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1000000000.000

1100000000.000

1101000000.000

1101010000.000 1

1101010101.101 เงินสด เงินท่ีหน่วยงานถือไว้ในรูปของธนบัตร เหรียญ
กษาปณ์ ดราฟท์ ธนาณัติ เช็ค

1101020500.000 2

1101020501.102 เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย เงินนอกงบประมาณ ท่ีหน่วยงานย่อยฝากไว้กับ
กระทรวง การคลังโดยผ่านหน่วยเบิกจ่าย ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อ
กระทรวงการคลัง

1101030000.000 4

1101030101.101 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณ กระแสรายวัน

เงินฝากประเภทกระแสรายวันท่ีฝากไว้กับสถาบัน
การเงินท้ังธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน
เอกชน เพ่ือรับ-จ่าย เงินนอกงบประมาณของ
หน่วยงาน

1101030101.104 เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ กระแสรายวัน (งบ
ลงทุน UC)

เงินฝากประเภทกระแสรายวันท่ีฝากไว้กับสถาบัน
การเงินท้ังธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน
เอกชนเพ่ือเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ เฉพาะ 
เงินกองทุน UC งบลงทุน

1101030102.101 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณ ออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์ท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงิน
เอกชนของไทยและสถาบันการเงินของรัฐ

1101030102.103 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์
เฉพาะออมทรัพย์

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีฝากไว้กับสถาบัน
การเงินท้ังธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน
เอกชนเพ่ือเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ เช่น  เงิน
โครงการต่าง ๆ ยกเว้น เงินกองทุน UC งบลงทุน  
เงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์

1101030102.104 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน
 UC)

เงินฝากประเภท ออมทรัพย์ท่ีฝากไว้กับสถาบัน
การเงินท้ังธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน 
เอกชนเพ่ือเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 
เงินกองทุน UC งบลงทุน

เงินฝำกคลัง

เงินฝำกและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดอ่ืน

ผังบัญชีภำคสุขภำพ (รพ.สต.) ปีงบประมำณ 2565 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ช่ือบัญชี

1.สินทรัพย์

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน

1.1.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดในมือ
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1101030102.105 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงิน
บริจาค)

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีฝากไว้กับสถาบัน
การเงินท้ังธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน
เอกชนเพ่ือเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ เฉพาะเงิน
บริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์

1102000000.000

1102010000.000 5

1102010108.101 ลูกหน้ีเงินยืม - เงินบ ารุง จ านวนเงินบ ารุงท่ีหน่วยงานจ่ายให้ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานและ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐยืมเพ่ือ
น าไปทดรองใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ซ่ึงอยู่ระหว่างรอรับช าระคืนหรือรอการส่งใบส าคัญ
ชดใช้

1102010108.201 ลูกหน้ีเงินยืม - เงินประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

จ านวนเงินประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีหน่วยงานจ่าย
ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและ/หรือ เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐยืมเพ่ือน าไปทดรองใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานซ่ึงอยู่ระหว่างรอรับช าระคืนหรือรอ
การส่งใบส าคัญชดใช้

1102050000.000 6

1102050101.201 ลูกหน้ีค่ารักษา UC- OP ใน
 CUP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึน
ทะเบียนกับหน่วยบริการมารับบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

1102050101.203 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - OP 
นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด 
สธ.)

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึน
ทะเบียนนอก CUP ในจังหวัดมารับบริการท่ีหน่วย
บริการ โดยเรียกเก็บระหว่างหน่วยบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

1102050101.204 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - OP 
นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด
 สธ.)

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึน
ทะเบียนนอก CUP ต่างจังหวัดสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมารับบริการท่ีหน่วย
บริการด้วยระบบส่งต่อผู้ป่วย โดยเรียกเก็บระหว่าง
บริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

1102050101.209 ลูกหน้ีค่ารักษาด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 (P&P)

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลท่ีมารับบริการด้านสร้าง
เสริมสุขภาพและปัองกันโรค ท่ีหน่วยบริการทุกสิทธิ
  รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

1.1.2 ลูกหน้ีหมุนเวียนและรำยได้ค้ำงรับ

ลูกหน้ีเงินยืม

ลูกหน้ีหมุนเวียนและรำยได้ค้ำงรับอ่ืน
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1102050101.301 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม
 OP -เครือข่าย

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกัน 
สังคมท่ีข้ึนทะเบียนกับคู่สัญญาหลักในจังหวัดมารับ
บริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.303 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม
 OP - นอกเครือข่าย สังกัด 
สป.สธ.

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ
ประกันสังคมท่ีไม่ข้ึนทะเบียนกับคู่สัญญาหลัก และ
เป็นหน่วยบริการสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมารับบริการ รหัสหน่วยงานคู่ค้าใน
ระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.401 ลูกหน้ีค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า) มารับ
บริการท่ีหน่วยบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X0304"

1102050101.501 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่าง
ด้าวและแรงงานต่างด้าว OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการ
มารับบริการ
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.701 ลูกหน้ีค่ารักษา - บุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ OP 
ใน CUP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและ
สิทธิท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการกรณีผู้ป่วยนอก 
มารับบริการท่ีหน่วยบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.702 ลูกหน้ีค่ารักษา - บุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ OP 
นอก CUP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและ
สิทธิกรณีผู้ป่วยนอกท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการ
อ่ืนด้วยระบบส่งต่อผู้ป่วยมารับบริการท่ีหน่วย
บริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050102.105 ลูกหน้ีค่าสินค้า 
บุคคลภายนอก

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการขายหรือให้ยืมสินค้าแก่
บุคคลภายนอก

1102050102.106 ลูกหน้ีค่ารักษา - ช าระเงิน 
OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกท่ีช าระเงินสด  
มารับบริการท่ีหน่วยบริการ
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1102050102.108 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกต้น
สังกัด OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กรณีเบิกจากต้น
สังกัดอ่ืน เช่น รัฐวิสาหกิจ  บริษัทเอกชน บริษัท
ประกันท่ีท าข้อตกลงกับหน่วยบริการมารับบริการท่ี
หน่วยบริการและเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล
จากหน่วยงานต้นสังกัด

1102050102.110 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่าย
ตรงหน่วยงานอ่ืน OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง
หน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุ มารับบริการท่ี
หน่วยบริการ เช่น บุคลากรสังกัด กกต. (จัดท า
ทะเบียนคุมแยกรายหน่วย)

1102050102.201 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - OP 
นอกสังกัด สธ.

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึน
ทะเบียนนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมารับบริการท่ีหน่วยบริการด้วยระบบ
ส่งต่อผู้ป่วย โดยเรียกเก็บระหว่างบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2113"

1102050102.301 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม
 OP - นอกเครือข่าย ต่าง
สังกัด สป.สธ.

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ
ประกันสังคมท่ีไม่ข้ึนทะเบียนกับคู่สัญญาหลัก และ
เป็นหน่วยบริการต่างสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมารับบริการ

1102050102.602 ลูกหน้ีค่ารักษา - พรบ.รถ OP ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ พรบ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มารับบริการท่ีหน่วย
บริการ

1102050102.801 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่าย
ตรง อปท. OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง 
(พนักงานส่วนท้องถ่ิน) มารับบริการท่ีหน่วยบริการ 

1102050102.803 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่าย
ตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง
(พนักงานส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) มารับบริการท่ี
หน่วยบริการ เช่นบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ,
บุคลากรสังกัดเมืองพัทยา 

1102050107.103 รายได้ค้างรับ - 
บุคคลภายนอก

จ านวนเงินท่ีค้างช าระค่าบริการ ท้ังท่ีถึงก าหนด
ช าระแล้วหรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดข้ึนแล้ว
 ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนส้ินปี

1102050000.200 7 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ค่ำขำยสินค้ำและบริกำร
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1102050123.114 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 
ลูกหน้ีค่ารักษาช าระเงิน OP

จ านวนเงินท่ีประมาณข้ึนส าหรับลูกหน้ีค่ารักษา
ช าระเงิน OPท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เป็นบัญชี
ปรับมูลค่าเพ่ือแสดงในงบการเงินเป็นรายการท่ีหัก
จากบัญชีลูกหน้ี  เพ่ือให้ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินได้

1102050123.203 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 
ลูกหน้ีค่ารักษา UC- OP 
นอก CUP (ในจังหวัด)

จ านวนเงินท่ีประมาณข้ึนส าหรับลูกหน้ีค่ารักษา UC-
 OP นอก CUP (ในจังหวัด) ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บ
ไม่ได้เป็นบัญชีปรับมูลค่าเพ่ือแสดงในงบการเงินเป็น
รายการท่ีหักจากบัญชีลูกหน้ี  เพ่ือให้ยอดคงเหลือ
เป็นมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะสามารถเรียก
เก็บเงินได้

1102050123.205 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 
ลูกหน้ีค่ารักษา UC- OP 
นอก CUP (ต่างจังหวัด)

จ านวนเงินท่ีประมาณข้ึนส าหรับลูกหน้ีค่ารักษา UC-
 OP นอก CUP (นอกจังหวัด) ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บ
ไม่ได้เป็นบัญชีปรับมูลค่าเพ่ือแสดงในงบการเงินเป็น
รายการท่ีหักจากบัญชีลูกหน้ี  เพ่ือให้ยอดคงเหลือ
เป็นมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะสามารถเรียก
เก็บเงินได้

1102050000.800 8 ลูก

หน้ี

อ่ืน

 -

 

บุค

คล

ภำ

ยน

อก

1102050194.101 ลูกหน้ีอ่ืน จ านวนเงินท่ีหน่วยงานภาครัฐและบุคคลภำยนอก 

ค้างช าระแก่หน่วยงาน อันเกิดจากรายการอ่ืน
นอกเหนือ จากท่ีระบุไว้ข้างต้น

1105000000.000 1.1.5 สินค้ำและวัสดุคงเหลือ
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1105000000.100 11

1105010103.101 สินค้าส าเร็จรูป สินค้าท่ีผลิตเสร็จจนเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้วซ่ึงมีไว้
เพ่ือขายรวมท้ังสินค้าส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาเพ่ือขาย เช่น 
เวชส าอางค์

1105010103.102 ยา ยาใช้ในการรักษาพยาบาลคงเหลือ ประกอบด้วย 1.
 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ รายการยาท่ี
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
คัดเลือกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติและ
คณะกรรมการแห่งชาติด้านยาประกาศให้ใช้ 2. ยา
นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รายการยาอ่ืนใด
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้

1105010103.103 วัสดุเภสัชกรรม วัสดุท่ีมีจ านวนกลุ่มของรายการ 3 กลุ่ม
ประกอบด้วย 
1. Container&closure 2.Pharmacy chemical 
agent และ 3.General pharmacy supplies ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการ
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2557

1105010103.104 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป วัสดุต่าง ๆ ท่ีใช้ในทางการแพทย์นอกเหนือจากยา
ซ่ึงใช้เพ่ือการรักษาพยาบาลมีจ านวนกลุ่มของ
รายการ ท้ังส้ิน 60 กลุ่ม ตามรายละเอียดภาคผนวก
 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
บริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 พ.ศ. 2557

สินค้ำและวัสดุคงเหลือ
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1105010103.105 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

วัสดุท่ีใช้เพ่ือการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลซ่ึงใช้เพ่ือการรักษาพยาบาลมีจ านวน
กลุ่มของรายการ ท้ังส้ิน 11 กลุ่มตามรายละเอียด
ภาคผนวกของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของ
ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557

1105010103.107 วัสดุทันตกรรม วัสดุทุกชนิดท่ีใชหมดเปลืองของทันตกรรม ท่ีใช้ใน
การรักษาพยาบาลในหน่วยบริการมีจ านวนรายการ
ท้ัง 12 กลุ่ม ตามรายละเอียดในภาคผนวกซ่ึงการ
แบ่งประเภทตามของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่
ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557

1105010105.105 วัสดุส านักงาน วัสดุท่ีใช้ส าหรับส านักงานของหน่วยบริการ

1105010105.106 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุท่ีใช้ส าหรับยานพาหนะและขนส่ง

1105010105.107 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

1105010105.108 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าและวิทยุท่ีใช้ในหน่วยบริการ

1105010105.109 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ท่ีใช้ในหน่วยบริการ

1105010105.110 วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับคอมพิวเตอร์ในหน่วยบริการ

1105010105.111 วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวท่ีใช้ในหน่วยบริการ

1105010105.114 วัสดุก่อสร้าง วัสดุท่ีจ าเป็นใช้ส าหรับใช้ในการก่อสร้างในหน่วย
บริการ

1105010105.115 วัสดุอ่ืน วัสดุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวัสดุท่ีใช้ในการรักษา 
พยาบาลในหน่วยบริการ

1106000000.000

1106000000.100 12

1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
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1106010199.101 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน สินทรัพย์ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น ซ่ึงจะเกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงานในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

1200000000.000

1204000000.000

1204020000.000 15

1204020103.101 ท่ีดินราชพัสดุรอโอน บัญชีท่ีหน่วยงานใช้บันทึกท่ีดินเพ่ือรอโอนให้
กรมธนารักษ์เป็นท่ีราชพัสดุ ซ่ึงไม่ต้องบันทึก
รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1205000000.000

1205010000.000 16

1205010101.101 อาคารเพ่ือการพักอาศัย การบันทึกมูลค่าโครงสร้างถาวรเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือส่ิงอ านวยความสะดวก
 ถือเป็นส่วนหน่ึงของอาคารด้วย เช่นรายจ่ายเพ่ือ
ยืดอายุการใช้งานของอาคารหรือปรับปรุงให้
ประสิทธิภาพการท างานดีข้ึนกว่าเดิม (กรณีท่ีเป็น

เงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง)

1205010103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคาร
เพ่ือการพักอาศัย

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของอาคารเพ่ือ
การพักอาศัยอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ี
ประมาณข้ึนต้ังแต่อาคารเร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน
(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ

ฝำกคลัง)

1205020000.000 17

ท่ีดินรำชพัสดุ

1.2.4 อำคำร

อำคำรเพ่ือกำรพักอำศัย

อำคำรส ำนักงำน

1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1.2.3 ท่ีดิน
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1205020101.101 อาคารส านักงาน การบันทึกมูลค่าโครงสร้างถาวรเพ่ือใช้เป็น
ส านักงานค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือส่ิงอ านวยความ
สะดวก ถือเป็นส่วนหน่ึงของอาคารด้วย รายจ่ายท่ี
เกิดข้ึนกรณีผู้เช่าปรับปรุงอาคารท่ีให้เช่า ให้บันทึก
เป็นมูลค่าท่ีเกิดข้ึนด้วย เช่น รายจ่ายเพ่ือยืดอายุการ
ใช้งาน ของอาคาร หรือดัดแปลงต่อเติม ท าให้ประ
สิทธิ ภาพการท างานดีข้ึนกว่าเดิม  (กรณีท่ีเป็นเงิน
งบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

1205020103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม - 
อาคารส านักงาน

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของอาคาร
ส านักงานอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ี
ประมาณข้ึนต้ังแต่อาคารเร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน
(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ

 -ฝำกคลัง)

1205030000.000 18

1205030101.101 อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน การบันทึกมูลค่าโครงสร้างถาวรเพ่ือประโยชน์อ่ืนๆ
เช่น โรงงาน คลังสินค้า โรงรถ เป็นต้น รวมท้ัง 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด ข้ึนเพ่ือส่ิงอ านวยความสะดวก ถือ
เป็นส่วนหน่ึงของอาคารด้วย  เช่น รายจ่ายเพ่ือยืด
อายุการใช้งานของอาคารหรือปรับปรุงให้
ประสิทธิภาพการท างานดีข้ึนกว่าเดิม (กรณีท่ีเป็น

เงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205030103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร
เพ่ือประโยชน์อ่ืน

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของอาคารเพ่ือ
ประโยชน์อ่ืนเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ี
ประมาณข้ึนต้ังแต่อาคารเร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน
(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ -

 ฝำกคลัง)

1205030106.101 ส่วนปรับปรุงอาคาร รายจ่ายท่ีเกิดจากการปรับปรุงอาคารไม่ระบุ
รายละเอียดอาคารท่ีหน่วยงานเช่าและอาคารท่ี
ได้รับอนุญาตให้ใช้     โดยไม่เสียค่าเช่าซ่ึงหน่วยงาน
ไม่ได้เป็นผู้บันทึกบัญชีอาคาร เช่น รายจ่ายเพ่ือ
ดัดแปลงหรือตกแต่งอาคาร

อำคำรเพ่ือประโยชน์อ่ืน
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1205040000.000 19

1205040101.101 ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของอาคาร แต่สร้าง
ข้ึนมาในบริเวณเดียวกับอาคาร เช่น ศาลา เสาธง  
กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ กำรจัดสวน เป็นต้น (กรณีท่ี

เป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำก

คลัง)

1205040103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่ิงปลูก
สร้าง

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของส่ิงปลูก
สร้างอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประ 
มาณข้ึนต้ังแต่ส่ิงปลูกสร้างเร่ิมใช้การได้จนถึง
ปัจจุบัน(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก

งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205050000.000 20

1205050101.101 อาคารเพ่ือการพักอาศัย-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกอาคารเพ่ือการพักอาศัย ท่ีซ้ือด้วย

เงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้

กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียด

บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1205050101.102 อาคารส านักงาน-Interface บัญชีท่ีใช้บันทึกอาคารส านักงาน ท่ีซ้ือด้วยเงินนอก

งบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือ เงินฝำกไว้กับ

ธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชี

รายตัวในระบบGFMIS

1205050101.103 อาคารเพ่ือประโยชน์ อ่ืน-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน ท่ีซ้ือด้วย

เงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้

กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียด

บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1205050101.104 ส่ิงปลูกสร้าง-Interface บัญชีท่ีใช้บันทึกส่ิงปลูกสร้าง ท่ีซ้ือด้วยเงินนอก

งบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับ

ธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชี

รายตัวในระบบ GFMIS

ส่ิงปลูกสร้ำง

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง - Interface
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1205050102.101 ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร
เพ่ือการพักอาศัย - 
Interface

ค่าเส่ือมราคาอาคารเพ่ือการพักอาศัย - Interface
ท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึก
รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงิน

นอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1205050102.102 ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร
ส านักงาน-Interface

ค่าเส่ือมราคาอาคารส านักงาน-Interfaceท่ีสะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบันโดยไม่ต้องบันทึก
รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงิน

นอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1205050102.103 ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร
เพ่ือประโยชน์ อ่ืน - 
Interface

ค่าเส่ือมราคาอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืนInterfaceท่ี
สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึก
รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงิน

นอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1205050102.104 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่ิงปลูก
สร้าง -Interface

ค่าเส่ือมราคาส่ิงปลูกสร้าง Interface ท่ีสะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึก
รายละเอียดบัญชีรายตัว   ในระบบ GFMIS (กรณี

เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1205060000.000 21

1205060101.101 อาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่
ระบุราย ละเอียด

อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีหน่วยงานไม่ได้บันทึกไม่มี
รายละเอียดสินทรัพย์รายตัวไว้ในระบบขณะท่ีท า
การยกยอดข้อมูลจึงไม่ได้เก็บยอดไปค านวณค่า
เส่ือมราคาในระบบซ่ึงเป็นบัญชีท่ีใช้เพ่ือการยกยอด
ข้อมูลเข้าสู่ระบบเท่าน้ัน

1205060102.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร
และส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียด

ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่
ระบุรายละเอียดซ่ึงไม่ได้เก็บรายละเอียดไว้ในระบบ

1206000000.000

1206010000.000 22

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงไม่ระบุรำยละเอียด

1.2.5 ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
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1206010101.101 ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์ท่ีใช้ในส านักงานท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมาณ /
เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีตู้ 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น เป็น
บัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS

1206010103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์ส านักงาน

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์
ส านักงานอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ี
ประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึง
ปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

1206020000.000 23

1206020101.101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

อุปกรณ์ขนส่งและยานพาหนะ ประกอบด้วย 
ยานพาหนะส าหรับเคล่ือนย้ายวัตถุหรือคน ซ่ึง
ประกอบด้วย ยานยนต์ รถลากและรถพ่วง เรือยนต์
 รถไฟ ยานล าเลียงเคร่ืองบิน จักรยานยนต์ และ
จักรยาน บัญชีน้ีมีไว้เพ่ือบันทึกอุปกรณ์ขนส่งและ
ยานพาหนะในราคาทุน (กรณีท่ีเป็นเงิน

งบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

1206020103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม -
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งอย่างเป็นระบบตลอดอายุการ
ใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้
จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

1206030000.000 24

1206030101.101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์เก่ียวกับการผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้า
และเก่ียวกับการรับ-ส่งคล่ืนวิทยุ ไมโครเวฟ ฯลฯ 
ส าหรับใช้เพ่ือการส่ือสาร ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมาณ /
เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เช่นหม้อแปลงไฟฟ้า 
เคร่ืองรับส่งวิทยุ เป็นต้น เป็นบัญชีท่ีเก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
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1206030103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งาน
ท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึง
ปัจจุบัน(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก

งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206040000.000 25

1206040101.101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ท่ีใช้เพ่ือการอบรม ถ่ายทอด โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง เช่น กล้อง เคร่ืองฉาย เคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ เป็นต้นเป็นบัญชีท่ี
เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS

1206040103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่อย่างเป็นระบบตลอดอายุการ
ใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้
จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

1206050000.000 26

1206050101.101 ครุภัณฑ์การเกษตร ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์การเกษตรท่ี
ประกอบด้วยครุภัณฑ์การเกษตร (กรณีท่ีเป็นเงิน
งบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

1206050103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม -
ครุภัณฑ์การเกษตร

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์
การเกษตรอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ี
ประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึง
ปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

1206070000.000 27

1206070101.101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง(กรณีท่ีเป็น
เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
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1206070103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์
ก่อสร้างอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ี
ประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึง
ปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

1206090000.000 28

1206090101.101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ประกอบด้วยอุปกรณ์เก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์เก่ียวกับการปฏิบัติทาง
การแพทย์ (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

1206090103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม -
ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และ
การแพทย์

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์อย่างเป็นระบบตลอด
อายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้
การได้จนถึงปัจจุบัน  (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ /
เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

1206100000.000 29

1206100101.101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงานท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
วัตถุประสงค์ส าหรับการใช้งานด้านธุรการ ได้แก่ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลแบบต้ังโต๊ะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
เคร่ืองพิมพ์ และอุปกรณ์ส าหรับระบบเครือข่าย 
นอกจากน้ียังรวมถึงอุปกรณ์  (กรณีท่ีเป็นเงิน

งบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

1206100103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ี
ประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึง
ปัจจุบัน  (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก

งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206110000.000 30 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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1206110101.101 ครุภัณฑ์การศึกษา หมายถึง ครุภัณฑ์การศึกษา ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ี
ใช้เพ่ือการเรียน การสอน เป็นบัญชีท่ีเก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1206110103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์การศึกษา

หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์การศึกษาท่ี
สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีท่ีเก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1206120000.000 31

1206120101.101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ-
ฝากคลัง)

1206120103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัวอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้
งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จน 
ถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณ-ฝากคลัง)

1206130000.000 32

1206130101.101 ครุภัณฑ์กีฬา หมายถึง ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือการออกก าลังกายและ
ฝึกซ้อม การแข่งกีฬา เช่น โต๊ะปิงปอง จักรยาน
ออกก าลังกาย เป็นต้น เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ (Recon A/C)

1206130103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์กีฬา

หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์กีฬาท่ีสะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ (Recon A/C)

1206140000.000 33

1206140101.101 ครุภัณฑ์ดนตรี หมายถึง ครุภัณฑ์เพ่ือใช้บรรเลงและฝึกซ้อมดนตรี 
เช่น เคร่ืองดนตรีไทย เคร่ืองดนตรีสากล อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวกับดนตรีเป็นต้น เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ(Recon A/C)

1206140103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์ดนตรี

หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์ดนตรีท่ีสะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ (Recon A/C)

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ครุภัณฑ์กีฬำ

ครุภัณฑ์ดนตรี
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1206150000.000 34

1206150101.101 ครุภัณฑ์สนาม หมายถึง ครุภัณฑ์เพ่ือการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น
 เต้นท์ ถุงนอน เปล เตียงสนาม  เป็นต้น เป็นบัญชีท่ี
เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1206150103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์สนาม

หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์สนามท่ีสะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ (Recon A/C)

1206160000.000 35

1206160101.101 ครุภัณฑ์อ่ืน ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์อ่ืน ประกอบด้วย
เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ส านักงาน
นอกเหนือจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โรงงาน 
เคร่ืองจักร และสินทรัพย์ถาวรท่ีมีตัวตนอ่ืนท่ีไม่ได้
แสดงท่ีอ่ืน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ/เงินนอก

งบประมาณฝากคลัง)

1206160103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม- 
ครุภัณฑ์อ่ืน

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์
อ่ืนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณ
ข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีท่ี
เป็นเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

1206170000.000 36

1206170101.101 ครุภัณฑ์ส านักงาน-Interface บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ส านักงาน-Interface ท่ีซ้ือ

ด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำก

ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียด

บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.102 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง-Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-
Interface ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงิน

สดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้อง

บันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

ครุภัณฑ์ - Interface

ครุภัณฑ์สนำม

ครุภัณฑ์อ่ืน
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1206170101.103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface 
ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือ

เงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.104 ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่-Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-
Interface   ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็น

เงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่

ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.105 ครุภัณฑ์การเกษตร-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์การเกษตร-Interface ท่ี

ซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงิน

ฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.106 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface  ท่ีซ้ือ

ด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำก

ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียด

บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.107 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์-Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
 -Interface ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็น

เงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่

ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.108 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface ท่ี

ซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงิน

ฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS
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1206170101.109 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface
 ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือ

เงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.110 ครุภัณฑ์อ่ืน-Interface บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์อ่ืน-Interface ท่ีซ้ือด้วย

เงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้

กับธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียด

บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170102.101 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์
ส านักงาน-Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด
บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอก

งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.102 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง-
Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด
บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอก

งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.103 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด
บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอก

งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.104 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่-
Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด
บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอก

งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)
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1206170102.105 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์
การเกษตร-Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด
บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอก

งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.106 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์
ก่อสร้าง-Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด
บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอก

งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.107 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์-
Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด
บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอก

งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.108 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์-Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด
บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอก

งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.109 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว-Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด
บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอก

งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.110 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์
อ่ืน-Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด
บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอก

งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206180000.000 37 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรำยละเอียด
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1206180101.101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ครุภัณฑ์ทุกประเภทท่ีหน่วยงานไม่ได้บันทึกไม่มี
รายละเอียดสินทรัพย์รายตัวไว้ในระบบ ขณะท่ีท า
การยกยอดข้อมูล จึงไม่ได้เก็บยอดไปค านวณค่า
เส่ือมราคาในระบบซ่ึงเป็นบัญชีท่ีใช้เพ่ือการยกยอด
ข้อมูลเข้าสู่ระบบเท่าน้ัน (กรณีเงินงบประมำณ/

เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง)

1206180102.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม- 
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์ไม่
ระบุรายละเอียดอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้
งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึง
ปัจจุบัน (กรณีเงินงบประมำณ/ เงินนอก

งบประมำณฝำกคลัง)

1209000000.000

1209010000.000 38

1209010101.101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค าบรรยายโปรแกรม 
เอกสารประกอบของท้ังระบบ ซอฟต์แวร์
แอพพลิเคช่ัน และฐานข้อมูล ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะมี
การใช้งานมากกว่า 1 ปี ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ /

เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง บันทึกโดยใช้ราคาทุน

 เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS

1209010103.101 ค่าตัดจ าหน่ายสะสม - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มูลค่าของการปันส่วนค่าแห่งประโยชน์ท่ีหมดส้ินไป
ตามเวลาและการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึน
ต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ี

เป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำก

คลัง)

1209030000.000 39

1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
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1209030101.101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface
ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือ

เงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1209030101.104 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - 
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ท่ีซ้ือด้วยเงิน

นอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับ

ธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชี

รายตัวในระบบ GFMIS

1209030102.101 ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - 
Interface

ค่าตัดจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface ท่ี
สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึก
รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงิน

นอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1209030102.103 ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  - 
Interface

ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface ท่ี
สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึก
รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงิน

นอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1211000000.000

1211000000.100 40

1211010101.101 งานระหว่างก่อสร้าง อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ (กรณีเงินงบประมำณ/

เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1211010103.101 งานระหว่างก่อสร้าง- 
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกงานระหว่างก่อสร้าง Interface ท่ี

ซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงิน

ฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

2000000000.000

2100000000.000

2101000000.000

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

2.หน้ีสิน

2.1 หน้ีสินหมุนเวียน

2.1.1 เจ้ำหน้ีระยะส้ัน

1.2.7 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
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2101020000.200 43

2101020199.134 เจ้าหน้ี-ยา จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่ายาหน่วยงาน
ภาครัฐ  และบุคคลภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอก

งบประมำณท่ีฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.135 เจ้าหน้ี-วัสดุการแพทย์ท่ัวไป จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าวัสดุการแพทย์
ท่ัวไป หน่วยงานภาครัฐ  และบุคคลภายนอก 
(กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมำณท่ีฝำกไว้กับ

ธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.136 เจ้าหน้ี - วัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐและบุคคล 
ภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมำณท่ีฝำกไว้

กับธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.137 เจ้าหน้ี -วัสดุอ่ืน จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าวัสดุอ่ืนหน่วยงาน
ภาครัฐและบุคคลภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอก

งบประมำณท่ีฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.138 เจ้าหน้ี-อ่ืน จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาบริการ รวมท้ัง
ค่าใช้จ่ายลักษณะค่าใช้สอยอ่ืน หน่วยงานภาครัฐ
และบุคคลภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอก

งบประมำณท่ีฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.139 เจ้าหน้ี -  ครุภัณฑ์ จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าครุภัณฑ์
หน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก (กรณีท่ีเป็น

เงินนอกงบประมำณท่ีฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์) 

ไม่รวมงบลงทุน UC

เจ้ำหน้ีอ่ืน  เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์
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2101020199.140 เจ้าหน้ี -  ท่ีดิน อาคาร และ
ส่ิงปลูกสร้าง

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าท่ีดิน อาคาร  และ
ส่ิงปลูกสร้างหน่วยงานภาครัฐ  และบุคคลภายนอก
(กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมำณท่ีฝำกไว้กับ

ธนำคำรพำณิชย์) ไม่รวมงบลงทุน UC

2101020199.142 เจ้าหน้ี-สินค้าส าเร็จรูป จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าสินค้าส าเร็จรูป 
หน่วยงานภาครัฐและบุคคล ภายนอก (กรณีท่ีเป็น
เงินนอกงบประมาณท่ีฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์)

2101020199.143 เจ้าหน้ี-วัสดุเภสัชกรรม จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าวัสดุเภสัชกรรม 
หน่วยงานภาครัฐและบุคคล ภายนอก (กรณีท่ีเป็น
เงินนอกงบประมาณท่ีฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์)

2101020199.144 เจ้าหน้ี-วัสดุทันตกรรม จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าวัสดุทันตกรรม 
หน่วยงานภาครัฐและบุคคล ภายนอก (กรณีท่ีเป็น
เงินนอกงบประมาณท่ีฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์)

2101020199.151 เจ้าหน้ี- เงินบริจาค จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ี ท่ีเกิดจากเงินบริจาค

2101020199.201 เจ้าหน้ี- งบลงทุน UC จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าอาคาร และส่ิง
ปลูกสร้าง รวมท้ังครุภัณฑ์ กรณีท่ีเป็นงบบริการ
ลักษณะงบลงทุน จากส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

2102000000.000

2102040000.000 44

2102040110.102 ค่าจ้างช่ัวคราวค้างจ่าย 
(บริการ)

จ านวนค่าจ้างช่ัวคราวท่ีหน่วยงานมีภาระต้องจ่าย
ให้แก่ลูกจ้างช่ัวคราว โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอก
งบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน 
ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน
 ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวดท่ีจัดท า
รายงาน

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน

2.1.2 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
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2102040110.103 ค่าจ้างช่ัวคราวค้างจ่าย 
(สนับสนุน)

จ านวนค่าจ้างช่ัวคราวท่ีหน่วยงานมีภาระต้องจ่าย
ให้แก่ ลูกจ้างช่ัวคราว โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอก
งบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน 
ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน
 ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวดท่ีจัดท า
รายงาน

2102040110.104 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขค้างจ่าย (บริการ)

จ านวนค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ี
หน่วยงานมีภาระต้องจ่ายให้แก่พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอก
งบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน 
ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน
 ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวดท่ีจัดท า
รายงาน

2102040110.105 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขค้างจ่าย 
(สนับสนุน)

จ านวนค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ี
หน่วยงานมีภาระต้องจ่ายให้แก่พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอก
งบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน 
ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน
 ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวดท่ีจัดท า
รายงาน

2102040110.107 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
(บริการ) ค้างจ่าย

จ านวนเงินท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี (บริการ) ในรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงินซ่ึงเกิดจากการ
ปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวด

2102040110.108 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
(สนับสนุน) ค้างจ่าย

จ านวนเงินท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี (สนับสนุน) โดยเป็นการจ่ายจากเงิน
นอกงบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของ
หน่วยงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มี
การจ่ายเงินซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ิน
งวด
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2102040110.109 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงิน
นอกงบประมาณค้างจ่าย

จ านวนเงินท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนเงินเพ่ิม
พิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.)  โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงินซ่ึงเกิด
จากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวด (กรณีเป็นเงิน
นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)

2102040110.111 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ในลักษณะเบ้ียเล้ียงเหมา
จ่ายค้างจ่าย

จ านวนเงินท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
ในลักษณะเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย โดยเป็นการจ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของ
หน่วยงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มี
การจ่ายเงินซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ิน
งวด

2102040110.112 ค่าตอบแทนอ่ืนค้างจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากรายการข้างต้นโดยเป็นการจ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของ
หน่วยงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มี
การจ่ายเงินซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ิน
งวด

2102040110.113 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย จ านวนเงินค่าสาธารณูปโภคท่ีหน่วยงานได้ใช้
บริการแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มี
การจ่ายเงิน โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอก
งบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน 
และคาดว่าจะช าระหน้ีสินภายในระยะเวลา 1 ปี ซ่ึง
เกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวดท่ีจัดท า
รายงาน

2102040110.114 ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P 
ค้างจ่าย

จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการ P&P ท่ี
ด าเนินการแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยัง
ไม่มีการจ่ายเงิน โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอก
งบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน 
ซ่ึงมีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบ
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2102040110.115 ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคลากรของ
หน่วยงานหรือแก่บุคคลอ่ืน โดยเป็นการจ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของ
หน่วยงาน ซ่ึงไม่มีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบ

2102040199.101 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน จ านวนเงินค่าบริการท่ีหน่วยงานได้รับบริการจาก
บุคคลภายนอก นอกจากท่ีระบุไว้ข้างต้น แต่ยัง
ไม่ได้จ่ายช าระ ท้ังท่ีถึงก าหนดช าระหรือยังไม่ถึง
ก าหนดช าระแต่ได้เกิดข้ึนแล้ว ซ่ึงเกิดจากการ
ปรับปรุงรายการตอนส้ินเดือน

2109000000.000

2109000000.100 47

2109010199.201 รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ เงินท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(UC) ส าหรับจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ เม่ือ
หน่วยงานสามารถด าเนินตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการแล้วจึงจะรับรู้เป็นรายได้ เช่น โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)

2111000000.000

2111020000.100 48

2111020199.103 เงินรับฝากรายได้แผ่นดิน
อ่ืน-หน่วยงานย่อย

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝาก
 นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ มีก าหนดคืนเกิน 1 ปี

2111020199.105 เงินรับฝากอ่ืน(หมุนเวียน) จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับ
ฝากนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้  มีก าหนดคืนไม่เกิน
 1 ปี

2111020199.107 ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายรอ
น าส่ง

บัญชีท่ีหน่วยงานใช้บันทึกจ านวนภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย
จากผู้ขายท่ีเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวมท้ัง
หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องน าส่งกรมสรรพากร 
(กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำร

พำณิชย์)

2111020199.108 เงินรับฝากหักจากเงินเดือน จ านวนเงินท่ีหักจากเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

2.1.5 รำยได้รอกำรรับรู้

รำยได้รอกำรรับรู้

2.1.6 เงินรับฝำกระยะส้ัน

เงินรับฝำกท่ัวไป
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2111020199.110 เงินสมทบประกันสังคมส่วน
ของลูกจ้าง(เงินนอก
งบประมาณ)

เงินสมทบประกันสังคมท่ีได้รับจากลูกจ้างโดยรับไว้
ในลักษณะเงินรับฝาก ซ่ึงจะต้องจ่ายให้กับ
ส านักงานประกันสังคม   (เงินนอกงบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์)

2116000000.000

2116000000.100 50

2116010199.101 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ นอกจากท่ีระบุไว้ข้างต้น ซ่ึง
จะต้องช าระภายในระยะเวลา 1 ปี

2200000000.000

2213000000.000

2213000000.100 53

2213010101.101 รายได้จากเงินบริจาครอการ
รับรู้

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับแล้ว แต่ยังถือเป็น
รายได้ในรอบบัญชีปัจจุบันไม่ได้ อันเกิดจากการรับ
บริจาคเงินท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ เช่น การได้รับเงิน
บริจาคเพ่ือจัดซ้ือ/จัดจ้าง ให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคต และ
การได้รับเงินบริจาคเพ่ือจัดซ้ือสินทรัพย์หมุนเวียน
จะรับรู้เป็นรายได้ทันที เม่ือได้จ่ายเงินช าระหน้ี

2213010101.103 รายได้อ่ืนรอการรับรู้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีหน่วยงานได้รับบริจาคแล้ว 
แต่ยังถือเป็นรายได้ในรอบบัญชีปัจจุบันไม่ได้ จะ
ทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคต

2213000000.200 54

2213010199.102 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน หมายถึง หน้ีสินเบ็ดเตล็ดอ่ืน นอกจากท่ีระบุไว้
ข้างต้น ซ่ึงจะต้องจ่ายช าระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี

3000000000.000

3100000000.000

3101000000.000 55

3101010101.101 รายได้สูง(ต่ า)กว่า ค่าใช้จ่าย
สุทธิ

ผลการด าเนินงานสุทธิในปีปัจจุบัน ซ่ึงเกิดจากการ
ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย

3102000000.100 56

3.1 บัญชีส่วนได้เสียของเจ้ำของ

รำยได้สูง/(ต่ ำ)กว่ำ ค่ำใช้จ่ำยสุทธิ

รำยได้สูง/(ต่ ำ)กว่ำ ค่ำใช้จ่ำยสะสม

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน

2.2.3 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

รำยได้รอกำรรับรู้

หน้ีสินระยะยำวอ่ืน

3.ส่วนทุน

2.1.7 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
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3102010101.102 รายได้สูง(ต่ า)กว่า ค่าใช้จ่าย
สะสม (เงินนอกงบประมาณ)

ยอดผลการด าเนินงานสะสม ณ วันส้ินงวดบัญชี
ก่อนท่ียกมาในงวดบัญชีปัจจุบัน (เงินนอก
งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)

3102010102.101 ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด

รายการปรับปรุงผลการด าเนินงานสะสมท่ีเกิดจาก
การบันทึกรายการผิดพลาดหรือไม่ได้บันทึกรายการ
ท่ีควรบันทึกในปีบัญชีก่อน ๆ

3102010102.102 ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด - รายได้

รายการปรับปรุงผลการด าเนินงานสะสม ท่ีเกิดจาก
การบันทึกรายการรายได้ผิดพลาด หรือไม่ได้บันทึก
รายการท่ีวครบันทึกนีปบัญชีก่อน ๆ

3102010102.103 ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย

รายการปรับปรุงผลการด าเนินงานสะสม ท่ีเกิดจาก
การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายผิดพลาด หรือไม่ได้
บันทึกรายการท่ีวครบันทึกนีปบัญชีก่อน ๆ

3102010102.201 ก าไร/ขาดทุนสะสม
จากข้อผิดพลาด
เงินกองทุนUC ปีก่อน

รายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการได้รับเงินกองทุน UC
 ของการด าเนินงานปีก่อน

3105000000.100 57

3105010101.101 ทุนของหน่วยงาน ทุนของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการท่ีหน่วยงานเร่ิม
ปฏิบัติตามระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างคร้ังแรก 
หรือทุนซ่ึงเกิดจากการรับรู้รายการทางบัญชีท้ังหมด
ในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

3105010103.101 ทุน-คงยอดเงินต้น ทุนของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากเงินท่ีได้รับบริจาคมา
โดยมีข้อจ ากัดห้ามใช้จ่ายเงินดังกล่าว แต่ให้ใช้ได้
เฉพาะดอกผลท่ีเกิดจากเงินต้นน้ัน

4000000000.000
4200000000.000
4300000000.000
4301010000.000
4301010000.100 66
4301010102.101 รายได้จากการจ าหน่ายยา

สมุนไพร -บุคคลภายนอก
รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้
บุคคลภายนอก

4301010102.102 รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าอ่ืน ๆ -บุคคลภายนอก

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืน ๆ ให้
บุคคลภายนอก

4301020000.200 67

4.2 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
4.2.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของหน่วยงำน

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรของหน่วยงำน

ทุน

4.รำยได้
4.1 รำยได้ท่ีไม่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน
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4301020102.106 รายได้สนับสนุนยาและอ่ืน ๆ จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับจากการได้รับเป็นวัสดุ
และอ่ืน ๆ ส าหรับการให้บริการรักษาพยาบาล เช่น
 ยาและ  เวชภัณฑ์มิใช่ยา

4301020000.300 68

4301020104.106 รายได้ค่ารักษาช าระเงิน OP รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกท่ีช าระด้วยเงิน
สด มารับบริการท่ีหน่วยบริการ

4301020104.108 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-
หน่วยงานอ่ืน - OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง
หน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุ มารับบริการท่ี
หน่วยบริการ เช่นบุคลากรสังกัด กกต.(จัดท า
ทะเบียนคุมแยกรายหน่วย)

4301020104.401 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า) มารับ
บริการท่ีหน่วยบริการ

4301020104.602 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ พรบ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มารับบริการท่ีหน่วย
บริการ

4301020104.801 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-
 อปท. OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง
 อปท. (พนักงานส่วนท้องถ่ิน) มารับบริการท่ีหน่วย
บริการ

4301020104.805 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง -
 อปท.รูปแบบพิเศษ OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง
(พนักงานส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) มารับบริการท่ี
หน่วยบริการ เช่นบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร,
บุคลากรสังกัดเมืองพัทยา

4301020000.400 69

4301020105.201 รายได้ค่ารักษา UC -OP  ใน
 CUP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึน
ทะเบียนกับหน่วยบริการมารับบริการ
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.203 รายได้ค่ารักษา UC - OP 
นอก CUP ในจังหวัดสังกัด 
สธ.

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึน
ทะเบียนนอก CUPในจังหวัดมารับบริการท่ีหน่วย
บริการ โดยเรียกเก็บระหว่างหน่วยงาน 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

รำยได้ค่ำรักษำพยำบำล

รำยได้ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับโครงกำรสุขภำพถ้วนหน้ำ UC
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4301020105.205 รายได้ค่ารักษา UC-OP  
นอก CUP ต่างจังหวัดสังกัด
 สธ.

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึน
ทะเบียนนอก CUPต่างจังหวัดมารับบริการท่ีหน่วย
บริการด้วยระบบส่งต่อผู้ป่วย โดยเรียกเก็บระหว่าง
หน่วยงาน 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.207 รายได้ค่ารักษา UC-OP 
นอกสังกัด สป.

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึน
ทะเบียนนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมารับบริการท่ีหน่วยบริการด้วยระบบ
ส่งต่อผู้ป่วย โดยเรียกเก็บระหว่างหน่วยงาน  
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.211 รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) เงินท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรร
ให้ตามโครงการ UC เพ่ือจ่ายเป็นงบลงทุน 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.214 รายได้กองทุน UC - OP 
แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ

รายได้ค่าบริหารจัดการกองทุน UC-OP ท่ีจ่ายแบบ
เหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.215 รายได้กองทุน UC-OP ตาม
เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

รายได้ท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุน UC ตามเกณฑ์
คุณภาพบริการตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ (QOF) 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.217 รายได้กองทุน UC - P&P 
แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ

รายได้ค่าบริหารจัดการกองทุน UC-P&P ท่ีจ่ายแบบ
เหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.222 รายได้กองทุน UC เฉพาะ
โรคอ่ืน

รายได้ท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุน UCเพ่ือการบริการ
ผู้ติดเช้ือโรคเอดส์และเพ่ือการบริการทดแทนไต จิต
เวช และกองทุนเฉพาะโรคอ่ืนซ่ึงไม่ได้ใช้งบเหมา
จ่ายรายหัว 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"
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4301020105.223 รายได้กองทุน UC-P&P อ่ืน รายได้ท่ีหน่วยบริการได้รับจัดสรรเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคทุกโครงการจาก สสจ./
สปสช. และหน่วยงานอ่ืนรวมท้ังวัคซีนท่ีได้รับ
สนับสนุนจากกรมต่าง ๆ
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.228 รายได้กองทุน UC อ่ืน รายได้จากกองทุน UC อ่ืน ๆ ท่ีได้รับโอนจากการ
ให้บริการเช่น บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์/บริการการแพทย์แผนไทย/บริการจ่าย
ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ/ค่าบริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้ป่วยติดเตียงท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใน
ชุมชน/ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมส าหรับการ
บริการระดับปฐมภูมิท่ีมีแพทย์ประจ าครอบครัว 
จากสสจ./สปสช.และหน่วยงานอ่ืน 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.229 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
เหมาจ่ายรายหัว - กองทุน 
UC OP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ี

ได้รับจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว จากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.241 รายได้ค่ารักษาด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 (P&P)

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิทุกสิทธิ ท่ีมารับ
บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ี
หน่วยบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.242 รายได้กองทุน UC-บริการ
พ้ืนท่ีเฉพาะ

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานท่ีรับจากการท่ีเป็นพ้ืนท่ี
เฉพาะ เช่น พ้ืนท่ีประชากรเบาบาง พ้ืนท่ีทุรกันดาร 
โดยได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.255 รายได้กองทุน UC-P&P ตาม
เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

รายได้ท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุน UC ตามเกณฑ์
คุณภาพบริการ ตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ (QOF)   
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020000.500 70 รำยได้ค่ำรักษำพยำบำลจำกกองทุน
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4301020106.303 รายได้กองทุนประกันสังคม รายได้ท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรจากเงินกองทุน
ประกันสังคม ส่วนท่ีน าเข้าเงินบ ารุงมากกว่าลูกหน้ี
ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมเครือข่าย OP/ IP 
และนอกเหนือเหมาจ่ายรายหัว ได้แก่ ภาระเส่ียง 
และ HA

4301020106.305 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม
 OP-เครือข่าย

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ
ประกันสังคมท่ีข้ึนทะเบียนกับคู่สัญญาหลักใน
จังหวัดมารับบริการ

4301020106.307 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม
 OP-นอกเครือข่าย สังกัด 
สป.สธ.

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ
ประกันสังคมท่ีไม่ข้ึนทะเบียนกับคู่สัญญาหลักมารับ
บริการ ท่ีหน่วยบริการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4301020106.309 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม
 OP-นอกเครือข่าย ต่าง
สังกัด สป.สธ.

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ
ประกันสังคมท่ีไม่ข้ึนทะเบียนกับคู่สัญญาหลักมารับ
บริการ ท่ีหน่วยบริการต่างสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4301020106.322 รายได้ค่าตอบแทนและ
พัฒนากิจการ

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรจากเงินกองทุน
ประกันสังคมเป็นค่าตอบแทน และพัฒนากิจการ
ของหน่วยบริการ

4301020106.503 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าว OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการ
มารับบริการ

4301020106.701 รายได้ค่ารักษาบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ OP 
นอก CUP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและ
สิทธิกรณีผู้ป่วยนอก ท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการ
อ่ืนมารับบริการท่ีหน่วยบริการ

4301020106.709 รายได้ค่ารักษา-บุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ OP 
ใน CUP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและ
สิทธิกรณีผู้ป่วยนอก ท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการ
มารับบริการท่ีหน่วยบริการ

4301020000.600 71

4301020108.101 รายได้เงินนอกงบประมาณ รายได้ของหน่วยเบิกจ่ายงานท่ีได้รับอนุญำตให้กัน

ไว้จำกเงินรำยได้แผ่นดินเป็นเงินนอกงบประมาณ

ตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้จ่ายใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน

รำยได้เงินนอกงบประมำณ
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4302000000.000

4302010000.000 73

4302010106.101 รายได้จากการช่วยเหลือ
เพ่ือการด าเนินงานจาก อปท.

รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดย
สมัครใจจากแหล่งเงินประเภทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยมีวัตถุ ประสงค์เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ทางการเงินในการด าเนินงานประจ าของหน่วยงาน 
ซ่ึงวัตถุประสงค์ของความช่วยเหลือมิใช่เพ่ือให้
น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ (นอกจากสินค้าและวัสดุ)

4302020000.000 74

4302020107.101 รายได้จากการช่วยเหลือ
เพ่ือการลงทุนจากอปท.

รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดย
สมัครใจจากแหล่งเงินประเภทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาสินทรัพย์ของ
หน่วยงาน การช่วยเหลือ เพ่ือการลงทุนอาจ
ประกอบด้วยเงินท่ีโอนเป็นเงินสดเพ่ือการจัดหา
สินทรัพย์ (ท่ีไม่ใช่สินค้าและวัสดุ)หรือการโอน
สินทรัพย์ (ท่ีไม่ใช่สินค้า วัสดุ และเงินสด)

4302030000.000 75

4302030101.101 รายได้จากการรับบริจาค-
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีได้รับบริจาค
เพ่ือไว้ใช้จ่ายในการด าเนินงาน การบริจาคอาจไม่มี
การระบุวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ก็ได้

4302030101.102 รายได้จากการรับบริจาค-
สินทรัพย์อ่ืน

สินทรัพย์อ่ืนท่ีได้รับบริจาคเพ่ือไว้ใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานการบริจาคอาจมีการระบุวัตถุประสงค์
เฉพาะหรือไม่ก็ได้ยกเว้น เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เช่น วัสดุ, ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ าว่า
เกณฑ์, สินทรัพย์ถาวร

4303000000.000

4303000000.100 77

4.2.3 รำยได้ดอกเบ้ียของหน่วยงำน

รำยได้ดอกเบ้ียเงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน

4.2.2 รำยได้จำกกำรช่วยเหลือ และบริจำคของหน่วยงำน

รำยได้จำกกำรช่วยเหลือเพ่ือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

รำยได้จำกกำรช่วยเหลือเพ่ือกำรลงทุนของหน่วยงำน

รำยได้จำกกำรบริจำคของหน่วยงำน
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4303010101.101 รายได้ดอกเบ้ียจากสถาบัน
การเงิน

รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบ้ียท่ีได้รับหรือมีสิทธิ
ได้รับจากเงินฝากกับสถาบันการเงินซ่ึงหน่วยงาน
ได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพ่ือใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน

4306000000.000

4306000000.100 78

4306010104.101 รายรับจากการขายอาคาร
และส่ิงปลูกสร้าง

รายได้ของหน่วยงานท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้รับจาก
การขายอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงหน่วยงานได้รับ
อนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพ่ือใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน

4306010110.101 รายรับจากการขายครุภัณฑ์ รายได้ของหน่วยงานท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้รับจาก
การขายครุภัณฑ์ทุกประเภท ซ่ึงหน่วยงานได้รับ
อนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพ่ือใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน

4307000000.000

4307000000.100 79

4307010103.201 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินงบบุคลากรจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ท่ีได้รับใน
ลักษณะงบบุคลากร จากรัฐบาล เป็นบัญชีท่ีระบบ
สร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ีถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบบุคลากรให้
หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010103

4307010105.101 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินงบด าเนินงานจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ท่ีได้รับใน
ลักษณะงบด าเนินงานจากรัฐบาล เป็นบัญชีท่ีระบบ
สร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ีถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบด าเนินงานให้
หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010105

4.2.4 รำยรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ของหน่วยงำน

รำยรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ของหน่วยงำน

4.2.5 รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำนของหน่วยงำนภำครัฐท่ีได้รับจำกรัฐบำล

รำยได้จำกเงินงบประมำณ
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4307010108.101 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินงบกลางจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ท่ีได้รับใน
ลักษณะงบกลางจากรัฐบาล เป็นบัญชีท่ีระบบสร้าง
ข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่าง
กัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-
กรมบัญชีกลางโอนเงินงบกลางให้หน่วยงาน รหัส
บัญชี 5209010108

4313000000.000

4313000000.100 81

4313010199.110 รายได้ลักษณะอ่ืน รายได้อ่ืนท่ีหน่วยบริการมีสิทธิน าไปใช้จ่ายได้ โดย
ไม่ต้องคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเม่ือแรงงาน
ต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนไม่มารับบริการตรวจสุขภาพ
ท่ีหน่วยบริการในปีท่ี 2

4313010199.113 รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการแพทย์ท่ี
รับจากผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวรายละ 30 บาท

4313010199.115 รายได้อ่ืน-วัสดุรับโอนจาก 
สสจ./รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการรับโอนวัสดุระหว่างกัน 
สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่เก่ียวกับ UC)

4313010199.116 รายได้อ่ืน-ครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้างรับโอนจาก 
สสจ./รพศ./รพท./รพช./  
รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการรับโอนครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.
สต. (ไม่เก่ียวกับ UC)

4313010199.117 รายได้อ่ืน-เงินนอก
งบประมาณรับโอนจาก 
สสจ./รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการรับโอนเงินนอกงบประมาณ
ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่
เก่ียวกับ UC)

4313010199.118 รายได้อ่ืน-เงินงบประมาณ
งบลงทุน รับโอนจาก สสจ./
รพศ./รพท./รพช./   รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการรับโอนเงินงบประมาณงบ
ลงทุนระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 
(ไม่เก่ียวกับ UC)

4313010199.119 รายได้อ่ืน-เงินงบประมาณ
งบด าเนินงานรับโอนจาก 
สสจ./รพศ./รพท./รพช. / 
รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการรับโอนเงินงบประมาณงบ
ด าเนินงาน รวมท้ังเงิน พ.ต.ส.และเบ้ียเล้ียงเหมา
จ่ายระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(ไม่
เก่ียวกับ UC)

4.2.7 รำยได้อ่ืน

รำยได้อ่ืน
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4313010199.120 รายได้อ่ืน-เงินงบประมาณ
งบอุดหนุนรับโอนจาก 
สสจ./รพศ. /รพท./รพช./
รพ.สต

รายการท่ีใช้บันทึกการรับโอนเงินงบประมาณ
งบอุดหนุนระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.
สต.(ไม่เก่ียวกับ UC)

4313010199.121 รายได้อ่ืน-เงินงบประมาณ
งบรายจ่ายอ่ืนรับโอนจาก 
สสจ./รพศ. /รพท./รพช./
รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการรับโอนเงินงบประมาณงบ
รายจ่ายอ่ืนระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต.(ไม่เก่ียวกับ UC)

4313010199.122 รายได้อ่ืน-เงินงบประมาณ
งบกลางรับโอนจาก สสจ./
รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการรับโอนเงินงบประมาณงบ
กลางระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 
(ไม่เก่ียวกับ UC)

4313010199.123 รายได้อ่ืน - เงินงบประมาณ
งบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอน
จาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.
สต.

รายารท่ีบันทึกรายการรับโอนเงินงบประมาณงบ
เงินกู้จากรัฐบาลระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต. (ไม่เก่ียวกับเงิน UC)

4313010199.202 รายได้ค่าธรรมเนียม UC รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการแพทย์ท่ี
รับจากผู้ป่วยโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า รายละ 30 บาท

5000000000.000

5100000000.000

5101000000.000

5101010000.000 82

5101010101.101 เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายให้แก่
ข้าราชการทุกประเภทเป็นรายเดือน โดยมีอัตรา
ก าหนดไว้แน่นอนในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี

5101010103.102 เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะ(บริการ)

เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่งซ่ึงจ่ายตามอัตราท่ี
กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายแก่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ในประเภทวิชาชีพเฉพาะ

5101010108.101 ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง

5.ค่ำใช้จ่ำย

5.1 ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน

5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

เงินเดือนและค่ำจ้ำง
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5101010109.101 เงินตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน
ถึงข้ันสูงสุดของอันดับ
(บริการ)

ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่ข้าราชการผู้ท่ีได้รับเงินเดือน
ถึงข้ันสูงของอันดับเป็นรายเดือนเพ่ิมเติมจาก
เงินเดือนตามปกติตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนพิเศษของ ขรก.และลูกจ้างท่ีได้รับ
เงินเดือนหรือ ค่าจ้างถึงข้ันสูงของอันดับ หรือ
ต าแหน่ง  และระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ ขรก.และ
ลูกจ้าง ข้อ 7 และ 8

5101010109.103 เงินตอบแทนพิเศษของ
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้าง
ถึงข้ันสูงสุดของต าแหน่ง
(บริการ)

ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าผู้ท่ีได้รับค่าจ้าง
ถึงข้ันสูงของต าแหน่งเป็นรายเดือน เพ่ิมเติมจาก
ค่าจ้างตามปกติ ตามระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขรก.และลูกจ้างท่ีได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง
 และระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขรก.และ
ลูกจ้าง ข้อ 7 และ 8

5101010113.101 ค่าจ้างประจ า(บริการ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายให้แก่
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ โดยมีอัตราก าหนด
ไว้แน่นอนในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจ ารวมท้ัง
ค่าใช้จ่ายลักษณะเดียวกันท่ีหน่วยงานอ่ืนจ่ายให้แก่
ลูกจ้างประจ า

5101010113.103 ค่าจ้างช่ัวคราว(บริการ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายให้แก่
ลูกจ้างช่ัวคราวของหน่วยงานท่ีจ้างไว้ปฏิบัติงานท่ีมี
ลักษณะช่ัวคราว โดยท่ีระยะเวลาจ้างไม่เกิน
ปีงบประมาณ

5101010113.104 ค่าจ้างช่ัวคราว(สนับสนุน) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายให้แก่ 
ลูกจ้างช่ัวคราวของหน่วยงานท่ีจ้างไว้ปฏิบัติงานท่ีมี
ลักษณะช่ัวคราว โดยท่ีระยะเวลาจ้างไม่เกิน
ปีงบประมาณ

5101010113.105 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (บริการ)

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างซ่ึงจ่ายให้แก่บุคคลซ่ึง
ได้รับการจ้างจากเงินรายได้ของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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5101010113.106 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (สนับสนุน)

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างซ่ึงจ่ายให้แก่บุคคลซ่ึง
ได้รับการจ้างจากเงินรายได้ของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

5101010113.107 ค่าจ้างเหมาบุคลากร 
(บริการ)

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานท่ีมี
ลักษณะเป็นการประจ า โดยมีสัญญาจ้างและ
ระยะเวลาการจ้างท่ีแน่นอน

5101010113.108 ค่าจ้างเหมาบุคลากร 
(สนับสนุน)

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานท่ีมี
ลักษณะเป็นการประจ า โดยมีสัญญาจ้างและ
ระยะเวลาการจ้างท่ีแน่นอน

5101010115.101 เงินค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (บริการ)

เงินท่ีจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
ราชการเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

5101010115.102 เงินค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (สนับสนุน)

เงินท่ีจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
ราชการเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

5101010116.101 เงินค่าครองชีพส าหรับ

ข้าราชการ (บริการ)

เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับข้าราชการตาม
ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขรก.และลูกจ้าง ข้อ 5 
และ 6  เงินตอบแทนตามระเบียบกค.ว่าด้วยการ
เบิกจ่าย เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของขรก.และ
ลูกจ้าง รวมท้ังเงินตอบแทนพิเศษให้กับข้าราชการ
ท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 และเงินตอบแทน อ่ืนท่ีจ่ายให้ข้าราชการเป็นราย
เดือน

5101010116.103 เงินค่าครองชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ า(บริการ)

เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับลูกจ้างประจ าตาม
ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครอง
ชีพช่ัวคราวของ ขรก.และลูกจ้าง เงินตอบแทน
พิเศษให้กับลูกจ้างประจ าท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงินตอบแทนอ่ืนท่ี
จ่ายให้ลูกจ้างประจ าเป็นรายเดือน
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5101010116.104 เงินค่าครองชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ า(สนับสนุน)

เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับลูกจ้างประจ าตาม
ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวของ  ขรก.และลูกจ้าง เงินตอบแทนพิเศษ
ให้กับลูกจ้างประจ าท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงินตอบแทนอ่ืนท่ีจ่าย
ให้ลูกจ้างประจ าเป็นรายเดือน

5101010116.105 เงินค่าครองชีพส าหรับ
พนักงานราชการ(บริการ)

เงินท่ีจ่ายให้กับพนักงานราชการเป็นเงินช่วยค่า
ครองชีพพิเศษแก่พนักงานราชการทุกประเภท 
รวมท้ังพนักงานราชการท่ีเปล่ียนสภาพจากลูกจ้าง
ช่ัวคราว และพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการอนุมัติ รวมท้ังค่าตอบแทน 
อ่ืนท่ีจ่ายเป็นรายเดือนให้กับพนักงานราชการ

5101010116.106 เงินค่าครองชีพส าหรับ
พนักงานราชการ(สนับสนุน)

เงินท่ีจ่ายให้กับพนักงานราชการเป็นเงินช่วยค่า
ครองชีพพิเศษแก่พนักงานราชการทุกประเภท 
รวมท้ังพนักงานราชการท่ีเปล่ียนสภาพจากลูกจ้าง
ช่ัวคราว และพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการอนุมัติ รวมท้ังค่าตอบแทน 
อ่ืนท่ีจ่ายเป็นรายเดือนให้กับพนักงานราชการ

5101010199.101 เงินตอบแทนรายเดือน
ส าหรับข้าราชการเท่ากับ
อัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
(บริการ)

การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งช านาญการ
พิเศษท่ีไม่ใช่วิชาชีพ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
เน่ืองจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายในลักษณะเป็นประจ า 
ไม่ใช่เพ่ืองานท่ีท าเป็นคร้ังคราว

5101010199.103 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่าย
และหรือผลัดดึกของพยาบาล

การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพ่ิมเป็นพิเศษส าหรับ
พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในเวรหรือผลัดบ่ายและหรือ
ผลัดดึก

5101020000.000 83

5101020103.101 เงินชดเชยสมาชิก กบข. ค่าใช้จ่ายเพ่ือจ่ายเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการให้แก่ข้าราชการท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯ 
ซ่ึงเลือกรับบ านาญเป็นเงินชดเชยจากการเป็นสมาชิก

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรอ่ืน
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5101020104.101 เงินสมทบ กบข. ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จ
 บ านาญข้าราชการ ให้แก่ข้าราชการท่ีเป็นสมาชิก
กองทุนฯ

5101020105.101 เงินสมทบ กสจ. ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารอง
เล้ียงชีพลูกจ้างประจ า(กสจ) ให้แก่ลูกจ้างประจ าท่ี
เป็นสมาชิกกองทุนฯ

5101020106.102 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมส่วนของ
นายจ้าง (เงินนอก
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานของ
รัฐประเภทอ่ืนท่ีเข้าข่ายตามกฏหมายประกันสังคม 
(เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5101020112.101 เงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพพนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ (เงินนอก
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  (เงิน

นอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5101020114.107 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข(พ.ต.ส.-เงิน
งบประมาณ)

เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขท่ีเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ

5101020114.114 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข     (พ.ต.ส.-เงิน
นอกงบประมาณ)

เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขท่ีเบิกจ่ายจากเงิน
นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

5101020114.126 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมี
เหตุพิเศษ  (บริการ)

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ คือ 
ค่าตอบแทนท่ีก าหนดข้ึนตามลักษณะของงาน เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ โดยปัจจุบันมีเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมี
เหตุพิเศษท้ังหมด 18 ประเภท ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ท่ีเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 
รวมท้ังเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข
ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019
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5101020114.127 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมี
เหตุพิเศษ  (สนับสนุน)

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ คือ 
ค่าตอบแทนท่ีก าหนดข้ึนตามลักษณะของงาน เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ โดยปัจจุบันมีเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมี
เหตุพิเศษท้ังหมด 18 ประเภท    ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ท่ีเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

5101020116.101 เงินสมทบกองทุนทดแทน - 
เงินงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2561 ให้แก่พนักงานงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ี
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ/เงินฝากคลัง

5101020116.102 เงินสมทบกองทุนทดแทน-
เงินนอกงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2561 ให้แก่พนักงานงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ี
เบิกจ่ายนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

5101020115.101 ค่าตอบแทนพิเศษชายแดน
ภาคใต้ (บริการ)

เงินตอบแทนพิเศษให้กับข้าราชการท่ีปฏิบัติงานใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และเงินตอบแทน
อ่ืนท่ีจ่ายให้ข้าราชการเป็นรายเดือนตามประกาศ
กระทรวงสาธาณสุข

5101030100.000 84

5101030101.101 เงินช่วยการศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
ของบุตร ตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร

5101030200.000 85

5101030205.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ 
ส าหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ยกเว้นผู้รับเบ้ียหวัด/บ านาญ

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมท้ังบุคคลในครอบครัวยกเว้น
ผู้รับเบ้ียหวัด/บ านาญ ตาม พรฎ.เงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษา พยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยนอก

เงินช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรศึกษำ

เงินช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรรักษำพยำบำล
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5101030206.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ 
ส าหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ยกเว้นผู้รับเบ้ียหวัด/บ านาญ

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมท้ังบุคคลในครอบครัวยกเว้น
ผู้รับเบ้ียหวัด/บ านาญ ตาม พรฎ.เงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษา พยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยใน

5101030207.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก รพ.
เอกชนส าหรับผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายยกเว้นผู้รับเบ้ียหวัด
 /บ านาญ

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการช่วย 
เหลือผู้มีสิทธิรวมท้ังบุคคลในครอบครัวยกเว้นผู้รับ
เบ้ียหวัด/บ านาญ ตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษา พยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก

5101030208.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชน
ส าหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ยกเว้นผู้รับเบ้ียหวัด /บ านาญ

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมท้ังบุคคลในครอบครัวยกเว้น
ผู้รับเบ้ียหวัด/บ านาญ ตาม พรฎ.เงินสวัสดิการ 
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยใน

5101040000.000

5102000000.000

5102010000.000 88

5102010199.101 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-
ในประเทศ (เงินงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรของ
หน่วยงานซ่ึงเป็นการฝึกอบรมในประเทศ เช่น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก 
ค่าอาหาร เป็นต้น ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (กรณีท่ี

เป็นเงินงบประมำณ )

5102010199.102 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -
 ในประเทศ (เงินนอก
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรของ
หน่วยงานซ่ึงเป็นการฝึกอบรมในประเทศ เช่น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก 
ค่าอาหาร เป็นต้น ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (เงิน

นอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5102030000.000 89 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก

5.1.2 บัญชีค่ำบ ำเหน็จบ ำนำญ

5.1.3 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม ภำยในประเทศ
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5102030199.101 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
 -บุคคล ภายนอก (เงิน
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
เดินทางค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร เป็นต้น 
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ)

5102030199.102 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
 -บุคคล ภายนอก (เงินนอก
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
เดินทางค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร เป็นต้น 
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (เงินนอกงบประมำณฝำก

ธนำคำรพำณิชย์)

5103000000.000

5103010000.000 90

5103010102.101 ค่าเบ้ียเล้ียง-ในประเทศ (เงิน
งบประมาณ)

ค่าเบ้ียเล้ียง ส าหรับการเดินทางเพ่ืองานราชการ 
ภายในประเทศ (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ)

5103010102.102 ค่าเบ้ียเล้ียง-ในประเทศ 
(เงินนอกงบประมาณ)

ค่าเบ้ียเล้ียง ส าหรับการเดินทางเพ่ืองานราชการ 
ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำร

พำณิชย์)

5103010103.101 ค่าท่ีพัก-ในประเทศ (เงิน
งบประมาณ)

ค่าท่ีพัก เพ่ือการเดินทางเพ่ืองานราชการ 
ภายในประเทศ  (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ)

5103010103.102 ค่าท่ีพัก-ในประเทศ (เงิน
นอกงบประมาณ)

ค่าท่ีพัก เพ่ือการเดินทางเพ่ืองานราชการ 
ภายในประเทศ  (เงินนอกงบประมำณฝำก

ธนำคำรพำณิชย์)

5103010199.101 ค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืน -ใน
ประเทศ (เงินงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือการเดินทางในราชการ
ภายในประเทศ    เช่น ค่าปะยาง ค่าผ่านทางด่วน 
ค่าจ้างผู้รับช่วงเหมาบริการจัดการเดินทาง ค่าขน
ย้ายสัมภาระ เป็นต้น (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ)

5103010199.102 ค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืน -ใน
ประเทศ (เงินนอก
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือการเดินทางในราชการ
ภายในประเทศ เช่นค่าปะยาง ค่าผ่านทางด่วน 
ค่าจ้างผู้รับช่วงเหมาบริการจัดการเดินทาง ค่าขน
ย้ายสัมภาระ เป็นต้น (เงินนอกงบประมำณฝำก

ธนำคำรพำณิชย์)

5.1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง ภำยในประเทศ
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5104000000.000

5104010000.000 91

5104010104.101 วัสดุส านักงานใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุส านักงานใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.102 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไปในระหว่าง
งวด

5104010104.103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.104 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไปในระหว่าง
งวด

5104010104.105 วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.106 วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.107 วัสดุก่อสร้างใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.108 วัสดุอ่ืนใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุอ่ืนท่ีใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.109 สินค้าใช้ไป ค่าใช้จ่ายสินค้าท่ีใช้ไปในระหว่างงวด

5104010107.101 ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิง
ปลูกสร้าง

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง

5104010107.102 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน

5104010107.103 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5104010107.104 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5104010107.105 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5104010107.106 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

5104010107.107 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5104010107.108 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืน ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืน

5104010107.110 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
สวนหย่อม

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหย่อม

5.1.5 ค่ำตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำวัสดุ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ
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5104010107.111 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์ เช่น เคร่ือง CT,MRI ,ระบบPAC ,
ระบบ LIS และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
อ่ืน เป็นต้น

5104010107.112 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศท่ี
จัดจ้างเป็นสัญญารายปี หรือเป็นคร้ังคราว

5104010107.113 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก

5104010110.101 ค่าเช้ือเพลิง ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ค่าน้ามัน
ดีเซล เป็นต้น ท่ีใช้ในการด าเนินของหน่วยงาน ค่า
แก๊ส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงอย่างอ่ืน รวมถึงค่าน้ ามันท่ี
เกิดจากยอดการตัดค่าวัสดุใช้ไป

5104010000.100 92

5104010112.101 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาท าความสะอาด

5104010112.108 ค่าจ้างเหมาดูแลความ
ปลอดภัย

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย

5104010112.111 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเช้ือ ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาก าจัดขยะติดเช้ือ

5104010112.113 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน
(สนับสนุน)

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ส าหรับงาน
สนับสนุนท่ีไม่ใช่ให้การบริการรักษาพยาบาล

5104010112.114 ค่าจ้างตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ค่าใช้จ่ายจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้
ประกอบการวินิจฉัย และการรักษาเช่น ตรวจเลือด
 และส่วนประกอบของเลือด Lab ฟันปลอม  ค่า
ตรวจช้ินเน้ือ

5104010000.400 94

5104010115.101 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้ผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น 
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินท่ีเรียกเก็บจาก
หน่วยงานเพ่ือตอบแทนการให้บริการโอนเงิน  เป็น
ต้น

5104020000.000 95

5104020101.101 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
น าเสนอรายงานส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร

ค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
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5104020103.101 ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล ค่าน้ าประปาท่ีใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
น าเสนอรายงาน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5104020105.101 ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่าบัตร
โทรศัพท์ ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท่ีน าเสนอรายงาน ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5104020106.101 ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

ค่าโทรภาพหรือ โทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติด   
ตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่า
ส่ือสารอ่ืนๆ

5104020107.101 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าขนส่งโดยทางบก ทางน้ าหรือ
ทางอากาศ

5104030200.000 96

5104030203.101 ค่าเบ้ียประกันภัย ค่าเบ้ียประกันภัยทรัพย์สินท่ีถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5104030200.100 97

5104030205.101 ยาใช้ไป ค่าใช้จ่ายค่ายาท่ีใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.102 วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุเภสัชกรรมใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.103 วัสดุทางการแพทย์ท่ัวไปใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุทางการแพทย์ท่ีใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ท่ีใช้ไปใน
ระหว่างงวด

5104030205.117 วัสดุทันตกรรมใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุทางทันตกรรมท่ีใช้ไปในระหว่างงวด

5104030200.300 98

5104030206.101 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่า
เกณฑ์

มูลค่าของครุภัณฑ์ท่ีจัดหามาเพ่ือใช้ในการด าเนิน 
งานของหน่วยงานระหว่างงวดบัญชี ท่ีต่ ากว่าเกณฑ์
มูลค่าข้ันต่ าของการบันทึกสินทรัพย์ถาวร (ตามท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด)

5104030200.400 99

5104030207.101 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการจัดประชุม รวมถึงค่าเบ้ีย
ประชุมกรรมการ ไม่รวมรายการประชุมวิชาการ
และการฝึกอบรม

ค่ำใช้สอยอ่ืน ๆ

ต้นทุนบริกำร

ค่ำครุภัณฑ์มูลค่ำต่ ำกว่ำเกณฑ์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
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5104030200.700 101

5104030210.101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีหน่วยงานจ่ายให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก

5104030212.101 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด ค่าเช่าสินทรัพย์ประเภทเคร่ืองจักร อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือทางการแพทย์ หรืออ่ืนๆ ซ่ึงไม่ได้การให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ข้างต้นท่ีหน่วยงาน
จ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก

5104030200.800 102

5104030217.101 เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างาน
ส่ิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) ใน
การช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างให้แก่
ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

5104030201.000 103

5104030219.101 ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่ โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้
ความรู้ ข้อมูลหรือข่าวสารโดยวิธีใด เช่น ค่าบริการ
ส่ือโฆษณา ค่าจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับเป็นต้น

5104030200.901 104

5104030220.101 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเพ่ือชดใช้ความสูญเสียหรือเสียหายต่อ
บุคคล ภายนอก อันเกิดจากการกระท าของ
บุคลากรของหน่วยงานซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน รวมท้ังเงินชดใช้ค่าเสียหายท่ี
หน่วยงานเป็นผู้เบิกจ่ายให้ตามนโยบายของรัฐบาล

5104030200.600 105

5104030299.102 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC)
 (PP)

จ านวนเงินท่ีใช้ในการท าโครงการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุ ประสงค์ท่ีก าหนดเกิดจากการด าเนินงานตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งเสริมและ
ป้องกันโรค

ค่ำเช่ำอสังหำริมทรัพย์

เงินชดเชยค่ำงำนส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำประชำสัมพันธ์

ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน
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5104030299.103 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงิน
งบประมาณ)

จ านวนเงินท่ีใช้ในการท าโครงการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไม่เก่ียวกับเงินโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจ านวนเงินท่ีเกิดจาก
การด าเนินงานตามโครงการอ่ืน ๆ (กรณีจ่ำยจำก

เงินงบประมำณ)

5104030299.104 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ
 ท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น เบ้ียเล้ียงพยาน ผู้ต้องหา เป็น
ต้น

5104030299.105 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงิน
นอกงบประมาณ)

จ านวนเงินท่ีใช้ในการท าโครงการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไม่เก่ียวกับเงินโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจ านวนเงินท่ีเกิดจาก
การด าเนินงานตามโครงการอ่ืน ๆ (เงินนอก

งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5104030299.204 ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบ ารุง
 ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
(งบลงทุน UC)

ค่าจ้างหรือค่าเช่า และค่าซ่อมบ ารุงส่ิงก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพหรือถดถอยหรือเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุขท่ีจ่ายจากเงินค่าบริการ
ทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

5104030299.502 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
(P&P) แรงงานต่างด้าว

จ านวนเงินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมและป้องกันโรคส าหรับคนต่างด้าว/แรงงาน
ต่างด้าว

5104030299.701 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
(P&P) บุคคลท่ีมีปัญหา
สถานะและสิทธิ

จ านวนเงินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมและป้องกันโรคส าหรับผู้ป่วยสิทธิบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ

5104040000.000 106

5104040102.104 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
(บริการ)

การจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ
และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการท้ังในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ

ค่ำตอบแทน
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5104040102.105 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
(สนับสนุน)

การจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ
และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการท้ังในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ

5104040102.108 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ชันสูตรพลิกศพ (เงินนอก
งบประมาณ)

การจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (กรณีจ่ายด้วยเงินนอก
งบประมาณ)

5104040102.110 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพและเวช
ปฏิบัติครอบครัว

ค่าใช้จ่ายลักษณะค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว

5104040102.120 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
อ่ืน-เงินนอกงบประมาณ

เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทาง
ราชการส าหรับงานให้ทางราชการส าหรับงาน
เฉพาะบางอย่างในแต่ละคราว ท้ังการรับอาสา และ
การได้รับมอบหมาย หรือแต่งต้ัง เช่น เงินรางวัล
เจ้าหน้าท่ี เงินค่าสอนพิเศษ เงินรางวัลเก่ียวกับการ
สอบ ค่าตอบแทนกรรมการ การสอบ ผู้อ่าน ตรวจ
และประเมินผลงาน  ค่าตอบแทนในการแปล
หนังสือหรือเอกสาร ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา
ท้องถ่ิน ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบวินัยข้าราชการ เป็นต้น โดยจ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณ

5104040102.111 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ในลักษณะค่าเบ้ียเล้ียงเหมา
จ่าย (บริการ) - เงิน
งบประมาณ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในลักษณะค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายเป็นราย
เดือน   (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ)

5104040102.112 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ในลักษณะค่าเบ้ียเล้ียงเหมา
จ่าย (สนับสนุน) - เงิน
งบประมาณ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในลักษณะค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายเป็นราย
เดือน    (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ)

5104040102.113 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ในลักษณะค่าเบ้ียเล้ียงเหมา
จ่าย (บริการ)  - เงินนอก
งบประมาณ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในลักษณะค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายเป็นราย
เดือน  (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)
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5104040102.114 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ในลักษณะค่าเบ้ียเล้ียงเหมา
จ่าย (สนับสนุน)  - เงินนอก
งบประมาณ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในลักษณะค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายเป็นราย
เดือน (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)

5105000000.000

5105000000.100 107

5105010101.101 ค่าเส่ือมราคา -อาคารเพ่ือ
การพักอาศัย

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของอาคารเพ่ือการพักอาศัย เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีหน่วยงานได้รับจาก
สินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010103.101 ค่าเส่ือมราคา - อาคาร
ส านักงาน

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของอาคารเพ่ือการพักอาศัย เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีหน่วยงานได้รับจาก
สินทรัพย์น้ัน  ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010105.101 ค่าเส่ือมราคา - อาคารเพ่ือ
ประโยชน์อ่ืน

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของอาคารเพ่ือการพักอาศัย เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีหน่วยงานได้รับจาก
สินทรัพย์น้ัน  ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010107.101 ค่าเส่ือมราคา - ส่ิงปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่จากสินทรัพย์น้ัน 
ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010109.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของครุภัณฑ์ส านักงาน รวมท้ังรถจักรยานยนต์
เพ่ือรับรู้การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่จาก
สินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010111.101 ค่าเส่ือมราคา-ยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการเช่า
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ภายใต้สัญญา
เช่าทางการเงินเพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีมีอยู่ตามอายุการเช่าสินทรัพย์ ในงวด
บัญชีปัจจุบัน

5.1.6 ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัด

จ ำหน่ำยค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย
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5105010113.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่จากสินทรัพย์น้ัน 
ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010115.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือรับรู้การ
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีมีอยู่
จากสินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010117.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
การเกษตร

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่จากสินทรัพย์น้ัน  
ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010121.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ของสินทรัพย์ ใน
งวดบัญชีปัจจุบัน

5105010125.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ และการแพทย์

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือ
รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ของ
สินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010127.101 ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ของสินทรัพย์ ใน
งวดบัญชีปัจจุบัน

5105010129.101 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์
การศึกษา

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ของสินทรัพย์ ใน
งวดบัญชีปัจจุบัน

5105010131.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือรับรู้การ
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ของสินทรัพย์
 ในงวดบัญชีปัจจุบัน
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ช่ือบัญชี

5105010133.101 บัญชีค่าเส่ือมราคา - 
ครุภัณฑ์กีฬา

หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุ
การใช้งานของครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีมีอยู่จาก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานส าหรับงวด
บัญชีปัจจุบัน

5105010135.101 บัญชีค่าเส่ือมราคา - 
ครุภัณฑ์ดนตรี

หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุ
การใช้งานของครุภัณฑ์ดนตรี เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีมีอยู่จาก
ครุภัณฑ์ดนตรี มีอายุการใช้งานส าหรับงวดบัญชี
ปัจจุบัน

5105010137.101 บัญชีค่าเส่ือมราคา - 
ครุภัณฑ์สนาม

หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุ
การใช้งานของครุภัณฑ์สนาม เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีมีอยู่จาก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานส าหรับงวด
บัญชีปัจจุบัน

5105010139.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์อ่ืน ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของโรงงานและอุปกรณ์อ่ืน เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีมีอยู่จาก
สินทรัพย์เหล่าน้ี เน่ืองจากมีอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์เหล่าน้ัน

5105010148.101 ค่าตัดจ าหน่าย-โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

มูลค่าการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ก าหนดเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชี

5105010149.102 ค่าตัดจ าหน่าย-สินทรัพย์ท่ี
ไม่มีตัวตนอ่ืน

มูลค่าการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนก าหนดเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี

5105010158.101 ค่าเส่ือมราคา-ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของส่วนปรับปรุงอาคาร เพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่จากสินทรัพย์น้ัน 
ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010160.000 108

5105010160.101 ค่าเส่ือมราคาอาคารเพ่ือพัก
อาศัย -  Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของอาคารเพ่ือพักอาศัย-Interfaceท่ีน าข้อมูลเข้า
ระบบโดยการ Interfacing

ค่ำเส่ือมรำคำ - อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  Interface
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ช่ือบัญชี

5105010160.102 ค่าเส่ือมราคาอาคาร
ส านักงาน-  Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของอาคารส านักงาน-Interfaceท่ีน าข้อมูลเข้าระบบ
โดยการ Interfacing

5105010160.103 ค่าเส่ือมราคาอาคารเพ่ือ
ประโยชน์อ่ืน- Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืนท่ีน าข้อมูลเข้าระบบ
โดยการ Interfacing

5105010160.104 ค่าเส่ือมราคาส่ิงปลูกสร้าง -
Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของส่ิงปลูกสร้างท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ 
Interfacing

5105010161.101 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
ส านักงาน- Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ส านักงานท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ 
Interfacing

5105010161.102 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง -
Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีน าข้อมูลเข้า
ระบบโดยการ Interfacing

5105010161.103 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ - Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดย
การ Interfacing

5105010161.104 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ -  
Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่ีน าข้อมูลเข้า
ระบบโดยการ Interfacing

5105010161.105 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
การเกษตร- Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์การเกษตรท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ 
Interfacing

5105010161.106 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
ก่อสร้าง -Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ก่อสร้างท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ 
Interfacing

5105010161.107 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -
Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ท่ีน าข้อมูล
เข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.108 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ -  Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดย
การ Interfacing
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5105010161.109 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว -Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวท่ีน าข้อมูลเข้าระบบ
โดยการ Interfacing

5105010161.110 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์อ่ืน -  
Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์อ่ืนท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ 
Interfacing

5105010164.101 ค่าตัดจ าหน่ายโปรแกรม
คอมพิวเตอร์-Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดย
การ Interfacing

5105010164.103 ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืน- Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดย
การ Interfacing

5105010194.101 ค่าเส่ือมราคา-อาคารและส่ิง
ปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีหน่วยงานไม่ระบุ
รายละเอียดในระบบซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงาน
ต้องค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง

5105010195.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์ไม่
ระบุรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้
งานของครุภัณฑ์ท่ีหน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดใน
ระบบซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานต้องค านวณและ
บันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง

5107000000.000

5107010000.000 109

5107010113.101 บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ
ตามมาตรการของรัฐ 
(งบกลาง โควิด)

หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายจากเงินท่ีจ่ายเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่ผู้รับตามมาตรการของ
รัฐบาลท่ีก าหนดข้ึนเป็นคร้ังคราว ซ่ึงผู้รับไม่มีข้อ
ผูกพันต้องส่งมอบส่ิงใดท่ีมีมูลค่าใกล้เคียงกับเงิน
อุดหนุนท่ีจ่ายให้เป็นการตอบแทนแก่รัฐบาลโดยตรง
 (ให้หน่วยงานระบุบัญชีย่อยท่ีเก่ียวข้อง)

5107010199.101 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการ
ด าเนินงานอ่ืน

ค่าใช้จ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายอุดหนุนเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินน าไปในการ
ด าเนินงานอ่ืนๆ

5107020000.000 110

5.1.7 ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน

ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน - เพ่ือกำรด ำเนินงำน

ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน - เพ่ือกำรลงทุน
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5107020199.101 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
การลงทุนอ่ืน

เงินท่ีจ่ายให้แก่ผู้รับประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบุ
ข้างต้น เพ่ือให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่ผู้รับ
โดยสมัครใจ ซ่ึงผู้รับไม่มีข้อผูกพันต้องส่งมอบส่ิงใด
ท่ีมีมูลค่าใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนท่ีจ่ายให้เป็นการ
ตอบแทนแก่รัฐโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับ
น าไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจ าเพ่ือการด าเนินงาน 
มิใช่เพ่ือให้น าไปใช้จัดสินทรัพย์ถาวร

5108000000.000

5108000000.100 112

5108010101.114 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา-ช าระ
เงิน OP

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากยอดลูกหน้ีท่ีได้ทวงถามและ
ด าเนินการติดตามเก็บหน้ีตามกระบวนการทาง
กฎหมายจนถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่ได้รับช าระหน้ีและตัด
จ าหน่ายออกจากบัญชีในระหว่างงวดบัญชีตามท่ี
ได้รับอนุมัติ

5108010101.203 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา UC
 -OP นอก CUP (ในจังหวัด)

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากยอดลูกหน้ีท่ีได้ทวงถามและ
ด าเนินการติดตามเก็บหน้ีตามกระบวนการทาง
กฎหมายจนถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่ได้รับช าระหน้ีและตัด
จ าหน่ายออกจากบัญชีในระหว่างงวดบัญชีตามท่ี
ได้รับอนุมัติ

5108010101.205 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา UC
 -OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากยอดลูกหน้ีท่ีได้ทวงถามและ
ด าเนินการติดตามเก็บหน้ีตามกระบวนการทาง
กฎหมายจนถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่ได้รับช าระหน้ีและตัด
จ าหน่ายออกจากบัญชีในระหว่างงวดบัญชีตามท่ี
ได้รับอนุมัติ

5108010107.114 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่า
รักษา-ช าระเงิน OP

ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณข้ึน ณ วันส้ินงวดระยะเวลา
บัญชีจากยอดลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

5108010107.203 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่า
รักษา UC-OP นอก CUP 
(ในจังหวัด)

ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณข้ึน ณ วันส้ินงวดระยะเวลา
บัญชีจากยอดลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

5108010107.205 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่า
รักษา UC-OP นอก CUP 
(ต่างจังหวัด)

ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณข้ึน ณ วันส้ินงวดระยะเวลา
บัญชีจากยอดลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

5.1.8 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ
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5112010103.101 ค่าสวัสดิการสังคม-อ่ืน รายจ่ายท่ีต้องจ่ายแก่ประชาชนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการเหมือนกับผลประโยชน์การ
ประกันสังคมแต่ซ่ึงไม่ได้อยู่ภายใต้แผนการ
ประกันสังคม ความช่วยเหลือทางสังคมน้ีอาจจะ
ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าว

5200000000.000 114

5203000000.000

5203000000.100

5203010105.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารเพ่ือการ
พักอาศัย

มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคาร ซ่ึงประกอบด้วย 
ต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010106.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารส านักงาน มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคาร ซ่ึงประกอบด้วย 
ต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010107.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารเพ่ือ
ประโยชน์อ่ืน

มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคาร ซ่ึงประกอบด้วย 
ต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010109.101 ค่าจ าหน่าย-ส่ิงปลูกสร้าง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ส่ิงปลูกสร้างซ่ึง
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่าย

5203010110.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารและส่ิง
ปลูกสร้าง - Interface

มูลค่าจากการจ าหน่าย อาคารและส่ิงปลูกสร้างซ่ึง
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่าย

5203010111.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์
ส านักงาน

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ส านักงานซ่ึง
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่าย

5.2 ค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน

5.2.1 ค่ำจ ำหน่ำยจำกกำรขำย

ทรัพย์สินค่ำจ ำหน่ำยจำกกำรขำยทรัพย์สิน
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5203010112.101 ค่าจ าหน่าย-ยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง

มูลค่าจากการจ าหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์การ
ขนส่ง ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจาก
การประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม
หรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010113.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุซ่ึง
ประกอบ ด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่าย

5203010114.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่าย

5203010115.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์
การเกษตร

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์การเกษตร ซ่ึง
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย   ค่าเส่ือมราคาสะสม
หรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010117.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง ซ่ึง
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่าย

5203010119.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่า
จากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา
สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010120.101 ค่าจ าหน่าย-อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

มูลค่าจากการจ าหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่าย

5203010122.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ซ่ึง
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่าย

5203010126.101 ค่าจ าหน่าย-อุปกรณ์อ่ืน ๆ มูลค่าจากการจ าหน่ายอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ่ึงประกอบ 
ด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย
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5203010141.101 ค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์ 
Interface

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ทุกประเภท ซ่ึง
ประกอบ ด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่ายท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ 
Interfacing

5203010142.101 ค่าจ าหน่าย - สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน Interface

มูลค่าจากการจ าหน่ายสินทรัพย์มีตัวตนทุกประเภท
ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่ายท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ 
Interfacing

5203010145.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารและส่ิง
ปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด

มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่
ระบุรายละเอียดทุกประเภท  ซ่ึงประกอบด้วย 
ต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมจนถึงวันจ าหน่ายออก
จากบัญชี

5203010146.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ
รายละเอียด

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
ทุกประเภท ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือ
มูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือม
ราคาสะสมจนถึงวันจ าหน่ายออกจากบัญชี

5205000000.000

5205000000.100 115

5205010101.101 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ค่าใช้จ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายให้เพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ

5209000000.000

5210000000.000

5211000000.000 118

5211010102.101 โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงาน
ของรัฐ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการโอนท่ีดินหรือสินทรัพย์อ่ืน
ให้กับหน่วยงานราชการอ่ืน ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้จะเท่า 
กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีโอน

5212000000.000 119

5212010199.104 ค่าใช้จ่ายท่ีดิน ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงท่ีดิน เช่น ค่าจัด
สวน ได้แก่ การถมท่ี การร้ือถอน

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับภัยพิบัติ

5.2.3 บัญชีค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำนจำกรัฐบำล

5.2.4 ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำนกรณีอ่ืน

 บัญชีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรโอนสินทรัพย์

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน

5.2.2 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับภัยพิบัติ
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5212010199.105 ค่าใช้จ่ายลักษณะอ่ืน ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น ให้
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายแรงงานต่างด้าวท่ี
จ่ายจากเงินบ ารุงกรณีท่ีรายได้ค่ารักษาแรงงานต่าง
ด้าวรับล่วงหน้าไม่มียอดคงเหลือ

5212010199.106 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-สินค้าโอนไป 
สสจ./รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการโอนสินค้าระหว่างกัน สสจ./
รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่เก่ียวกับ UC)

5212010199.107 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-วัสดุโอนไป 
สสจ./ รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการโอนวัสดุระหว่างกัน สสจ./ 
รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่เก่ียวกับ UC)

5212010199.108 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-ครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง โอนไป  
สสจ./รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการโอนครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต. (ไม่เก่ียวกับ UC)

5212010199.109 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงิน
งบประมาณงบลงทุนโอนไป
สสจ./รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการโอนเงินงบประมาณงบลงทุน
ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่
เก่ียวกับ UC)

5212010199.110 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงิน
งบประมาณงบด าเนินงาน
โอนไป สสจ./รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการโอนเงินงบประมาณงบ
ด าเนินงาน ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต. (ไม่เก่ียวกับ UC)

5212010199.111 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงิน
งบประมาณงบอุดหนุนโอน
ไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการโอนเงินงบประมาณ
งบอุดหนุนระหว่าง สสจ./รพศ./รพท. /รพช./รพ.
สต. 
(ไม่เก่ียวกับ UC)

5212010199.112 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงิน
งบประมาณงบรายจ่ายอ่ืน
โอนไป  สสจ./รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการโอนเงินงบประมาณงบ
รายจ่ายอ่ืนระหว่าง สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
(ไม่เก่ียวกับ UC)

5212010199.113 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงิน
งบประมาณงบกลางโอนไป 
สสจ./รพศ. /รพท./รพช./ 
รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการโอนเงินงบประมาณงบกลาง
ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่
เก่ียวกับ UC)
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5212010199.114 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงินนอก
งบประมาณโอนไป สสจ./
รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

รายการท่ีใช้บันทึกการโอนเงินนอกงบประมาณ
ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่
เก่ียวกับ UC)

5400000000.000

5400000000.100 120

5401010101.101 ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ
นอกเหนือการด าเนินงาน
ปกติ

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานในภาวะปกติ
 เช่น  การเกิดภัยพิบัติ

ขำดทุนจำกรำยกำรพิเศษ

5.3 รำยกำรพิเศษหลังหักภำษี
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