
บัญชีแยกประเภท/ช่ือบัญชี ธนาคาร เลขท่ีบัญชี จ านวนเงิน

1. เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง (1101020601) 

     บัญชี สสจ.นศ เพ่ือการรับเงินผ่านเคร่ือง EDC ธ.กรุงไทย 801-6-07646-7 -                      

2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

     บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช ธ.กรุงไทย 801-6-01682-0 10,424,796.54       

3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

     บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช ธ.กรุงไทย 801-6-03735-6 1,344,821.90         

4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)(ไม่มี)

     บัญชี........................................................... ............... XXX-X-XXXXX-X -                      

5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือน าส่งคลัง (1101020606)(ไม่มี)

     บัญชี........................................................... ............... XXX-X-XXXXX-X -                      

6. เงินฝากกระแสรายวันท่ีสถาบันการเงิน (1101030101)

     1. บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช (งบ CEO)   ( Z bank006L66)...........................................................ธ.กรุงไทย 801-6-06896-0 898,849.10           

รวมเงิน 12,668,467.54       

7. เงินฝากออมทรัพย์ท่ีสถาบันการเงิน (1101030102)

1. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์โครงการควบคุมยาสูบและแอลกฮอล์ ธ.กรุงไทย 389-0-28312 8 297,086.28           

2. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เอดส์ FSW N HSO ธ.กรุงไทย 389-0-14078-5 20,256.05             

3. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์พัฒนาบทบาท อสม. ธ.กรุงไทย 389-0-12020-1 2,988.12               

4. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เงินบ ารุง ธ.กรุงไทย 801-1-30283-3 1,287,111.03         

5. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ธ.กรุงไทย 801-0-16696-0 3,629.58               

6. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์โครงการป้องกันติดเช้ือเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ ธ.กรุงไทย 801-0-31687-3 54,136.57             

7. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์TB/HIV รอบ NFM-HCT ธ.กรุงไทย 389-0-16547-8 9,680.43               

8. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 389 0 27285 1 397.45                 

9. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรียRAI สสจ. ธ.กรุงไทย 413-6-01260-8 117,719.47           

10. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรี(บ ารุง) ธ.กรุงไทย 389-0-23289-2 3,248,167.96         

11. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์งบจังหวัดนครศรีธรรมราช ธ.กรุงไทย 801-6-06766-2 666,377.80           

12. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เงินกองทุนแพทย์แผนไทย ธ.กรุงไทย 801-0-36543-2 1,280,503.98         

13. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ระบบบริการปฐมภูมิ ธ.กรุงไทย 389-0-02276-6 665,883.33           

14. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์อุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ธ.กรุงไทย 389-0-16346-7 182,610.19           

เร่ืองท่ี 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับหน่วยเบิกจ่าย (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป)

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช  รหัสหน่วยเบิกจ่าย)  2100200223
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15. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ส่งเสริม อสม.ประจ าหมู่บ้านเชิงรุก) ธ.กรุงไทย 389-0-04947-8 21,522.32             

16. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เงินอุดหนุนท่ัวไป สสจ.นศ. ธ.กรุงไทย 801-0-69027-9 118,696.95           

17. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์รพ.สต.กับแผนสุขภาพชุมชน สสจ.นศ ธ.กรุงไทย 801-0-72584-6 219,637.20           

18. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ค่าบริการแพทย์สิทธิประกันสังคม ธ.กรุงไทย 801-0-74029-2 16,568,440.90       

19. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์หลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ธ.กรุงไทย 801-0-74075-6 75,739.58             

20. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์อุดหนุนบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ ธ.กรุงไทย 389-0-08915-1 126,896.86           

21. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ชยายบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ธ.เพ่ือการเกษตร 20061105928 27,924.91             

22. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์แรงงานต่างด้าว ธ.เพ่ือการเกษตร 152-8-8266-6 5,723,435.26         

23. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เงินฝากกองทุนคชจ.อย. ธ.เพ่ือการเกษตร 152-9-5057-8 434,335.47           

24. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน ธ.เพ่ือการเกษตร 152-5-7615-8 2,987,403.13         

25. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ศูนย์สุขภาพชุมชน 22 ธ.เพ่ือการเกษตร 158-5-8424-4 118,069.83           

26. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์โครงการ สปสช. ธ.เพ่ือการเกษตร 20049104388 94,154.27             

27. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ศูนย์บริการสาธารณสุขเทวบุรี ธ.เพ่ือการเกษตร 20120210648 62,093.11             

28. บัญชี เงินบริจาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ (โควิด) ธ.กรุงไทย 389-026515-4 131,575.10           

รวมเงิน 34,546,473.13       

8. เงินฝากประจ า (1104010101) (ไม่มี) -

34,546,473.13       


