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บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี ยอดเงิน

1. เงินฝากธนาคารเพื่อนําสงคลัง (1101020601)

     บัญชี........................................................... -                       -                      -                             

2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  รพ.วชิระภูเก็ต ธ.กรุงไทย 805-6-00385-1 -                             

3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -                       -                      -                             

4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู) (1101020605) -                       -                      -                             

5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนําสงคลัง (1101020606) -                       -                      -                             

6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  (เงินบํารุง-ศูนยแพทย) ธ.กรุงไทย 805-6-05844-3 11,791,318.25               

เงินงบประมาณแทนกัน ธ.กรุงไทย 805-6-04841-3 -                             

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รพ.วชิระภูเก็ต ธ.กรุงไทย 805-6-00105-0 -                             

เงินจัดสรรกองทุนประกันสังคม ธ.กรุงไทย 805-6-03987-2 -                             

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  กองทุนประกันสังคม ธ.กรุงไทย 805-6-05075-2 -                             

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ธ.กรุงไทย 805-6-05783-8 -                             

เงินฝากธนาคารกรุงไทย (อุดหนุนศูนยแพทย) ธ.กรุงไทย 805-6-05912-1 -                             

เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ธ.กรุงไทย 805-6-06114-2 254,000.00                   

เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนศูนยการเรียนการสอนสําหรับเด็กปวยฯ ธ.กรุงไทย 805-6-06599-7 -                             

รวมเงิน 12,045,318.25             

7. เงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงิน (1101030102)

เงินนอกงบประมาณเงินบํารุง รพ.วชิระภูเก็ต ธ.กรุงไทย 805-1-23275-5 438,711,968.38             

เงินจัดสรรกองทุนประกันสังคม ธ.กรุงไทย 805-1-26874-1 25,274,550.67               

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  กองทุนประกันสังคม ธ.กรุงไทย 805-1-24591-1 56,330,055.41               

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  อุดหนุนสถานะ&สิทธิ ธ.กรุงไทย 805-0-38691-0 2,439,934.51                

เงินบํารุงประกันสุขภาพถวนหนา ธ.ธกส. ธกส. 560-1-00356-4 42,242,637.84               

กองประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ธ.ธกส. ธกส. 560-2-27102-1 39,229,555.21               

เงินฝากธนาคารกรุงไทย (เงินอุดหนุนศูนยแพทยฯ) ธ.กรุงไทย 805-0-39854-4 34,704,247.66               

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  อาคารบานคุณพุม ธ.กรุงไทย 805-0-13927-1 -                             

เงินบริจาคเพื่อใชในกิจการ รพ.วชิระภูเก็ต ธ.กรุงไทย 805-1-83007-5 28,578,666.32               
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เงินฝากธนาคารกรุงไทย (อาคารหลวงพอแชม100ป) ธ.กรุงไทย 805-0-46767-8 26,768,811.78               

เงินดอกผลเงินทุน ชิตมั่นศิลป สินาดโยธารักษ ธ.กรุงไทย 805-1-12616-5 204,235.21                   

เงินอุดหนุนสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ธกส. 560-2-26245-6 226.38                         

เงินฝากธนาคารกรุงไทย - เงินบริจาค ธ.กรุงไทย 805-1-69343-4 7,309,172.65                

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  (เงินบริจาค - น้ําทวม) ธ.กรุงไทย 805-0-45493-2 -                             

เงินฝากธนาคาร-เงินบริจาค(ผูประสบภัยจากฟลิปปนส) ธ.กรุงไทย 805-0-57569-1 -                             

เงินฝากธนาคาร-โครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย ธ.กรุงไทย 805-0-59295-2 1,376,674.73                

เงินฝากธนาคาร-เงินโครงการรากฟนเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ธ.กรุงไทย 805-0-70163-8 -                             

เงินฝากธนาคาร-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ธ.กรุงไทย 805-0-84513-3 1,685.63                      

เงินฝากธนาคาร-กองทุนทอดผาปาเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย ธ.กรุงไทย 805-0-84632-6 8,748,842.90                

เงินฝากธนาคาร-กองทุนจัดซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ธ.กรุงไทย 805-0-85016-1 -                             

เงินฝากธนาคาร-ผูประสบภัยทางทะเล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ธ.กรุงไทย 670-0-38430-3 -                             

เงินฝากธนาคาร-เงินบริหารจัดการประกันสังคม ธ.กรุงไทย 805-0-87803-1 24,108,745.63               

เงินฝากธนาคาร-กองทุนอนุรักษ คาสนับสนุนการลงทุน ธ.กรุงไทย 805-0-75753-6 -                             

เงินฝากธนาคาร-กองทุนอนุรักษ คาสนับสนุนที่ปรีกษา ธ.กรุงไทย 805-0-75754-4 -                             

เงินฝากธนาคาร-เงินบริจาคเพื่อบูรณะอาคารบุญพัฒน รพ.วชิระภูเก็ต ธ.กรุงไทย 805-8-88991-2 4,076,420.57                

เงินฝากธนาคาร-เงินบริการการแพทยฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต ธกส. 02014-3-83500-3 3,681,648.31                

รวมเงิน 743,788,079.79           

8. เงินฝากประจํา (1104010101)

เงินฝากธนาคาร - เงินทุนหมอมทวีวงศ ธ.กรุงไทย 805-2-10028-3 34,841.20                    

เงินฝากธนาคาร - เงินทุนมะเร็ง ธ.กรุงไทย 805-2-10015-1 304,597.54                   

เงินฝากธนาคาร - เงินสลากออมสิน ธ.กรุงไทย 805-2-10031-3 33,394.03                    

เงินฝากธนาคาร - เงินทุน นายโยธิน เอกไพบูลย ธ.กรุงไทย 805-2-10037-2 50,000.00                    

เงินฝากธนาคาร ธกส.(เงินบํารุง UC) ธกส. 560-4-01939-6 -                             

กองประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ธ.ธกส. ธกส. 560-4-01938-8 -                             

เงินฝากธนาคาร ธกส.(จัดสรรปกส.) ธกส. 560-4-02269-8 -                             

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  จัดสรรประกันสังคม ธ.กรุงไทย 805-2-14273-3 -                             

เงินจัดสรรกองทุนประกันสังคม ธ.กรุงไทย 805-2-16345-5 -                             

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  กองทุนประกันสังคม ธ.กรุงไทย 805-2-16346-3 -                             

เงินฝากธนาคารกรุงไทย (อาคารหลวงพอแชม100ป) ธ.กรุงไทย 805-2-17018-4 -                             

เงินฝากธนาคาร ธกส. (อาคารหลวงพอแชม 100 ป) ธกส. 3100-00-13152-2 -                             

เงินฝากธนาคาร-อาคารหลวงพอแชม 100ป รพ.วชิระภูเก็ต ธอส. 023-21-004177-3 -                             

เงินฝากธนาคาร-อาคารหลวงพอแชม 100ป รพ.วชิระภูเก็ต ธอส. 023-21-004178-1 -                             

422,832.77                 

756,256,230.81           

รวมเงิน

รวมทั้งสิ้น


