ึงเป็นของรัฐบาล
แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล
ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย   และรวมถึงสินทรัพย์  หนี้สิน   รายได้  และค่าใช้จ่าย ซ่ึงเป็นของ
หน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของหน่วยงานเอง  ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็น
รายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

1.4  การรับรู้รายได้
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
- รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินด้วยยอดสุทธิจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว
รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของ
หน่วยงานในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

1.5  วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน  และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.6  เงินลงทุนระยะสั้น
แสดงในราคาทุน  ส่วนใหญเ่ป็นเงินฝากประจ าที่มีระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2555

ช่ือหน่วยงาน  โรงพยาบาลสอยดาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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1.7  เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย  ส่วนใหญเ่ป็นเงินที่รัฐบาลน าไปลงทุน
ในรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงรัฐบาลสามารถมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเหนือรัฐวิสาหกิจนั้น
เงินลงทุนระยะยาวแสดงในราคาทุน

1.8  ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์
- ที่ดิน  แสดงในราคาประเมิน  ส่วนใหญเ่ป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
- อาคาร  แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม  ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ
และอาคารที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิแต่ได้ครอบครองและน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
- อุปกรณ์  แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม
อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี   2540  ไม่น ามาบันทึกบัญชี  แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
อุปกรณ์ที่ได้มาต้ังแต่ปีงบประมาณ  2540 - 2545  บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าต้ังแต่  30,000  บาทขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ได้มาต้ังแต่ปีงบประมาณ  2546  เป็นต้นไป  บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าต้ังแต่  5,000  บาทขึ้นไป

1.9  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม

1.10  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนโดยวิธีเส้นตรง  ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์  ดังนี้
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 15 - 40  ปี
อุปกรณ์   2 - 12  ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   2 - 15  ปี

1.11  อ่ืน ๆ

ปี 2555 ปี 2554
หมายเหตุที่  2  -  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ 37,421.00           12,546.00            
เงินฝากสถาบันการเงิน 19,425,065.42     15,382,328.13      
เงินฝากคลัง -                    -                    
รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น -                    94,500.00            
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,462,486.42    15,489,374.13    

หมายเหตุที่ 3  - เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากประจ า -                    
เงินลงทุนในตราสารทุน -                    
เงินลงทุนอื่น -                    
รวม เงินลงทุนระยะสั้น -                    

หมายเหตุที่ 4 - เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ -                    
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น -                    
เงินลงทุนอื่น -                    
รวม  เงินลงทุนระยะยาว -                    

หมายเหตุที่ 5 - ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ
ที่ดิน

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 50,484,354.00     49,534,658.00      
หัก   ค่าเส่ือมราคาสะสม 30,468,854.57     28,533,051.58      
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  (สุทธิ) 20,015,499.43     21,001,606.42      

อุปกรณ์ 38,454,488.36     34,934,295.61      

(หน่วย : บาท)



หัก   ค่าเส่ือมราคาสะสม 28,996,091.14     25,813,727.26      
อุปกรณ์  (สุทธิ) 9,458,397.22       9,120,568.35        
รวม  ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  (สุทธ)ิ 29,473,896.65    30,122,174.77    

หมายเหตุที่  6  -  สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน   (สุทธ)ิ

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน -                    -                    
หัก   ค่าเส่ือมราคาสะสม -                    -                    
รวม  สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน  (สุทธ)ิ -                    -                    

หมายเหตุที่  7  -  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (สุทธ)ิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 83,000.00           83,000.00            
หัก   ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 82,998.00           82,998.00            
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (สุทธิ) 2.00                  2.00                   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น -                    -                    
หัก   ค่าตัดจ าหน่ายสะสม -                    -                    
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  (สุทธิ) -                    -                    
รวม  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (สุทธ)ิ 2.00                  2.00                   

หมายเหตุที่  8 - เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น

เงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน -                    -                    
เงินทดรองเพื่อโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ -                    -                    
เงินทดรองอื่น -                    -                    
รวม  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น -                    -                    

หมายเหตุที่  9  -  เงินกู้ระยะสั้น
เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท

เงินกู้โดยการออกตราสาร -                    -                    
รวม  เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท -                    -                    

เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ -                    -                    
รวม  เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ -                    -                    

รวม เงินกู้ระยะสั้น -                    -                    

หมายเหตุที่  10  -  เงินกู้ระยะยาว
เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท

เงินกู้โดยการออกตราสาร -                    -                    
เงินกู้อื่น -                    -                    
รวม  เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท -                    -                    

เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ -                    -                    
รวม เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ -                    -                    

รวมเงินกู้ระยะยาว -                    -                    

หมายเหตุที่  11  -  รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร 26,941,591.46     24,429,366.15      
รายได้จากงบด าเนินงาน -                    -                    
รายได้จากงบลงทุน -                    -                    



รายได้จากงบอุดหนุน -                    -                    
รายได้จากงบกลาง -                    -                    
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น -                    -                    
หัก  เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ -                    -                    
รวม  รายได้จากงบประมาณ 26,941,591.46    24,429,366.15    

หมายเหตุที่  12  -  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน 22,198,802.00     20,094,555.02      
เงินประจ าต าแหน่ง 1,943,733.34       1,753,733.33        
ค่าจ้างประจ า 2,503,320.00       2,307,540.00        
ค่าจ้างชั่วคราว 8,446,315.74       7,095,454.94        
เงินรางวัลประจ าปี
ค่ารักษาพยาบาล 76,538.00           62,893.00            
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 17,148,941.03     16,843,428.45      
รวม  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 52,317,650.11    48,157,604.74    

หมายเหตุที่  13  -  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ 21,258,814.91     19,902,752.68      
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,142,651.22       574,061.68          
ค่าจ้างเหมาบริการ 1,742,360.90       1,945,965.04        
ค่าใช้จ่ายอื่น 8,921.66             -                    
รวม  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 24,152,748.69    22,422,779.40    

หมายเหตุที่  14  -  ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,903,466.63       1,547,914.45        
ค่าน้ าประปา 20,060.00           27,449.00            
ค่าสาธารณูปโภคอื่น 201,169.61         120,493.07          
รวม  ค่าสาธารณูปโภค 2,124,696.24     1,695,856.52      

หมายเหตุที่  15  -  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,935,802.99       1,708,025.12        
อุปกรณ์ 3,182,363.88       2,802,567.88        
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 5,118,166.87     4,510,593.00      


