
(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 ในระบบ GFMIS 64,389.00                 

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากในงบประมาณ) แยกประเภท GFMIS 1101020603 
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 ในระบบ GFMIS 2,688,816.08             

- บัญชีเงินฝากในงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-03821-1 2,690,316.08          

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากนอนงบประมาณ) แยกประเภท GFMIS 1101020604 
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 ในระบบ GFMIS 87,590.02                 

- บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-05119-6 87,590.02              

๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) แยกประเภท GFMIS 1101030101 
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 ในระบบ GFMIS 13,467,970.60           

- โรงพยาบาล เลิดสิน ธนานคารกรุงเทพ สาขา สีลม 101-3-28807-9 5,654,374.86          
- โรงพยาบาล เลิดสิน ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางรัก 014-1-07690-6 106,894.74            
- โรงพยาบาลเลิดสิน ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-01601-3 -                       
- เงินรายรับของสถานพยาบาลตามกฏหมายประกันสังคม ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-03580-8 -                       
- เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-05346-6 -                       
- เงินอุดหนุนด้านกานสาธารณสุข บุคคลท่ีมีสถานะและสิทธิ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-05347-4 -                       
- เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม  022-6-05547-7 1,000.00                
- โรงพยาบาลเลิดสินเพ่ือการรับเงินผ่านเคร่ือง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-055590 101.00                  
- รายได้รับล่วงหน้าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-055795 7,705,600.00          
- หน่วยบริการปฐมภูมิวัดยาง โรงพยาบาลเลิดสิน สาขาสีลม 022-6-05611-2 -                       
- โรงพยาบาลเลิดสินเพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสีลม 022-6-05591-4 -                       
- โรงพยาบาล เลิดสิน APW - TEAM สาขาสีลม 022-0-23166-4 -                       
- โรงพยาบาลเลิดสิน สาขาแยกบางรัก 226-3-000142 -                       
- โรงพยาบาลเลิดสินเพ่ือการรับเงินผ่านเคร่ือง EDC สาขาแยกบางรัก 054-3-027969 -                       

๒.๔ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) แยกประเภท GFMIS 1101030102 
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 ในระบบ GFMIS 1,012,110,339.93       

- โรงพยาบาลเลิดสิน 022-1-06454-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 40,765,177.81        
- รายรับของสถานพยาบาลตามกฏหมายประกันสังคม 022-1-16128-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 824,261,566.13      
- ค่าบริหารจัดการเงินประกันสังคมโรงพยาบาลเลิดสิน 022-1-26925-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม -                       
- เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง 022-0-13199-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 3,607,389.62          

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ 022-0-13200-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 29,215,798.89        
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินบ ารุง) 022-1-16678-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม -                       
- โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ7 รอบ  022-0-17665-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม -                       
- เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง 022-0-19982-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 67,865,315.17        
- บัญชีเงินบริจาคของโรงบาลเลิดสิน 022-0-20390-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 16,267,960.12        
- หน่วยบริการปฐมภูมิวัดยางโรงพยาบาลเลิดสิน สาขาสีลม 022-0-22690-3 12,478,967.23        
- โรงพยาบาล เลิดสิน APW - TEAM สาขาสีลม 022-0-23166-4 -                       
- โรงพยาบาลเลิดสิน 226-200444-4 ธนาคารไทยพาณฺชย์ สาขาแยกบางรัก 99,878.83              
- บัญชีเงินบริจาคของโรงบาลเลิดสิน 054-262447-5  ธนาคารไทยพาณฺชย์ สาขาแยกบางรัก 398,366.01            
- เงินบ ารุงจากเงินกองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาลเลิดสิน 158-2-06881-1 ธนาคาร ธกส. สาขาสามแยกตรอกจัทร์ 17,149,920.12        

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลเลิดสิน

ณ  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
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รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลเลิดสิน

ณ  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

๒.๕ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจ า) แยกประเภท GFMIS 1104010101
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 ในระบบ GFMIS 3,157,646,818.20       

- บัญชีทุนคงยอด (เงินต้น) โรงพยาบาลเลิดสิน 022-2-12469-5 -                       
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) 300027172117 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 465,494,222.60      
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) 300031261195 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 84,326,475.11        
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) 300032245494 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 103,332,942.94      
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) 300032245411 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 48,887,371.31        
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) 300033383625 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 83,348,798.25        
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) 300033383583 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 83,348,798.25        
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) 300033383484 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 87,099,494.17        
- โรงพยาบาลเลิดสิน (บ ารุง) 300035888639 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 403,900,907.79      
- โรงพยาบาลเลิดสิน (ประกันสังคม)  300035888654 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 302,925,680.85      
- โรงพยาบาลเลิดสิน (ประกันสังคม)  300035888647 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 135,786,451.35      
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) 310000656560 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 734,837,389.75      
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินบ ารุง) 310000834786 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 318,334,681.97      
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ฝากประจ า 24 เดือน 310001612866 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 306,023,603.86      

๓. บัญชีเงินฝากคลัง
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 ในระบบ GFMIS 84,257,090.33           

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี

- 00789 บัญชีเงินทุนวิจัย 142,500.00            
- 00906 เงินฝากบ ารุงโรงพยาบาลเลิดสิน 83,931,649.40        
- 00910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน 182,940.93            
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