
บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี กย.2561

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8 -                            

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ -                            

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2 98,813,702.30          

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7 42,074.88                 

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8 3,928.55                   

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8 4,403.55                   

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3 101,451.06               

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8 177,786,826.14       

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3 12,364,736.71          

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9 45,462,933.90          

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1 14,650,643.00          

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3 10,934,576.93          

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7 6,217,071.29            

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4 573,287.35               

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2 2,131,727.48            

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0 369,762.34               

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3 646,492.70               

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4 125,883.08               

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3 115,937.46               

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1 40,532.40                 

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6 8,287,472.72            

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7 14,067,201.45          

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4 2,846.22                   

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4 13,771,182.55          

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2 24,495,667.86          

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0 30,133,016.75          

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829 542,206.63               

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8 249,927.21               

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8 91,049,551.37          

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0 42,505,027.86          

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ 595,490,071.74       

รวมทั้งส้ิน 595,490,071.74       

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251



บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ

รวมทั้งส้ิน

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251

ต.ค 2561
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บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ

รวมทั้งส้ิน

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251

พ.ย 2561

-                            

2,420.00                   
2,420.00                   

132,355,267.55       

42,074.88                 

3,928.55                   

4,403.55                   

101,451.06               

198,237,409.04       

9,955,875.98            

50,076,456.07          

14,360,643.00          

10,934,576.93          

6,881,425.64            

573,287.35               

2,310,746.65            

369,762.34               

646,492.70               

31,903.08                 

115,937.46               

39,932.40                 

9,278,525.58            

14,160,101.45          

2,846.22                   

3,660,312.35            

24,367,435.66          

30,066,459.33          

542,206.63               

249,927.21               

91,049,551.37          

42,505,027.86          

642,923,967.89       

642,926,387.89       



บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ

รวมทั้งส้ิน

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251

ธค.2561

-                            

5,630.00                   
5,630.00                   

103,930,212.61       

42,154.42                 

3,935.98                   

4,411.87                   

101,642.85               

214,067,789.92       

9,360,640.93            

49,529,055.87          

13,262,186.67          

11,003,257.06          

7,178,758.48            

574,371.10               

2,311,352.41            

370,461.34               

647,714.84               

31,903.08                 

116,156.63               

39,810.93                 

9,294,835.49            

15,347,251.01          

2,892.30                   

6,878,552.75            

24,366,912.30          

20,656,351.18          

542,206.63               

250,399.68               

80,965,500.57          

42,505,027.86          

613,385,746.76       

613,391,376.76       



บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ

รวมทั้งส้ิน

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251

มค.2562

-                            

33,998.00                 
33,998.00                 

131,226,572.56       

42,154.42                 

3,935.98                   

4,411.87                   

101,642.85               

195,670,757.88       

14,142,953.01          

48,852,118.89          

13,110,643.00          

11,003,257.06          

7,189,537.84            

574,371.10               

2,307,146.65            

370,461.34               

647,714.84               

542,403.08               

116,156.63               

38,810.93                 

9,294,835.49            

15,109,434.19          

2,892.30                   

6,862,530.97            

45,427,288.73          

20,567,000.13          

542,206.63               

250,399.68               

74,578,144.27          

42,505,027.86          

641,084,810.18       

641,118,808.18       



บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ

รวมทั้งส้ิน

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251

กพ.2562

116,218.00               
116,218.00               

94,832,242.33          

42,154.42                 

3,935.98                   

4,411.87                   

101,642.85               

218,752,358.74       

13,647,064.88          

48,175,159.43          

12,985,643.00          

11,017,252.06          

8,274,100.39            

574,371.10               

2,307,146.65            

370,461.34               

647,714.84               

542,403.08               

116,156.63               

38,810.93                 

9,294,835.49            

14,255,069.70          

2,892.30                   

9,756,251.84            

41,666,221.19          

7,000.13                   

542,206.63               

250,399.68               

47,523,471.80          

42,505,027.86          

578,236,407.14       

578,352,625.14       



บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ

รวมทั้งส้ิน

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251

มีค.2562

-                       

177,273.00          
177,273.00          

112,987,483.91   

42,154.42            

3,935.98              

4,411.87              

101,642.85          

263,126,180.56   

12,138,874.66     

47,570,368.58     

12,860,643.00     

11,025,252.06     

8,267,362.50       

574,371.10          

2,501,620.88       

370,461.34          

647,714.84          

459,223.34          

116,156.63          

38,810.93            

9,294,835.49       

15,162,591.01     

2,892.30              

13,214,523.75     

27,176,328.56     

7,000.13              

543,258.36          

250,399.68          

28,173,201.36     

42,505,027.86     

609,166,727.95   

609,344,000.95   



บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ

รวมทั้งส้ิน

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251

เมย.2562

237,436.00          
237,436.00          

114,941,335.28   

42,154.42            

3,935.98              

4,411.87              

101,642.85          

249,052,330.86   

11,698,018.61     

50,146,586.64     

12,735,643.00     

11,025,252.06     

8,277,613.92       

574,371.10          

2,552,135.72       

370,461.34          

647,714.84          

430,169.34          

116,156.63          

38,810.93            

9,812,150.22       

15,254,311.01     

2,892.30              

8,145,572.54       

23,663,109.30     

7,000.13              

543,258.36          

250,399.68          

23,155,114.63     

42,505,027.86     

586,097,581.42   

586,335,017.42   



บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ

รวมทั้งส้ิน

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251

พค.2562

-                       

312,359.00          
312,359.00          

113,163,228.35   

74,200,000.00     

42,154.42            

3,935.98              

4,411.87              

101,642.85          

265,408,331.62   

10,583,842.73     

49,594,753.29     

12,655,643.00     

11,025,252.06     

8,577,100.17       

574,371.10          

2,595,598.76       

370,461.34          

647,714.84          

349,563.34          

116,156.63          

38,810.93            

9,812,150.22       

16,980,111.01     

2,892.30              

9,587,607.50       

22,913,304.81     

58,499,661.04     

543,258.36          

250,399.68          

17,166,460.98     

42,505,027.86     

728,313,847.04   

728,626,206.04   



บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ

รวมทั้งส้ิน

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251

มิย.2562

10,000.00                 
10,000.00                 

-                            

359,462.00               
359,462.00               

103,301,897.93        

74,237,354.11          

42,232.81                 

3,943.30                   

4,420.07                   

101,832.17               

240,760,033.52        

9,621,211.11            

49,289,636.93          

12,599,513.66          

11,045,741.27          

8,701,509.33            

575,439.19               

2,875,169.36            

491,205.73               

648,919.32               

349,563.34               

116,372.63               

38,890.23                 

9,829,806.84            

18,324,577.47          

2,897.68                   

10,768,441.46          

22,846,132.48          

58,549,068.36          

543,258.36               

250,865.32               

17,188,733.86          

42,505,027.86          

695,613,695.70        

695,983,157.70        



บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ

รวมทั้งส้ิน

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251

กค.2562

-                            

465,376.00               
465,376.00               

93,532,524.35          

60,368,195.23          

42,232.81                 

3,943.30                   

4,420.07                   

101,832.17               

252,317,389.90        

8,621,733.90            

51,303,405.11          

12,575,643.00          

11,045,741.27          

8,735,256.83            

575,439.19               

2,926,377.32            

491,205.73               

648,919.32               

284,483.34               

116,372.63               

38,890.23                 

10,350,177.82          

18,945,827.47          

2,897.68                   

4,944,005.23            

22,753,933.04          

40,670,561.25          

543,258.36               

250,865.32               

16,257,518.91          

-                            

42,995,394.30          

661,448,445.08        

661,913,821.08        



บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ

รวมทั้งส้ิน

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251

สค.2562

-                            

507,305.00               
507,305.00               

93,246,091.62          

55,284,178.18          

42,232.81                 

3,943.30                   

4,420.07                   

101,832.17               

252,791,070.75        

7,222,999.64            

50,809,593.36          

12,375,643.00          

11,045,741.27          

8,945,497.62            

575,439.19               

2,926,377.32            

491,205.73               

648,919.32               

220,923.34               

116,372.63               

38,890.23                 

10,350,177.82          

19,991,927.47          

2,897.68                   

7,232,810.22            

21,697,724.63          

35,879,156.72          

543,258.36               

250,865.32               

16,248,733.86          

42,994,394.30          

1,000.00                   

72,421.00                 
652,156,738.93        

652,664,043.93        



บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี

2) เงนิฝากธนาคาร(เงนิงบประมาณ)  1101020603

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลงั) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-00207-1
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01697-8

2 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา เพ่ือรับเงินผา่นเคร่ือง ECD กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-6-01831-8
รวมเงนิ

1 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-08087-2

2 ช่ือบญัชี เงินพระราชทานจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-20910-4

3 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44110-7

4 ช่ือบญัชี โครงการผา่ตดัเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-44153-8

5 ช่ือบญัชี สนบัสนุน บริการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-47483-8

6 ช่ือบญัชี ศนูยโ์รคหวัใจและศนูยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-02357-3

7 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงโรงพยาบาลยะลา  (UC) ธกส สาขา ยะลา 061-2-33309-8

8 ช่ือบญัชี ศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-11558-3

9 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-26105-9

10 ช่ือบญัชี ร.พ.ศนูยย์ะลา"โครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29379-1

11 ช่ือบญัชี เงินบ ารุงศนูยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลีนิก โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-29378-3

12 ช่ือบญัชี กองทุนแรงงานต่างดา้ว ร.พ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-34450-7

13 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนทัว่ไป โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-42963-4

14 ช่ือบญัชี เงินอุดหนุนดา้นสาธารสุขบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-51566-2

15 ช่ือบญัชี คลีนิกโรคจากการท างาน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-61435-0

16 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเดจ็ฯ) กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 909-1-05801-3

17 ช่ือบญัชี เงินเบิกสสจ. ธกส สาขา ยะลา 061-2-80675-4

18 ช่ือบญัชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-70612-3

19 ช่ือบญัชี เงินสงเคราะห์ผูป่้วยยากจน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-04453-1

20 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมบริหารจดัการ โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-78179-6

23 ช่ือบญัชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-83082-7

24 ช่ือบญัชี พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-91791-4

25 ช่ือบญัชี ประกนัสังคม โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-1-10890-4

29 ช่ือบญัชี เงินกองทุน uc งบลงทุน ธกส สาขา ยะลา 020-0-840547-2

30 ช่ือบญัชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-82155-0

31 ช่ือบญัชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ) ธกส สาขา ยะลา 020105132829

33 ช่ือบญัชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-10858-8

34 ช่ือบญัชี กา้วคนละกา้ว กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-0-12254-8

35 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 30003-3-75470-0

36 ช่ือบญัชี เงินประกนัสังคมพฒันากิจการ โรงพยาบาลยะลา ออมสิน สาขา ยะลา 02024-7-77095-9

37 ช่ือบญัชี โครงการป่ันการกศุล เพ่ือโรงพยาบาลศนูยย์ะลา กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 932-3-22508-8
รวมเงนิ

รวมทั้งส้ิน

5) เงนิฝากกระแสรายวนัที่สถาบันการเงนิ (1101030101)

6) เงนิฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงนิ (1101030102)

แบบรายงานสรุปบัญชีเงนิฝากธนาคาร ส าหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา  รหัสหน่วยเบิกจ่าย  2100200251

กย.2562

-                            

-                            

665,665.00               
665,665.00               

112,224,429.48        

41,615,954.79          

42,232.81                 

3,943.30                   

4,420.07                   

101,832.17               

257,640,354.37        

14,637,215.47          

52,234,471.61          

15,019,643.00          

11,045,741.27          

9,110,051.68            

575,439.19               

2,930,645.29            

491,205.73               

648,919.32               

156,223.65               

116,372.63               

43,712.01                 

10,870,017.52          

22,692,999.12          

2,897.68                   

4,240,153.87            

22,388,944.05          

18,769,706.87          

544,383.58               

250,865.32               

16,248,733.86          

42,994,394.30          

1,000.00                   

325,553.00               
657,972,457.01        

658,638,122.01        


