
กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 
ประเภท เงินงบประมาณ งบกลาง COVID-19 กรณีเบิกจ่ายลักษณะงบด าเนินงาน  

    
กิจกรรม สสจ. (GFMIS) หน่วยเบิกจ่าย (รพศ./รพท.) (GL) ศูนย์ต้นทุน (รพช.) (GL) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด     
ขอเบิกเงินงบประมาณ งบกลาง 
COVID-19 รายการค่าตอบแทน
เสี่ยงภัย 

Dr ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ  
    [5107010113] 
    Cr ใบส าคัญค้างจ่าย (เงินงบประมาณ)  
        [2102040102]  

ไม่ต้องบันทึกบัญชี ไม่ต้องบันทึกบัญชี 

 Dr ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง  
    [1102050124] 
    Cr บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน – 
หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล  
        [4307010108] 

ไม่ต้องบันทึกบัญชี ไม่ต้องบันทึกบัญชี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ได้รับโอนเงินงบประมาณงบกลาง   
COVID-19 รายการค่าตอบแทน
เสี่ยงภัย 

Dr เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ 
    [1101020603] 
    Cr ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง  
        [1102050124]      

ไม่ต้องบันทึกบัญชี ไม่ต้องบันทึกบัญชี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดโอน
เงินงบประมาณกลาง COVID-19 
รายการค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้
หน่วยบริการเพื่อจ่ายให้บุคลากร
ในหน่วยบริการ 

Dr ใบส าคัญค้างจ่าย (เงินงบประมาณ)  
        [2102040102] 
     Cr เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ 
    [1101020603] 
 

ขอความร่วมมือบันทึกเฉพาะ GL เท่านั้น 
ไม่ต้องน าส่ง บช.01 
Dr ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ  
    [5107010113.101]  
   Cr รายได้อ่ืน – เงินงบประมาณงบกลางรับ
โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.      
       [4313010199.122]      

ขอความร่วมมือบันทึกเฉพาะ GL เท่านั้น 
ไม่ต้องน าส่ง บช.11 
Dr ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ  
    [5107010113.101]  
   Cr รายได้อ่ืน – เงินงบประมาณงบกลางรับ
โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.      
       [4313010199.122]      



กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 
ประเภท เงินงบประมาณ งบกลาง COVID-19 กรณีเบิกจ่ายลักษณะงบด าเนินงาน  

    
กิจกรรม สสจ. (GFMIS) หน่วยเบิกจ่าย (รพศ./รพท.) (GL) ศูนย์ต้นทุน (รพช.) (GL) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด     
ขอเบิกเงินงบประมาณ งบกลาง 
COVID-19 รายการค่าตอบแทน
ฉีดวัคซีนฯ นอกสถานพยาบาล 

Dr ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ  
    [5107010113] 
    Cr ใบส าคัญค้างจ่าย (เงินงบประมาณ)  
        [2102040102]  

ไม่ต้องบันทึกบัญชี ไม่ต้องบันทึกบัญชี 

 Dr ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง  
    [1102050124] 
    Cr บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน – 
หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล  
        [4307010108] 

ไม่ต้องบันทึกบัญชี ไม่ต้องบันทึกบัญชี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ได้รับโอนเงินงบประมาณงบกลาง   
COVID-19 รายการค่าตอบแทน
ฉีดวัคซีนฯ นอกสถานพยาบาล 

Dr เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ 
    [1101020603] 
    Cr ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง  
        [1102050124]      

ไม่ต้องบันทึกบัญชี ไม่ต้องบันทึกบัญชี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดโอน
เงินงบประมาณกลาง COVID-19 
รายการค่าตอบแทนฉีดวัคซีนฯ 
นอกสถานพยาบาลให้หน่วย
บริการเพื่อจ่ายให้บุคลากรใน
หน่วยบริการ 

Dr ใบส าคัญค้างจ่าย (เงินงบประมาณ)  
        [2102040102] 
     Cr เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ 
    [1101020603] 
 

ขอความร่วมมือบันทึกเฉพาะ GL เท่านั้น 
ไม่ต้องน าส่ง บช.01 
Dr ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ  
    [5107010113.101]  
   Cr รายได้อ่ืน – เงินงบประมาณงบกลางรับ
โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.      
       [4313010199.122]      

ขอความร่วมมือบันทึกเฉพาะ GL เท่านั้น 
ไม่ต้องน าส่ง บช.11 
Dr ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ  
    [5107010113.101]  
   Cr รายได้อ่ืน – เงินงบประมาณงบกลางรับ
โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.      
       [4313010199.122]      



 

กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 
ประเภท เงินงบประมาณ งบกลาง COVID-19 กรณีเบิกจ่ายลักษณะงบด าเนินงาน  

 

กิจกรรม สสจ. (GFMIS) หน่วยเบิกจ่าย (รพศ./รพท.) (GL) ศูนย์ต้นทุน (รพช.) (GL) 

หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วย  
โรคโควิด 19 กรณีผู้ป่วยในไร้สิทธิ 

ไม่ต้องบันทึกบัญชี ไม่ต้องบันทึกบัญชี ไม่ต้องบันทึกบัญชี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด     
ขอเบิกเงินงบประมาณ งบกลาง 
COVID-19 ร า ย ก า ร ค่ า
รักษาพยาบาลฯ ผู้ป่วยในไร้สิทธิ 

Dr ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ  
    [5107010113] 
    Cr ใบส าคัญค้างจ่าย (เงินงบประมาณ)  
        [2102040102]   
Dr ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง [1102050124] 
    Cr บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน – 
หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล  
        [4307010108] 

Dr ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ  
    [5107010113] 
    Cr ใบส าคัญค้างจ่าย (เงินงบประมาณ)  
        [2102040102]   
Dr ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 
[1102050124] 
    Cr บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน – 
หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล  
        [4307010108] 

ไม่ต้องบันทึกบัญชี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ได้รับโอนเงินงบประมาณงบกลาง   
COVID-19 รายการค่า
รักษาพยาบาลฯ ผู้ป่วยในไร้สิทธิ 

Dr เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ 
    [1101020603] 
    Cr ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง  
        [1102050124]      

Dr เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ 
    [1101020603] 
    Cr ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง  
        [1102050124]      

 
ไม่ต้องบันทึกบัญชี 

 
 
 



กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 
ประเภท เงินงบประมาณ งบกลาง COVID-19 กรณีเบิกจ่ายลักษณะงบด าเนินงาน  

 

กิจกรรม สสจ. (GFMIS) หน่วยเบิกจ่าย (รพศ./รพท.) (GL) ศูนย์ต้นทุน (รพช.) (GL) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดโอน
เงินงบประมาณกลาง COVID-19 
รายการรายการค่ารักษาพยาบาลฯ 
ผู้ป่วยในไร้สิทธิให้หน่วยบริการ 

Dr ใบส าคัญค้างจ่าย (เงินงบประมาณ)  
     [2102040102] 
     Cr เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ 
         [1101020603] 
 

Dr เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 
ออมทรัพย์ [1101030102.101] 
    Cr เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ 
        [1101020603] 

ขอความร่วมมือบันทึกเฉพาะ GL เท่านั้น 
ไม่ต้องน าส่ง บช.11 
Dr ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ  
    [5107010113.101]  
   Cr รายได้อ่ืน – เงินงบประมาณงบกลางรับ
โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.      
       [4313010199.122]      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 
ประเภท วัคซีน ส าหรับป้องกัน COVID-19 กรณีได้รับสนับสนุนจากงบกลางโควิด  

  
กิจกรรม หน่วยบริการ 

หน่วยบริการได้รับสนับสนุนวัคซีน COVID-19 ไม่ต้องบันทึกบัญชี 
เนื่องจากวัคซีน ไม่เข้าค านิยามของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 
ตามรายละเอียดที่แจ้งด้านล่าง 
 

หน่วยบริการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 
บันทึกรับรู้เฉพาะค่าบริการฉีดวัคซีนเท่านั้น 

Dr ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) [1102050101.209] 
    Cr รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)  [4301020105.241]              

สิ้นเดือน หน่วยบริการปรับปรุงลดยอดลูกหนี้
ค่ารักษาพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค (P&P) 

Dr รายได้กองทุน (P&P) แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ [4301020105.217] 
    Cr ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) [1102050101.209] 

หน่วยบริการได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าบริการ
ฉีดวัคซีนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ 
    Cr รายได้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – OP จาก สปสช [4301020105.267] 

 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 
ประเภท ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

กิจกรรม หลักฐานการลงบัญชี สมุดบันทึก/รายการขั้นต้น/
ทะเบียน 

การบันทึกบัญชี 
(รพศ./รพท./รพช.) 

หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วย โรคโค
วิด 19 สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (UC) กรณีผู้ป่วยใน 

- ใบสรุปค่า
รักษาพยาบาล 

- ใบส าคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป 
- สมุดรายวันทั่วไป 

Dr ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP 
จาก สปสช. [1102050101.224] 
    Cr รายได้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 
IP จาก สปสช. [4301020105.268] 

หน่วยบริการตรวจสอบ Statement 
จากระบบ E-Claim ของ สปสข.
พบว่ า ลู กหนี้ ค่ า รั กษ าพย าบาล
ประเภทผู้ป่วยใน โรคโควิด 19 ที่
เรียกเก็บมากกว่าเงินที่ได้รับ 

- Statement ตอบกลับ
จากระบบ E-Claim                

- ใบส าคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป 
- สมุดรายวันทั่วไป 

Dr  ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูงกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-
COVID-19 - IP จาก สปสช. [4301020105.269] * 
     Cr ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
- IP จาก สปสช. [1102050101.224] 
 

หน่วยบริการตรวจสอบ Statement 
จากระบบ E-Claim ของ สปสข.
พบว่ า ลู กหนี้ ค่ า รั กษ าพย าบาล
ประเภทผู้ป่วยใน โรคโควิด 19 ที่
เรียกเก็บน้อยกว่าเงินที่ได้รับ 

- Statement ตอบกลับ
จากระบบ E-Claim                

- ใบส าคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป 
- สมุดรายวันทั่วไป 

Dr รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ ากว่า UC IP     
    [1102050107.202] 
     Cr สว่นต่างค่ารักษาที่ ต่ ากว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-
COVID-19 – IP จาก สปสช. [11020 50101.224]* 

 

หน่วยบริการรับโอนเงินค่าบริการ
ทางการแพทย์ผู้ป่วย โรคโควิด 19 
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(UC) กรณีผู้ป่วยใน  

- หนังสือแจ้งการโอนเงิน 
- ใบเสร็จรับเงิน 

- ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
- สมุดรายวันเงินรับ 
- ทะเบียนเงินฝากธนาคาร 
- ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่า
รักษาพยาบาล  

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ (ธกส – UC)  
    [1101030102.101] 
    Cr ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 
IP จาก สปสช. [1102050101.224] 
    Cr รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ ากว่า UC IP     
    [1102050107.202]   



กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 
ประเภท ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

กรณีบริการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และบริการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม ส าหรับคนในชุมชน 
(Community Isolation) โดยหน่วยบริการด าเนินการจัดหาอาหารให้ผู้ป่วยเอง 

กิจกรรม หน่วยบริการ 
หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วย โรคโควิด 19 สิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) กรณ ีHI&CI 
 

Dr ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. [1102050101.223] 
    Cr รายได้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. [4301020105.267] 

หน่วยบริการได้รับการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข
ส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีดูแลใน HI&C จาก
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

Dr เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 
    Cr ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – OP จาก สปสช. [1102050101.223]            

หน่วยบริการด าเนินการจัดซื้อ/จ้างในการประกอบอาหาร
ส าหรับให้บริการผู้ป่วย 

Dr ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย [5104010112.103]/ วัสดุบริโภค [1105010103.108] 
    Cr เจ้าหนี้การค้าตามประเภท  
 

หน่วยบริการช าระหนี้ในการจัดซื้อ/จ้างในการประกอบ
อาหารส าหรับให้บริการผู้ป่วย 

 Dr เจ้าหนี้การค้าตามประเภท  
      Cr เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 
ประเภท ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

กรณีบริการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และบริการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม ส าหรับคนในชุมชน 
(Community Isolation) โดยหน่วยบริการร่วมมือกับส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาอาหารให้ผู้ป่วย 

กิจกรรม หน่วยบริการ 
หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วย โรคโควิด 19 สิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) กรณ ีHI&CI 
 

Dr ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. [1102050101.223] 
    Cr รายได้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. [4301020105.267] 

หน่วยบริการได้รับการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขไม่
รวมค่าบริการอาหาร ส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีดูแล
ใน HI&C จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

Dr เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 
    Cr ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – OP จาก สปสช. [1102050101.223]            

หน่วยบริการได้รับการจ่ายชดเชยค่าบริการอาหาร 
ส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีดูแลใน HI&CI จาก
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ [1101030102.103] 
    Cr เงินรับฝากอ่ืน (หมุนเวียน) [2111020199.105] 

หน่วยบริการด าเนินโอนเงินค่าบริการอาหารส าหรับผู้ติด
เชื้อโควิด-19 กรณีดูแลใน HI&CI ให้กับส่วนท้องถิ่น 

Dr เงินรับฝากอ่ืน (หมุนเวียน) [2111020199.105] 
    Cr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ [1101030102.103] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 
ประเภท การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือท่ี สธ 0204.04/ว 4853 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 
กิจกรรม หลักฐานการลงบัญชี สมุดบันทึก/รายการขั้นต้น/

ทะเบียน 
การบันทึกบัญชี 

(รพศ./รพท./รพช.) 

หน่ วยบริการจ่ าย เงิน เ พ่ิม พิ เศษ
ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และลูกจ้างชั่วคราว 

- หลักฐานการจ่ายเงิน - ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
- สมุดรายวันเงินจ่าย

Dr เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019    
    [5101020199.104] *   
    Cr เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 

 [1101030102.101] 

หมายเหตุ  * ผังบัญชีที่เพ่ิมข้ึนระหว่างปีงบประมาณ 2565 ตามเอกสารแนบ 1 



เอกสารแนบ 1 

รายการผังบัญชีท่ีก าหนดเพิ่มขึ้นระหว่างปีงบประมาณ 2565 

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
4301020105.269 ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูงกว่า 

ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-
COVID-19-IP จาก สปสช. 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 กรณี
ผู้ป่วยในที่สูงกว่าจ านวนเงินที่ได้รับจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อตกลงในการ
จ่ายตาม RW  
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074" 

4301020105.270 ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต่ ากว่า 
ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-
COVID-19-IP จาก สปสช. 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 กรณี
ผู้ป่วยในที่ต่ ากว่าจ านวนเงินที่ได้รับจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อตกลงในการ
จ่ายตาม RW  
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074" 

5101020199.104 เงิน เพ่ิม พิ เศษส าหรับบุคลากร
ส า ธ า ร ณ สุ ข ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใน
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 

ค่ าใช้ จ่ ายที่ จ่ าย ให้ แก่บุ คลากรสาธารณ สุ ข
ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 เป็นเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข
ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง ด้วย
เงินนอกงบประมาณ 

สอบถามเพิ่มเติม

 นํ้าคาง บวรกุลวัฒน    

 โทร.     02 590 2061 ,  081 9085588




