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1000000000.000

1100000000.000

1101000000.000

1101010000.000 1

1101010101.101 เงินสด เงินท่ีหน่วยงานถือไว้ในรูปของธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ดราฟท์ 
ธนาณัติ เช็ค

1101010104.101 เงินทดรองราชการ เงินท่ีหน่วยงานได้รับจากรัฐบาลตามวงเงินท่ีได้รับความตกลงจาก
กระทรวงการคลังเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยต่าง ๆ 
ประจ าส านักงานเพ่ือการด าเนินงานตามระเบียบเงินทดรอง
ราชการและตามท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

1101010112.101 บัญชีพักเงินน าส่ง ส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยเท่ำน้ัน บัญชีท่ีใช้บันทึกการน าส่งเงินใน

ระบบ GFMIS แทนบัญชีพักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง 
และคลังจังหวัดทุกจังหวัด (ไม่ใช้ในกรณี interface ข้อมูลการ
น าส่งเงินเข้าคลัง) บัญชีน้ีเป็นรายการเปิด (Open item)

1101010113.101 พักรอ Clearing ส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยเท่ำน้ัน บัญชีท่ีใช้บันทึกการน าส่งเงินใน

ระบบ GFMIS

1101020500.000 2

1101020501.101 เงินฝากคลัง - หน่วย
เบิกจ่าย

เงินนอกงบประมาณ ท่ีหน่วยเบิกจ่ายฝากไว้กับกระทรวง การคลัง
ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง

1101020501.102 เงินฝากคลัง - หน่วยงาน
ย่อย

เงินนอกงบประมาณ ท่ีหน่วยงานย่อยฝากไว้กับกระทรวง การคลัง
โดยผ่านหน่วยเบิกจ่าย ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืน
เงินต่อกระทรวงการคลัง

1101020501.103 เงินฝากคลัง - ท่ีมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ

เงินนอกงบประมาณ ท่ีหน่วยเบิกจ่ายฝากไว้กับ กระทรวง การ
คลัง ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อ
กระทรวงการคลัง เพ่ือเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์เฉพาะ เท่าน้ัน

1101020501.104 เงินฝากคลัง - ท่ีมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ (เงิน
บริจาค)

เงินนอกงบประมาณ ท่ีหน่วยเบิกจ่ายฝากไว้กับ กระทรวง การ
คลัง ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อ
กระทรวงการคลังเพ่ือเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์เฉพาะเงินบริจาค 
เท่าน้ัน

1101020501.201 เงินฝากคลัง - ท่ีมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ งบ
ลงทุน UC

เงินนอกงบประมาณ ท่ีหน่วยเบิกจ่ายฝากไว้กับ กระทรวง การ
คลัง ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อ
กระทรวงการคลัง เพ่ือเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ เฉพาะ
เงินกองทุน UC  งบลงทุนเท่าน้ัน

1101020600.000 3

1101020601.101 เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่ง
เงินรายได้แผ่นดิน

บัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยมี
ข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง ใช้น าฝากเงินรายได้แผ่นดินท่ี
จัดเก็บได้  เพ่ือรอโอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี 1

ผังบัญชีภำคสุขภำพ ปีงบประมำณ 2565 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ช่ือบัญชี

1.สินทรัพย์

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน

1.1.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดในมือ

เงินฝำกคลัง

เงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เพ่ือรับจ่ำยเงินกับคลัง
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1101020603.101 เงินฝากธนาคาร -  ใน
งบประมาณ

เงินฝากของหน่วยงานท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์เพ่ือรับเงิน
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายกับคลัง

1101020604.101 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณ

เงินฝากของหน่วยงานท่ีเปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์เพ่ือรับ
เงินนอกงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจากคลัง เฉพาะการเบิกเงินนอก
งบประมาณท่ีฝากคลังไว้

1101020605.101 เงินฝากธนาคารรับจาก
คลัง (เงินกู้)

หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่ีเปิดบัญชีไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ เพ่ือรับเงินกู้ท่ีเบิกจ่ายจากคลังตามโครงการท่ีใช้เงินกู้ของ
รัฐบาล

1101020606.101 เงินฝากธนาคารรายบัญชี
เพ่ือน าส่งคลัง

หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่ีฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์
โดยมีข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือรับเงินรายได้แผ่นดินและ
จัดเก็บได้เพ่ือรอโอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี 1  ซ่ึง
หน่วยงานตัองบันทึกบัญชีรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS 
(เช่น การรับเงินผ่านเคร่ือง EDC เป็นต้น)

1101030000.000 4

1101030101.101 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณ กระแสรายวัน

เงินฝากประเภทกระแสรายวันท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินท้ัง
ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชน เพ่ือรับ -จ่าย เงิน
นอกงบประมาณของหน่วยงาน

1101030101.102 เงินฝากธนาคาร- นอก
งบประมาณ รอการจัดสรร
 กระแสรายวัน

เงินฝากประเภทกระแสรายวันท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินท้ัง
ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชนเพ่ือรอการจัดสรร
และปรับปรุงลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล เช่น รายได้ค่ารักษาแรงงาน
ต่างด้าวรับล่วงหน้า, เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว, 
เงินกองทุนประกันสังคม, เงินรับฝากค่าบริหารจัดการ
ประกันสังคม, เงินรับฝากกองทุน UC, เจ้าหน้ีค่ารักษาพยาบาล-
ประกันสังคม, เจ้าหน้ีค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวใน/นอกสังกัด สธ.

1101030101.103 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณท่ีมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ
กระแสรายวัน

เงินฝากประเภทกระแสรายวันท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินท้ัง
ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชนเพ่ือเบิกจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ เช่น เงินโครงการต่าง ๆ ยกเว้นเงินกองทุน UC งบ
ลงทุน

1101030101.104 เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณท่ีมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
กระแสรายวัน (งบลงทุน 
UC)

เงินฝากประเภทกระแสรายวันท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินท้ัง
ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชนเพ่ือเบิกจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ เฉพาะ เงินกองทุน UC งบลงทุน

1101030102.101 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณ ออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์ท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินเอกชนของไทยและ
สถาบันการเงินของรัฐ

เงินฝำกและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดอ่ืน
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1101030102.102 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณรอการจัดสรร
ออมทรัพย์

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินท้ังธนาคาร
รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชนเพ่ือรอการจัดสรรและ
ปรับปรุงลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล เช่น รายได้ค่ารักษาแรงงานต่าง
ด้าวรับล่วงหน้า, เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว, เงินกองทุน
ประกันสังคม, เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม , เงินรับ
ฝากกองทุน UC, เจ้าหน้ีค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม,เจ้าหน้ี
ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวใน/นอกสังกัด สธ.

1101030102.103 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณท่ีมี
วัตถุประสงค์เฉพาะออม
ทรัพย์

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินท้ังธนาคาร
รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชนเพ่ือเบิกจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ เช่น  เงินโครงการต่าง ๆ ยกเว้น เงินกองทุน UC งบ
ลงทุน  เงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์

1101030102.104 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณท่ีมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ ออม
ทรัพย์ (งบลงทุน UC)

เงินฝากประเภท ออมทรัพย์ท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินท้ังธนาคาร
รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน เอกชนเพ่ือเบิกจ่ายตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะ เงินกองทุน UC งบลงทุน

1101030102.105 เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณท่ีมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ ออม
ทรัพย์ (เงินบริจาค)

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินท้ังธนาคาร
รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชนเพ่ือเบิกจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ เฉพาะเงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์

1102000000.000

1102010000.000 5

1102010101.101 ลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ ส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยเท่ำน้ัน จ านวนเงินในงบประมาณท่ี

หน่วยงานจ่ายให้ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานและ/หรือ เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ยืมเพ่ือน าไปทดรองใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
หน่วยงานซ่ึงอยู่ระหว่างรอรับช าระคืนหรือรอการส่งใบส าคัญชดใช้

1102010102.101 ลูกหน้ีเงินยืมนอก
งบประมาณ

ส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยเท่ำน้ัน จ านวนเงินนอกงบประมาณท่ี

หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ือน าไปทดรอง ใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ซ่ึงอยู่ในระหว่างรอรับช าระคืนหรือรอการส่งชดใช้
ใบส าคัญ บัญชีน้ีเป็นรายการเปิด (Open Item)

1102010108.101 ลูกหน้ีเงินยืม - เงินบ ารุง จ านวนเงินบ ารุงท่ีหน่วยงานจ่ายให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐยืมเพ่ือน าไปทดรองใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานซ่ึงอยู่ระหว่างรอรับช าระคืนหรือรอการ
ส่งใบส าคัญชดใช้

1102010108.102 ลูกหน้ีเงินยืม - เงินศูนย์
แพทย์ฯ

จ านวนเงินท่ีศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาท่ีหน่วยงานจ่ายให้ข้าราชการ
 ลูกจ้าง พนักงานและ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐยืมเพ่ือน าไปทดรอง 
ใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงานซ่ึงอยู่ระหว่างรอรับช าระ
คืนหรือรอการส่งใบส าคัญชดใช้

1.1.2 ลูกหน้ีหมุนเวียนและรำยได้ค้ำงรับ

ลูกหน้ีเงินยืม

หนา้ที ่3 จาก 84



รหัสบัญชี ค ำอธิบำย

ผังบัญชีภำคสุขภำพ ปีงบประมำณ 2565 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ช่ือบัญชี

1102010108.201 ลูกหน้ีเงินยืม - เงิน
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

จ านวนเงินประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีหน่วยงานจ่ายให้ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานและ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐยืมเพ่ือน าไปทดรอง
ใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ซ่ึงอยู่ระหว่างรอรับช าระคืนหรือรอการส่งใบส าคัญชดใช้

1102010108.301 ลูกหน้ีเงินยืม - 
เงินกองทุนประกันสังคม

จ านวนเงินกองทุนประกันสังคมท่ีหน่วยงานจ่ายให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างพนักงานและ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐยืมเพ่ือน าไปทดรองใช้
จ่ายในการด าเนินงาน ของหน่วยงานซ่ึงอยู่ระหว่างรอรับช าระคืน
หรือรอการส่งใบส าคัญชดใช้

1102010108.501 ลูกหน้ีเงินยืม - 
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว

จ านวนเงินกองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวท่ีหน่วยงานจ่าย
ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและ/หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐยืมเพ่ือ
น าไปทดรองใช้จ่ายในการด าเนินงาน ของหน่วยงานซ่ึงอยู่ระหว่าง
รอรับช าระคืนหรือรอการส่งใบส าคัญชดใช้

1102050000.000 6

1102050101.102 ลูกหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ
หน่วยงานภาครัฐ

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการรับตรวจทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น ค่าตรวจโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจ
ช้ินเน้ือ, LAB ทุกประเภท, ค่าเอ๊กซเรย์
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.103 ลูกหน้ีค่าตรวจสุขภาพ
หน่วยงานภาครัฐ

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการรับตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีภาครัฐทุกประเภท
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X0304"

1102050101.104 ลูกหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/
น้ ายา หน่วยงานภาครัฐ

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการขายหรือให้ยืมค่าวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายา เลือด
และส่วนประกอบ แก่หน่วยงานภาครัฐ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.105 ลูกหน้ีค่าสินค้า หน่วยงาน
ภาครัฐ

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการขายหรือให้ยืมสินค้าแก่หน่วยงานภาครัฐ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.109 ลูกหน้ี - ระบบปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการให้ฉุกเฉินภายนอกหน่วยบริการ ซ่ึงเรียกเก็บ
กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2114"

1102050101.201 ลูกหน้ีค่ารักษา UC- OP 
ใน CUP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึนทะเบียนกับ
หน่วยบริการมารับบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

1102050101.202 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - IP ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิ UC มารับบริการท่ีหน่วย
บริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

1102050101.203 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - OP 
นอก CUP (ในจังหวัด
สังกัด สธ.)

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึนทะเบียนนอก 
CUP ในจังหวัดมารับบริการท่ีหน่วยบริการ โดยเรียกเก็บระหว่าง
หน่วยบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

ลูกหน้ีหมุนเวียนและรำยได้ค้ำงรับอ่ืน
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1102050101.204 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - OP 
นอก CUP (ต่างจังหวัด
สังกัด สธ.)

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึนทะเบียนนอก 
CUP ต่างจังหวัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมารับ
บริการท่ีหน่วยบริการด้วยระบบส่งต่อผู้ป่วย โดยเรียกเก็บ
ระหว่างบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

1102050101.209 ลูกหน้ีค่ารักษาด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค (P&P)

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลท่ีมารับบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ
และปัองกันโรค ท่ีหน่วยบริการทุกสิทธิ  รหัสหน่วยงานคู่ค้าใน
ระบบ GFMIS "X8074"

1102050101.216 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - OP 
บริการเฉพาะ (CR)

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC กองทุนบริการเฉพาะ
 (Central Reimburse : CR) 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

1102050101.217 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - IP  
บริการเฉพาะ (CR)

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิ UC กองทุนบริการเฉพาะ 
(Central Reimburse : CR) 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

1102050101.222 ลูกหน้ีค่ารักษา OP - Refer ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC กรณีรับส่งต่อนอก
จังหวัดและข้ามเขตเพ่ือการรักษา โดยการหักช าระบัญชีระหว่าง
กัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจ าตามข้อเสนอของ
 สปสช. 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

1102050101.223 ลูกหน้ีค่าบริการ
สาธารณสุขส าหรับโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา - OP
จาก สปสช.

ลูกหน้ีค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอก ส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนาท่ีได้รับจาก สปสช.
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

1102050101.224 ลูกหน้ีค่าบริการ
สาธารณสุขส าหรับโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา - IP
จาก สปสช.

ลูกหน้ีค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยใน ส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นาท่ีได้รับจาก สปสช.
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

1102050101.301 ลูกหน้ีค่ารักษา
ประกันสังคม OP -
เครือข่าย

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกัน สังคมท่ีข้ึน
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลักในจังหวัดมารับบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.302 ลูกหน้ีค่ารักษา
ประกันสังคม IP - 
เครือข่าย

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน  สิทธิประกันสังคมท่ีข้ึนทะเบียน
กับคู่สัญญาหลักในจังหวัดมารับบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.303 ลูกหน้ีค่ารักษา
ประกันสังคม OP - นอก
เครือข่าย สังกัด สป.สธ.

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคมท่ีไม่ข้ึน
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลัก และเป็นหน่วยบริการสังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมารับบริการ รหัสหน่วยงานคู่ค้าใน
ระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.304 ลูกหน้ีค่ารักษา
ประกันสังคม IP - นอก
เครือข่าย สังกัด สป.สธ.

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน  สิทธิประกัน สังคมท่ีไม่ข้ึน
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลักท่ีเป็นหน่วยงานสังกัดและต่างสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมารับบริการ รหัสหน่วยงานคู่
ค้าในระบบ GFMIS "X2102"
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1102050101.307 ลูกหน้ีค่ารักษา
ประกันสังคม - กองทุน
ทดแทน

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมท่ีเรียกเก็บจาก
ส านักงานประกันสังคม เช่น กรณีบาดเจ็บจากการท างาน ทุพพล
ภาพ ทันตกรรม ค่าตรวจสุขภาพ รวมท้ังผู้ประกันตนคนพิการซ่ึง
เรียกเก็บจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8067"

1102050101.308 ลูกหน้ีค่ารักษา
ประกันสังคม 72 ช่ัวโมง
แรก

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IP) สิทธิประกันสังคมท่ีมารักษา
ในหน่วยบริการท่ีไม่เกิน 72 ช่ัวโมงแรก 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8066"

1102050101.309 ลูกหน้ีค่ารักษา
ประกันสังคม - ค่าใช้จ่าย
สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกัน สังคมท่ีมารับ
บริการกรณี ค่าใช้จ่ายสูง อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8066"

1102050101.310 ลูกหน้ีค่ารักษา
ประกันสังคม - ค่าใช้จ่าย
สูง IP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิประกัน สังคมท่ีมารับ
บริการกรณี ค่าใช้จ่ายสูง และนอกเหนือเหมาจ่าย 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8066"

1102050101.401 ลูกหน้ีค่ารักษา-เบิกจ่าย
ตรงกรมบัญชีกลาง OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า) มารับบริการท่ีหน่วย
บริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X0304"

1102050101.402 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่าย
ตรงกรมบัญชีกลาง IP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 
(ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า) มารับบริการท่ีหน่วยบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X0304"

1102050101.501 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่าง
ด้าวและแรงงานต่างด้าว 
OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิคนต่างด้าวและแรงงาน
ต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการมารับบริการ
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.502 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่าง
ด้าวและแรงงานต่างด้าว IP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิคนต่างด้าวและแรงงานต่าง
ด้าวท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการมารับบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.503 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่าง
ด้าวและแรงงานต่างด้าว 
OP นอก CUP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิคนต่างด้าวและแรงงาน
ต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการอ่ืนมารับบริการท่ีหน่วย
บริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.504 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่าง
ด้าวและแรงงานต่างด้าว 
IP นอก CUP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิคนต่างด้าวและแรงงานต่าง
ด้าวท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการอ่ืนมารับบริการท่ีหน่วยบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.505 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่าง
ด้าวและแรงงานต่างด้าว 
เบิกจากส่วนกลาง OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวประเภท
ผู้ป่วยนอกกรณีค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน มารับบริการท่ี
หน่วยบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"
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1102050101.506 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่าง
ด้าวและแรงงานต่างด้าว
เบิกจากส่วนกลาง IP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวประเภท
ผู้ป่วยในกรณีค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน มารับบริการท่ีหน่วย
บริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.701 ลูกหน้ีค่ารักษา - บุคคลท่ี
มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
OP ใน CUP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิท่ีข้ึน
ทะเบียนกับหน่วยบริการกรณีผู้ป่วยนอก มารับบริการท่ีหน่วย
บริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.702 ลูกหน้ีค่ารักษา - บุคคลท่ี
มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
OP นอก CUP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิกรณี
ผู้ป่วยนอกท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการอ่ืนด้วยระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยมารับบริการท่ีหน่วยบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.703 ลูกหน้ีค่ารักษาบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ - 
เบิกจากส่วนกลาง OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ กรณี
ผู้ป่วยนอกซ่ึงเบิกตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามมติ ครม. วันท่ี 23 มีนาคม 2553 โดยเรียก
เก็บมาท่ีส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.704 ลูกหน้ีค่ารักษาบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ - 
เบิกจากส่วนกลาง IP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ กรณี
ผู้ป่วยในซ่ึงเบิกตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามมติ ครม. วันท่ี 23 มีนาคม 2553 โดยเรียก
เก็บมาท่ีส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050102.102 ลูกหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ
บุคคลภายนอก

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการรับตรวจทางห้องปฏิบัติการจาก
บุคคลภายนอก เช่น ค่าตรวจโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 
ค่าตรวจช้ินเน้ือ, LAB ทุกประเภท, ค่าเอ๊กซเรย์

1102050102.103 ลูกหน้ีค่าตรวจสุขภาพ
บุคคล ภายนอก

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการรับตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก

1102050102.104 ลูกหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/
น้ ายา บุคคลภายนอก

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการขายหรือให้ยืมค่าวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายา แก่
บุคคลภายนอก

1102050102.105 ลูกหน้ีค่าสินค้า 
บุคคลภายนอก

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการขายหรือให้ยืมสินค้าแก่บุคคลภายนอก

1102050102.106 ลูกหน้ีค่ารักษา - ช าระเงิน
 OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกท่ีช าระเงินสด  มารับบริการท่ี
หน่วยบริการ

1102050102.107 ลูกหน้ีค่ารักษา - ช าระเงิน
IP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีช าระเงินสดมารับบริการท่ี
หน่วยบริการ

1102050102.108 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกต้น
สังกัด OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กรณีเบิกจากต้นสังกัดอ่ืน เช่น
 รัฐวิสาหกิจ  บริษัทเอกชน บริษัทประกันท่ีท าข้อตกลงกับหน่วย
บริการมารับบริการท่ีหน่วยบริการและเรียกเก็บเงินค่า
รักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด
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1102050102.109 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกต้น
สังกัด IP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีเบิกจากต้นสังกัดอ่ืน เช่น 
รัฐวิสาหกิจ  บริษัทเอกชน บริษัทประกันท่ีท าข้อตกลง มารับ
บริการท่ีหน่วยบริการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจาก
หน่วยงานต้นสังกัด

1102050102.110 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่าย
ตรงหน่วยงานอ่ืน OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุ มารับบริการท่ีหน่วยบริการ เช่น บุคลากร
สังกัด กกต. (จัดท าทะเบียนคุมแยกรายหน่วย)

1102050102.111 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่าย
ตรงหน่วยงานอ่ืน IP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุ มารับบริการท่ีหน่วยบริการ เช่น บุคลากร
สังกัด กกต.(จัดท าทะเบียนคุมแยกรายหน่วย) 

1102050102.201 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - OP 
นอกสังกัด สธ.

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึนทะเบียนนอก
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมารับบริการท่ีหน่วย
บริการด้วยระบบส่งต่อผู้ป่วย โดยเรียกเก็บระหว่างบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2113"

1102050102.301 ลูกหน้ีค่ารักษา
ประกันสังคม OP - นอก
เครือข่าย ต่างสังกัด 
สป.สธ.

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคมท่ีไม่ข้ึน
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลัก และเป็นหน่วยบริการต่างสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมารับบริการ

1102050102.302 ลูกหน้ีค่ารักษา
ประกันสังคม IP - นอก
เครือข่าย ต่างสังกัด 
สป.สธ.

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคมท่ีไม่ข้ึน
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลัก และเป็นหน่วยบริการต่างสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมารับบริการ

1102050102.602 ลูกหน้ีค่ารักษา - พรบ.รถ
 OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ พรบ .คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ มารับบริการท่ีหน่วยบริการ

1102050102.603 ลูกหน้ีค่ารักษา - พรบ.รถ 
IP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิ พรบ . คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ มารับบริการท่ีหน่วยบริการ

1102050102.801 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่าย
ตรง อปท. OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง (พนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน) มารับบริการท่ีหน่วยบริการ 

1102050102.802 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่าย
ตรง อปท. IP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีเบิกจ่ายตรง  (พนักงานส่วน
ท้องถ่ิน) มารับบริการท่ีหน่วยบริการ  

1102050102.803 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่าย
ตรง อปท.รูปแบบพิเศษ 
OP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง(พนักงาน
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) มารับบริการท่ีหน่วยบริการ เช่น
บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ,บุคลากรสังกัดเมืองพัทยา 
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1102050102.804 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่าย
ตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีเบิกจ่ายตรง(พนักงานส่วน
ท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) มารับบริการท่ีหน่วยบริการ เช่นบุคลากร
สังกัดกรุงเทพมหานคร ,บุคลากรสังกัดเมืองพัทยา 

1102050106.106 รายได้ค้างรับ - หน่วยงาน
ภาครัฐ

ส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยเท่ำน้ันรายได้ค้างรับอ่ืนนอกจากท่ีระบุท่ี

หน่วยงานภาครัฐค้างช าระหน่วยงาน ท้ังท่ีถึงก าหนดช าระแล้ว 
หรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดข้ึนแล้วภายในปีปัจจุบัน ซ่ึง
เกิดจากการปรับปรุงรายการตอนส้ินปี

1102050107.103 รายได้ค้างรับ - 
บุคคลภายนอก

จ านวนเงินท่ีค้างช าระค่าบริการ ท้ังท่ีถึงก าหนดช าระแล้วหรือยัง
ไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดข้ึนแล้ว ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุง
รายการตอนส้ินปี

1102050107.104 รายได้จากงบประมาณ
ค้างรับ (หน่วยงานย่อย)

จ านวนเงินงบประมาณงบกลางท่ีกรมบัญชีกลางจะโอนให้กับส่วน
ราชการ(เฉพาะหน่วยงานย่อย) ตามค าขอของการจ่ายเงินแบบ
ไม่ใช่ทางตรง (Indirect Payment) ท่ีหน่วยงานภาครัฐค้างช าระ
หน่วยงาน ท้ังท่ีถึงก าหนดช าระแล้ว หรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่
ได้เกิดข้ึนแล้วภายในปีปัจจุบัน  ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการ
ตอน  ส้ินงวด

1102050107.105 รายได้ค้างรับส่วนต่างค่า
รักษาท่ีต่ ากว่า OP - Non
 UC

รายได้ค้างรับส าหรับผู้ป่วยนอกต่างหน่วยบริการสิทธิอ่ืนยกเว้น
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีเรียกเก็บ แต่ยังไม่ได้รับช าระและได้
เกิดข้ึนแล้วในงวดปัจจุบันซ่ึงคาดว่าจะได้รับในอนาคต

1102050107.106 รายได้ค้างรับส่วนต่างค่า
รักษาท่ีต่ ากว่า IP - Non 
UC

รายได้ค้างรับท่ีกรมบัญชีกลาง และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค้างช าระหน่วยงาน แต่ยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดข้ึนแล้วในปี
ปัจจุบัน ซ่ึงคาดว่าจะได้รับในอนาคต

1102050107.201 รายได้ค้างรับส่วนต่างค่า
รักษาท่ีต่ ากว่า OP - UC

รายได้ค้างรับส าหรับผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่าง
หน่วยบริการท่ีเรียกเก็บ แต่ยังไม่ได้รับช าระและเกิดข้ึนแล้วใน
งวดปัจจุบัน ซ่ึงคาดว่าจะได้รับในอนาคต

1102050107.202 รายได้ค้างรับส่วนต่างค่า
รักษาท่ีต่ ากว่า IP - UC

รายได้ค้างรับท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค้างช าระ
หน่วยงาน แต่ยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดข้ึนแล้วในปีปัจจุบัน 
ซ่ึงคาดว่าจะได้รับในอนาคต

1102050000.200 7

1102050123.103 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 
ลูกหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ
หน่วยงานภาครัฐ

จ านวนเงินท่ีประมาณข้ึนส าหรับลูกหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เป็นบัญชี      ปรับมูลค่าเพ่ือ
แสดงในงบการเงินเป็นรายการท่ีหักจากบัญชีลูกหน้ีเพ่ือให้ยอด
คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บเงิน
ได้

1102050123.105 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 
ลูกหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/
น้ ายา หน่วยงานภาครัฐ

จ านวนเงินท่ีประมาณข้ึนส าหรับลูกหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา
หน่วยงานภาครัฐ ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เป็นบัญชีปรับมูลค่า
เพ่ือแสดงในงบการ เงินเป็นรายการท่ีหักจากบัญชีลูกหน้ี เพ่ือให้
ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะสามารถเรียก
เก็บเงินได้

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ค่ำขำยสินค้ำและบริกำร
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1102050123.106 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 
ลูกหน้ีค่าสินค้าหน่วยงาน
ภาครัฐ

จ านวนเงินท่ีประมาณข้ึนส าหรับลูกหน้ีค่าสินค้าหน่วยงานภาครัฐ
 ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เป็นบัญชีปรับมูลค่าเพ่ือแสดงในงบ
การเงินเป็นรายการท่ีหักจากบัญชีลูกหน้ี เพ่ือให้ยอดคงเหลือเป็น
มูลค่าสุทธิของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินได้

1102050123.114 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 
ลูกหน้ีค่ารักษาช าระเงิน 
OP

จ านวนเงินท่ีประมาณข้ึนส าหรับลูกหน้ีค่ารักษาช าระเงิน OPท่ี
คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เป็นบัญชีปรับมูลค่าเพ่ือแสดงในงบ
การเงินเป็นรายการท่ีหักจากบัญชีลูกหน้ี  เพ่ือให้ยอดคงเหลือเป็น
มูลค่าสุทธิของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินได้

1102050123.115 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 
ลูกหน้ีค่ารักษาช าระเงิน IP

จ านวนเงินท่ีประมาณข้ึนส าหรับลูกหน้ีค่ารักษาช าระเงิน IP ท่ี
คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เป็นบัญชีปรับมูลค่าเพ่ือแสดงในงบ
การเงินเป็นรายการท่ีหักจากบัญชีลูกหน้ี เพ่ือให้ยอดคงเหลือเป็น
มูลค่าสุทธิของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินได้

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

จ านวนเงินท่ีประมาณข้ึนส าหรับลูกหน้ีค่ารักษา UC- OP นอก 
CUP (ในจังหวัด) ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เป็นบัญชีปรับมูลค่า
เพ่ือแสดงในงบการเงินเป็นรายการท่ีหักจากบัญชีลูกหน้ี  เพ่ือให้
ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะสามารถเรียก
เก็บเงินได้

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

จ านวนเงินท่ีประมาณข้ึนส าหรับลูกหน้ีค่ารักษา UC- OP นอก 
CUP (นอกจังหวัด) ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เป็นบัญชีปรับมูลค่า
เพ่ือแสดงในงบการเงินเป็นรายการท่ีหักจากบัญชีลูกหน้ี  เพ่ือให้
ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะสามารถเรียก
เก็บเงินได้

1102050124.101 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
 - หน่วยเบิกจ่าย

ส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยเท่ำน้ัน บัญชีท่ีใช้บันทึกจ านวนเงินท่ี

กรมบัญชีกลางเป็นลูกหน้ี เม่ืออนุมัติการขอเบิกเงินโดยวิธีจ่ายเงิน
เข้าบัญชีของหน่วยงาน แต่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ส่ังจ่ายเงิน เป็น
บัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) และเป็นรายการเปิด 
(Open item) บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค้าง
จ่ายส่วนราชการ รหัสบัญชี 2116010102

1102050000.800 8 ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลภำยนอก 

1102050194.101 ลูกหน้ีอ่ืน จ านวนเงินท่ีหน่วยงานภาครัฐและบุคคลภำยนอก ค้างช าระแก่

หน่วยงาน อันเกิดจากรายการอ่ืนนอกเหนือ จากท่ีระบุไว้ข้างต้น

1102050194.115 ลูกหน้ีความรับผิดทางแพ่ง ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลภายนอกท าความเสียหายให้กับ
ทรัพย์สินราชการ

1102050194.116 ลูกหน้ีความรับผิดทาง
ละเมิด

จ านวนเงินท่ีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐค้างช าระค่า
สินไหมทดแทนแก่หน่วยงานซ่ึงเกิดจากการกระท าละเมิดตาม 
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีโดยมีก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี

1103000000.000 1.1.3 ลูกหน้ีระยะส้ันอ่ืน
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1103020000.000 9

1103020111.101 เงินจ่ายล่วงหน้า จ านวนเงินท่ีหน่วยงานจ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา(ผู้ขายหรือผู้
รับจ้าง)ตามเง่ือนไขในสัญญาก่อนท่ีคู่สัญญาจะเร่ิมปฏิบัติงานจริง
ตามสัญญา บัญชีน้ีเป็นรายการเปิด (Open item)

1104000000.000

1104010100.000 10

1104010101.101 เงินฝากประจ า เงินฝากประจ าท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงิน โดยมีเง่ือนไขการฝาก
ประจ าท่ีมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

1105000000.000

1105000000.100 11

1105010101.101 วัตถุดิบ สินค้าท่ีซ้ือหรือได้มาเพ่ือใช้เป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบอัน
ส าคัญในการท าหรือผลิตสินค้าส าเร็จรูป

1105010102.101 สินค้าระหว่างผลิต สินค้าท่ีผ่านกระบวนการผลิตบางส่วนแล้วแต่ยังไม่เสร็จส้ินจน
เป็นสินค้าส าเร็จรูปและยังต้องผ่านข้ันตอนท่ีเหลือตาม
กระบวนการผลิตซ่ึงยังค้างอยู่เม่ือส้ินงวดรายงาน

1105010103.101 สินค้าส าเร็จรูป สินค้าท่ีผลิตเสร็จจนเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้วซ่ึงมีไว้เพ่ือขายรวมท้ัง
สินค้าส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาเพ่ือขาย เช่น เวชส าอางค์

1105010103.102 ยา ยาใช้ในการรักษาพยาบาลคงเหลือ ประกอบด้วย 1. ยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ รายการยาท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติคัดเลือกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติและ
คณะกรรมการแห่งชาติด้านยาประกาศให้ใช้ 2. ยานอกบัญชียา
หลักแห่งชาติ รายการยาอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้

1105010103.103 วัสดุเภสัชกรรม วัสดุท่ีมีจ านวนกลุ่มของรายการ 3 กลุ่มประกอบด้วย 
1. Container&closure 2.Pharmacy chemical agent และ 
3.General pharmacy supplies ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
 2557

1105010103.104 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป วัสดุต่าง ๆ ท่ีใช้ในทางการแพทย์นอกเหนือจากยาซ่ึงใช้เพ่ือการ
รักษาพยาบาลมีจ านวนกลุ่มของรายการ ท้ังส้ิน 60 กลุ่ม ตาม
รายละเอียดภาคผนวก ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการ
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

1105010103.105 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

วัสดุท่ีใช้เพ่ือการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลซ่ึงใช้
เพ่ือการรักษาพยาบาลมีจ านวนกลุ่มของรายการ ท้ังส้ิน 11 กลุ่ม
ตามรายละเอียดภาคผนวกของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

ลูกหน้ีระยะส้ันอ่ืน

1.1.4 เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินฝำกประจ ำ

1.1.5 สินค้ำและวัสดุคงเหลือ

สินค้ำและวัสดุคงเหลือ
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1105010103.106 วัสดุเอกซเรย์ วัสดุทุกชนิดท่ีใช้หมดเปลืองของงานเอกซเรย์ มีจ านวนกลุ่มของ
รายการ ท้ัง 4 กลุ่มประกอบด้วย 1.Diagnostic agent 2.Film 
X-Ray 3.Imaging chemicals และ Imaging supply

1105010103.107 วัสดุทันตกรรม วัสดุทุกชนิดท่ีใชหมดเปลืองของทันตกรรม ท่ีใช้ในการ
รักษาพยาบาลในหน่วยบริการมีจ านวนรายการท้ัง 12 กลุ่ม ตาม
รายละเอียดในภาคผนวกซ่ึงการแบ่งประเภทตามของระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557

1105010103.108 วัสดุบริโภค วัสดุท่ีใช้ประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วยในหน่วยบริการ

1105010103.109 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย วัสดุท่ีใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและผู้ป่วยในหน่วยบริการ

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 าหรับใช้ในการก่อสร้างในหน่วยบริการ

1105010105.115 วัสดุอ่ืน วัสดุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวัสดุท่ีใช้ในการรักษา พยาบาลในหน่วย
บริการ

1106000000.000

1106000000.100 12

1106010103.103 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายไปก่อนส าหรับสินทรัพย์หรือบริการท่ีจะ
ได้รับประโยชน์ในอนาคตซ่ึงคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะส้ัน

1106010103.201 เงินกองทุน UC จ่าย
ล่วงหน้า

เงินกองทุน UC โอนให้เครือข่ายกรณียังไม่ได้รับเงินประจ างวด

1106010112.101 ใบส าคัญรองจ่าย ส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยเท่ำน้ันบัญชีพักท่ีหน่วยงานต้ังไว้เพ่ือรอ

การจ่ายเงินท่ีรับมาจากหน่วยงานอ่ืนและหน่วยงานจะบันทึก ล้าง
เม่ือหน่วยงานชดใช้ใบส าคัญให้หน่วยงานเจ้าของเงิน

1106010199.101 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน สินทรัพย์ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น ซ่ึงจะเกิดประโยชน์แก่
หน่วยงานในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

1200000000.000

1201000000.000

1201020000.000 12.1

1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1.2.1 ลูกหน้ี-ระยะยำว

 เงินให้ยืมระยะยำว-หน่วยงำนภำครัฐ
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1201020101.101 เงินให้ยืมระยะยาว -
หน่วยงานภาครัฐ

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานให้หน่วยงานภาครัฐกู้ยืม อาจจะมีดอกเบ้ีย
หรือไม่มีดอกเบ้ียก็ได้ ในกรณีน้ีจะจ่ายคืนภายหลัง 1 ปี บัญชีน้ีถือ
เป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินยืมระยะเยาว-หน่วยงาน
ภาครัฐ รหัสบัญชี 2203010101

1201050000.000 13

1201050198.101 ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว จ านวนเงินท่ีบุคคลภายนอกค้างช าระแก่หน่วยงาน อันเกิดจาก
รายการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเกิน
 1 ปี

1203000000.000

1203010100.000 14

1203010101.101 เงินฝากประจ าสถาบัน
การเงินของรัฐ-ระยะยาว

เงินฝากประจ าท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินโดยมีเง่ือนไขการฝาก
ประจ าท่ีมากกว่า 1 ปี

1204000000.000

1204020000.000 15

1204020103.101 ท่ีดินราชพัสดุรอโอน บัญชีท่ีหน่วยงานใช้บันทึกท่ีดินเพ่ือรอโอนให้กรมธนารักษ์เป็นท่ี
ราชพัสดุ ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1205000000.000

1205010000.000 16

1205010101.101 อาคารเพ่ือการพักอาศัย การบันทึกมูลค่าโครงสร้างถาวรเพ่ือท่ีอยู่อาศัย รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือส่ิงอ านวยความสะดวก ถือเป็นส่วนหน่ึงของอาคารด้วย
 เช่นรายจ่ายเพ่ือยืดอายุการใช้งานของอาคารหรือปรับปรุงให้
ประสิทธิภาพการท างานดีข้ึนกว่าเดิม (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/

เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205010102.101 พักอาคารเพ่ือการพักอาศัย บัญชีท่ีใช้บันทึกอาคารเพ่ือการพักอาศัย ท่ีซ้ือด้วยเงิน

งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง และบัญชีน้ีจะถูกล้าง

ไปบันทึกในบัญชีอาคารเพ่ือการพักอาศัยปกติทุกส้ินเดือน

1205010103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม - 
อาคารเพ่ือการพักอาศัย

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของอาคารเพ่ือการพักอาศัย
อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่อาคาร
เร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205020000.000 17

ลูกหน้ีอ่ืน - ระยะยำว

1.2.2 เงินลงทุนระยะยำว

เงินฝำกประจ ำ - ระยะยำว

1.2.3 ท่ีดิน

ท่ีดินรำชพัสดุ

1.2.4 อำคำร

อำคำรเพ่ือกำรพักอำศัย

อำคำรส ำนักงำน

หนา้ที ่13 จาก 84



รหัสบัญชี ค ำอธิบำย

ผังบัญชีภำคสุขภำพ ปีงบประมำณ 2565 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ช่ือบัญชี

1205020101.101 อาคารส านักงาน การบันทึกมูลค่าโครงสร้างถาวรเพ่ือใช้เป็นส านักงานค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือส่ิงอ านวยความสะดวก ถือเป็นส่วนหน่ึงของอาคารด้วย
 รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนกรณีผู้เช่าปรับปรุงอาคารท่ีให้เช่า ให้บันทึกเป็น
มูลค่าท่ีเกิดข้ึนด้วย เช่น รายจ่ายเพ่ือยืดอายุการใช้งาน ของอาคาร
 หรือดัดแปลงต่อเติม ท าให้ประสิทธิ ภาพการท างานดีข้ึนกว่าเดิม 
 (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205020102.101 พักอาคารส านักงาน บัญชีท่ีใช้บันทึกอาคารส านักงานท่ีซ้ือด้วยเงินงบ ประมำณ/เงิน

นอกงบประมำณฝำกคลัง และบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกในบัญชี

อาคารส านักงานปกติทุกส้ินเดือน

1205020103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม - 
อาคารส านักงาน

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของอาคารส านักงานอย่าง
เป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่อาคารเร่ิมใช้
การได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ -ฝำกคลัง)

1205030000.000 18

1205030101.101 อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน การบันทึกมูลค่าโครงสร้างถาวรเพ่ือประโยชน์อ่ืนๆเช่น โรงงาน 
คลังสินค้า โรงรถ เป็นต้น รวมท้ัง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด ข้ึนเพ่ือส่ิง
อ านวยความสะดวก ถือเป็นส่วนหน่ึงของอาคารด้วย  เช่น 
รายจ่ายเพ่ือยืดอายุการใช้งานของอาคารหรือปรับปรุงให้
ประสิทธิภาพการท างานดีข้ึนกว่าเดิม (กรณีท่ีเป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205030102.101 พักอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน บัญชีท่ีใช้บันทึกอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน ท่ีซ้ือด้วยเงิน

งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณฝำกคลังและบัญชีน้ีจะถูกล้าง

ไปบันทึกในบัญชีอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืนปกติทุกส้ินเดือน

1205030103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน
เป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่อาคารเร่ิมใช้
การได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก

งบประมำณ - ฝำกคลัง)

1205030106.101 ส่วนปรับปรุงอาคาร รายจ่ายท่ีเกิดจากการปรับปรุงอาคารไม่ระบุรายละเอียดอาคารท่ี
หน่วยงานเช่าและอาคารท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้     โดยไม่เสียค่า
เช่าซ่ึงหน่วยงานไม่ได้เป็นผู้บันทึกบัญชีอาคาร เช่น รายจ่ายเพ่ือ
ดัดแปลงหรือตกแต่งอาคาร

1205030107.101 พักส่วนปรับปรุงอาคาร บัญชีท่ีใช้บันทึกในระบบเม่ือมีการจ้างปรับปรุงอาคารไม่ระบุ
รายละเอียด อาคารท่ีหน่วยงานเช่าและอาคารท่ีได้รับอนุญาตให้
ใช้โดยไม่เสียค่าเช่า

1205030108.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่วน
ปรับปรุงอาคาร

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของส่วนปรับปรุงอาคารเป็น
ระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่เร่ิมปรับปรุงจนถึง
ปัจจุบัน

อำคำรเพ่ือประโยชน์อ่ืน
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1205040000.000 19

1205040101.101 ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของอาคาร แต่สร้างข้ึนมาในบริเวณ
เดียวกับอาคาร เช่น ศาลา เสาธง  กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ กำรจัด

สวน เป็นต้น (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-
ฝำกคลัง)

1205040101.102 ระบบประปา โครงสร้างถาวรมีไว้เพ่ือการด าเนินงานซ่ึงคาดว่าจะได้รับประโยชน์
เกิน 1 ปี (กรณีท่ีเป็นเงินงบประ มำณ/เงินนอกงบประมำณ-

ฝำกคลัง)

1205040101.103 ระบบบ าบัดน้ าเสีย โครงสร้างถาวรมีไว้เพ่ือการด าเนินงานซ่ึงคาดว่าจะได้รับประโยชน์
เกิน 1 ปี (กรณีท่ีเป็นเงินงบประ มำณ/เงินนอกงบประมำณ-
ฝำกคลัง)

1205040101.104 ระบบไฟฟ้า โครงสร้างเครือข่ายของระบบไฟฟ้ามีไว้เพ่ือการด าเนิน งานซ่ึงคาด
ว่าจะได้รับประโยชน์เกิน 1 ปี (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงิน

นอกงบประมำณ - ฝำกคลัง)

1205040101.105 ระบบโทรศัพท์ โครงสร้างเครือข่ายระบบโทรศัพท์มีไว้เพ่ือการด าเนินงานซ่ึงคาด
ว่าจะได้รับประโยชน์เกิน 1 ปี (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงิน
นอกงบประมำณ - ฝำกคลัง)

1205040101.106 ระบบถนนภายใน โครงสร้างถาวรมีไว้เพ่ือการด าเนินงานซ่ึงคาดว่าจะได้รับประโยชน์
เกิน 1 ปี (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำก

คลัง)

1205040102.101 พักส่ิงปลูกสร้าง บัญชีท่ีใช้บันทึกสินทรัพย์ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ /เงินนอก

งบประมำณฝำกคลัง และบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกในบัญชี

สินทรัพย์ปกติทุกส้ินเดือน

1205040102.102 พักระบบประปา บัญชีท่ีใช้บันทึกสินทรัพย์ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ /เงินนอก

งบประมำณฝำกคลังและบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกในบัญชี

สินทรัพย์ปกติทุกส้ินเดือน

1205040102.103 พักระบบบ าบัดน้ าเสีย บัญชีท่ีใช้บันทึกสินทรัพย์ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ /เงินนอก

งบประมำณฝำกคลังและบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกในบัญชี

สินทรัพย์ปกติทุกส้ินเดือน

1205040102.104 พักระบบไฟฟ้า บัญชีท่ีใช้บันทึกสินทรัพย์ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ /เงินนอก

งบประมำณฝำกคลัง และบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกในบัญชี

สินทรัพย์ปกติทุกส้ินเดือน

1205040102.105 พักระบบโทรศัพท์ บัญชีท่ีใช้บันทึกสินทรัพย์ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ /เงินนอก

งบประมำณฝำกคลัง และบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกในบัญชี

สินทรัพย์ปกติทุกส้ินเดือน

ส่ิงปลูกสร้ำง
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1205040102.106 พักระบบถนนภายใน บัญชีท่ีใช้บันทึกสินทรัพย์ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ /เงินนอก

งบประมำณฝำกคลัง และบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกในบัญชี

สินทรัพย์ปกติทุกส้ินเดือน

1205040103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่ิง
ปลูกสร้าง

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของส่ิงปลูกสร้างอย่างเป็น
ระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประ มาณข้ึนต้ังแต่ส่ิงปลูกสร้างเร่ิม
ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205040103.102 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ระบบประปา

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของระบบประปาอย่างเป็น
ระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่ระบบประปาเร่ิม
ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205040103.103 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ระบบบ าบัดน้ าเสีย

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียอย่าง
เป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่ระบบบ าบัดน้ า
เสียเร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงิน

นอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205040103.104 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ระบบ
ไฟฟ้า

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของระบบไฟฟ้าอย่างเป็น
ระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่ระบบไฟฟ้าเร่ิมใช้
การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205040103.105 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ระบบ
โทรศัพท์

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของระบบโทรศัพท์อย่างเป็น
ระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่ระบบโทรศัพท์เร่ิม
ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205040103.106 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ระบบ
ถนนภายใน

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของระบบถนนภายในอย่าง
เป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่ถนนภายในเร่ิม
ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก

งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205050000.000 20

1205050101.101 อาคารเพ่ือการพักอาศัย-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกอาคารเพ่ือการพักอาศัย ท่ีซ้ือด้วยเงินนอก

งบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึง

ไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1205050101.102 อาคารส านักงาน-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกอาคารส านักงาน ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ี

เป็นเงินสดหรือ เงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึงไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบGFMIS

1205050101.103 อาคารเพ่ือประโยชน์ อ่ืน-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน ท่ีซ้ือด้วยเงินนอก

งบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึง

ไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง - Interface
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1205050101.104 ส่ิงปลูกสร้าง-Interface บัญชีท่ีใช้บันทึกส่ิงปลูกสร้าง ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็น

เงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึงไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1205050101.105 ระบบประปา-Interface บัญชีท่ีใช้บันทึกระบบประปา ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ี

เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึงไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบGFMIS

1205050101.106 ระบบบ าบัดน้ าเสีย-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกระบบบ าบัดน้ าเสีย ท่ีซ้ือด้วยเงินนอก

งบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือ เงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึง

ไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบGFMIS

1205050101.107 ระบบไฟฟ้า-Interface บัญชีท่ีใช้บันทึกระบบไฟฟ้า ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็น

เงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึงไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบGFMIS

1205050101.108 ระบบโทรศัพท์-Interface บัญชีท่ีใช้บันทึกระบบโทรศัพท์ ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ี

เป็นเงินสดหรือ เงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึงไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบGFMIS

1205050101.109 ระบบถนนภายใน-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกระบบภายใน ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ี

เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์  ซ่ึงไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1205050102.101 ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร
เพ่ือการพักอาศัย - 
Interface

ค่าเส่ือมราคาอาคารเพ่ือการพักอาศัย - Interfaceท่ีสะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัว
ในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1205050102.102 ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร
ส านักงาน-Interface

ค่าเส่ือมราคาอาคารส านักงาน-Interfaceท่ีสะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบันโดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1205050102.103 ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร
เพ่ือประโยชน์ อ่ืน - 
Interface

ค่าเส่ือมราคาอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืนInterfaceท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน
ระบบ GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1205050102.104 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่ิง
ปลูกสร้าง -Interface

ค่าเส่ือมราคาส่ิงปลูกสร้าง Interface ท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1205050102.105 ค่าเส่ือมราคาสะสมระบบ
ประปา -Interface

ค่าเส่ือมราคาอาคารเพ่ือการพักอาศัย - Interfaceท่ีสะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัว
ในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำร
พำณิชย์)
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1205050102.106 ค่าเส่ือมราคาสะสมระบบ
บ าบัดน้ าเสีย - Interface

ค่าเส่ือมราคาระบบบ าบัดน้ าเสีย-Interfaceท่ีสะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1205050102.107 ค่าเส่ือมราคาสะสมระบบ
ไฟฟ้า -Interface

ค่าเส่ือมราคาระบบไฟฟ้า-Interfaceท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัว  ในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1205050102.108 ค่าเส่ือมราคาสะสมระบบ
โทรศัพท์-Interface

ค่าเส่ือมราคาระบบโทรศัพท์-Interfaceท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1205050102.109 ค่าเส่ือมราคาสะสมระบบ
ถนนภายใน-Interface

ค่าเส่ือมราคาระบบถนนภายใน-Interfaceท่ีสะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบันโดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1205060000.000 21

1205060101.101 อาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่
ระบุราย ละเอียด

อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีหน่วยงานไม่ได้บันทึกไม่มีรายละเอียด
สินทรัพย์รายตัวไว้ในระบบขณะท่ีท าการยกยอดข้อมูลจึงไม่ได้
เก็บยอดไปค านวณค่าเส่ือมราคาในระบบซ่ึงเป็นบัญชีท่ีใช้เพ่ือการ
ยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบเท่าน้ัน

1205060102.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
อาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่
ระบุรายละเอียด

ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียดซ่ึงไม่ได้เก็บรายละเอียดไว้ในระบบ

1206000000.000

1206010000.000 22

1206010101.101 ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์ท่ีใช้ในส านักงานท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ /เงินนอก

งบประมำณฝำกคลัง เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีตู้ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ GFMIS

1206010102.101 พักครุภัณฑ์ส านักงาน บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ส านักงาน ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ/เงิน

นอกงบประมำณฝำกคลังและบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกในบัญชี

ครุภัณฑ์ส านักงานปกติทุกส้ินเดือน

1206010103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์ส านักงาน

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์ส านักงานอย่าง
เป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิม
ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206020000.000 23

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงไม่ระบุรำยละเอียด

1.2.5 ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
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1206020101.101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

อุปกรณ์ขนส่งและยานพาหนะ ประกอบด้วย ยานพาหนะส าหรับ
เคล่ือนย้ายวัตถุหรือคน ซ่ึงประกอบด้วย ยานยนต์ รถลากและรถ
พ่วง เรือยนต์ รถไฟ ยานล าเลียงเคร่ืองบิน จักรยานยนต์ และ
จักรยาน บัญชีน้ีมีไว้เพ่ือบันทึกอุปกรณ์ขนส่งและยานพาหนะใน
ราคาทุน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำก
คลัง)

1206020102.101 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ท่ีซ้ือด้วยเงิน

งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง  และบัญชีน้ีจะถูก

ล้างไปบันทึกในบัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งปกติทุกส้ิน
เดือน

1206020103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม -
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์         
ยานพาหนะและขนส่งอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ี
ประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ี
เป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206030000.000 24

1206030101.101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์เก่ียวกับการผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้าและเก่ียวกับ
การรับ-ส่งคล่ืนวิทยุ ไมโครเวฟ ฯลฯ ส าหรับใช้เพ่ือการส่ือสาร ท่ี

ซ้ือด้วยเงินงบประมำณ /เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง เช่นหม้อ

แปลงไฟฟ้า เคร่ืองรับส่งวิทยุ เป็นต้น เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ GFMIS

1206030102.101 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ/

เงินนอกงบประมำณฝำกคลังและบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกใน

บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุปกติทุกส้ินเดือน

1206030103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์
เร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206040000.000 25

1206040101.101 ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ครุภัณฑ์ท่ีใช้เพ่ือการอบรม ถ่ายทอด โฆษณาประชา สัมพันธ์ ท่ี

ซ้ือด้วยเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง เช่น 

กล้อง เคร่ืองฉาย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ เป็นต้น
เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS

1206040102.101 พักครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ท่ีซ้ือด้วยเงิน

งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง และบัญชีน้ี จะถูก

ล้างไปบันทึกในบัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ปกติทุกส้ินเดือน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

หนา้ที ่19 จาก 84



รหัสบัญชี ค ำอธิบำย

ผังบัญชีภำคสุขภำพ ปีงบประมำณ 2565 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ช่ือบัญชี

1206040103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่
สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/
เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206050000.000 26

1206050101.101 ครุภัณฑ์การเกษตร ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์การเกษตรท่ีประกอบด้วยครุภัณฑ์
การเกษตร (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-
ฝำกคลัง)

1206050102.101 พักครุภัณฑ์การเกษตร บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์การเกษตร ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ/

เงินนอกงบประมำณฝำกคลังและบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกใน

บัญชีครุภัณฑ์การเกษตรปกติทุกส้ินเดือน

1206050103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม -
ครุภัณฑ์การเกษตร

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์การเกษตรอย่าง
เป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิม
ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก

งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206060000.000 26.1

1206060101.101 ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์ใช้ในโรงงาน เช่น แท่นพิมพ์ เคร่ืองท าเหรียญกษาปณ์ 
เคร่ืองตีตราและอัดแบบ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองกล่ัน เป็นต้น เป็น
บัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ท่ีซ้ือด้วย
เงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง

1206060102.101 พักครุภัณฑ์โรงงาน บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์โรงงาน ผ่านระบบ Web Online หรือยัง
ไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ีเป็นรายการเปิด 
(Open item)

1206060103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม -
ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์โรงงานท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1206070000.000 27

1206070101.101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง(กรณีท่ีเป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206070102.101 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ก่อสร้าง ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ/เงิน

นอกงบประมำณฝำกคลัง และบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกในบัญชี

ครุภัณฑ์ก่อสร้างปกติทุกส้ินเดือน

1206070103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์ก่อสร้างอย่าง
เป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิม
ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206090000.000 28

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

ครุภัณฑ์โรงงำน

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์
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1206090101.101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ประกอบด้วยอุปกรณ์เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์เก่ียวกับ
การปฏิบัติทางการแพทย์  (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206090102.101 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ท่ีซ้ือด้วยเงิน

งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง และบัญชีน้ีจะถูกล้าง

ไปบันทึกในบัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ปกติทุกส้ิน
เดือน

1206090103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม -
ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์
และการแพทย์

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึน
ต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน  (กรณีท่ีเป็นเงิน
งบประมำณ /เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206100000.000 29

1206100101.101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงานท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์
ส าหรับการใช้งานด้านธุรการ ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบต้ังโต๊ะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา เคร่ืองพิมพ์ และอุปกรณ์ส าหรับระบบเครือข่าย  
นอกจากน้ียังรวมถึงอุปกรณ์  (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงิน
นอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206100102.101 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ/

เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง และบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกใน

บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปกติทุกส้ินเดือน

1206100103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์
เร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน  (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206110000.000 30

1206110101.101 ครุภัณฑ์การศึกษา หมายถึง ครุภัณฑ์การศึกษา ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือการ
เรียน การสอน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C)

1206110102.101 พักครุภัณฑ์การศึกษา หมายถึง บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์การศึกษา ผ่านระบบ Excel 
Loader หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ี
เป็นรายการเปิด (Open item)

1206110103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์การศึกษา

หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์การศึกษาท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C)

1206120000.000 31 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
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1206120101.101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (กรณีท่ีเป็นเงิน

งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ -ฝำกคลัง)

1206120102.101 พักครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ/เงินนอก

งบประมำณฝำกคลังและบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกในบัญชีปกติ

ทุกส้ินเดือน

1206120103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์
เร่ิมใช้การได้จน ถึงปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก

งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206130000.000 32

1206130101.101 ครุภัณฑ์กีฬา หมายถึง ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือการออกก าลังกายและฝึกซ้อม การ
แข่งกีฬา เช่น โต๊ะปิงปอง จักรยานออกก าลังกาย เป็นต้น เป็น
บัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1206130102.101 พักครุภัณฑ์กีฬา หมายถึง บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์กีฬา ผ่านระบบ Excel Loader
 หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ีเป็น
รายการเปิด (Open item)

1206130103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์กีฬา

หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์กีฬาท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1206140000.000 33

1206140101.101 ครุภัณฑ์ดนตรี หมายถึง ครุภัณฑ์เพ่ือใช้บรรเลงและฝึกซ้อมดนตรี เช่น เคร่ือง
ดนตรีไทย เคร่ืองดนตรีสากล อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับดนตรีเป็นต้น 
เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ(Recon A/C)

1206140102.101 พักครุภัณฑ์ดนตรี หมายถึง บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ดนตรี ผ่านระบบ Excel 
Loader หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบบัญชีน้ี
เป็นรายการเปิด (Open item)

1206140103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์ดนตรี

หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์ดนตรีท่ีสะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
 A/C)

1206150000.000 34

1206150101.101 ครุภัณฑ์สนาม หมายถึง ครุภัณฑ์เพ่ือการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น เต้นท์ ถุง
นอน เปล เตียงสนาม  เป็นต้น เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ (Recon A/C)

1206150102.101 พักครุภัณฑ์สนาม หมายถึง บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์สนามผ่านระบบ Excel Loader
 หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ีเป็น
รายการเปิด (Open item)

1206150103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์สนาม

หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์สนามท่ีสะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
 A/C)

ครุภัณฑ์กีฬำ

ครุภัณฑ์ดนตรี

ครุภัณฑ์สนำม
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1206160000.000 35

1206160101.101 ครุภัณฑ์อ่ืน ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์อ่ืน ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ และ
เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ส านักงานนอกเหนือจากอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โรงงาน เคร่ืองจักร และสินทรัพย์ถาวรท่ีมีตัวตนอ่ืน
ท่ีไม่ได้แสดงท่ีอ่ืน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206160102.101 พักครุภัณฑ์อ่ืน บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์อ่ืน ท่ีซ้ือด้วยเงินงบประมำณ/เงินนอก

งบประมำณฝำกคลัง  และบัญชีน้ีจะถูกล้างไปบันทึกในบัญชี

ปกติทุกส้ินเดือน

1206160103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม- 
ครุภัณฑ์อ่ืน

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์อ่ืนอย่างเป็น
ระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การ
ได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ -ฝำกคลัง)

1206170000.000 36

1206170101.101 ครุภัณฑ์ส านักงาน-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ส านักงาน-Interface ท่ีซ้ือด้วยเงินนอก

งบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึง

ไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.102 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง-Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface ท่ีซ้ือ
ด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับ

ธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ

 GFMIS

1206170101.103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface ท่ีซ้ือด้วยเงิน
นอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร

พำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.104 ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่-Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface   ท่ีซ้ือ
ด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับ

ธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ

 GFMIS

1206170101.105 ครุภัณฑ์การเกษตร-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์การเกษตร-Interface ท่ีซ้ือด้วยเงินนอก

งบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึง

ไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

ครุภัณฑ์อ่ืน

ครุภัณฑ์ - Interface
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1206170101.106 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface  ท่ีซ้ือด้วยเงินนอก

งบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึง

ไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.107 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์-Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface 
ท่ีซ้ือด้วยเงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับ

ธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ

 GFMIS

1206170101.108 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface ท่ีซ้ือด้วยเงิน
นอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร

พำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.109 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface ท่ีซ้ือด้วย

เงินนอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร

พำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.110 ครุภัณฑ์อ่ืน-Interface บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑ์อ่ืน-Interface ท่ีซ้ือด้วยเงินนอก

งบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึง

ไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170102.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ส านักงาน-
Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.102 ค่าเส่ือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง-Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.103 ค่าเส่ือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-
Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.104 ค่าเส่ือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่-Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.105 ค่าเส่ือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์การเกษตร-
Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.106 ค่าเส่ือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)
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1206170102.107 ค่าเส่ือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์-Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.108 ค่าเส่ือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-
Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.109 ค่าเส่ือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-
Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.110 ค่าเส่ือมราคาสะสม
ครุภัณฑ์อ่ืน-Interface

ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์-Interface ท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206180000.000 37

1206180101.101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ครุภัณฑ์ทุกประเภทท่ีหน่วยงานไม่ได้บันทึกไม่มีรายละเอียด
สินทรัพย์รายตัวไว้ในระบบ ขณะท่ีท าการยกยอดข้อมูล จึงไม่ได้
เก็บยอดไปค านวณค่าเส่ือมราคาในระบบซ่ึงเป็นบัญชีท่ีใช้เพ่ือการ
ยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบเท่าน้ัน (กรณีเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณฝำกคลัง)

1206180102.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม- 
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของครุภัณฑ์ไม่ระบุ
รายละเอียดอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานท่ีประมาณข้ึน
ต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีเงินงบประมำณ/
 เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง)

1209000000.000

1209010000.000 38

1209010101.101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค าบรรยายโปรแกรม เอกสารประกอบ
ของท้ังระบบ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคช่ัน และฐานข้อมูล ซ่ึง
คาดการณ์ว่าจะมีการใช้งานมากกว่า 1 ปี ท่ีซ้ือด้วยเงิน

งบประมำณ /เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง บันทึกโดยใช้ราคา

ทุน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS

1209010102.101 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บัญชีน้ีใช้บันทึกในระบบเม่ือมีการส่ังซ้ือสินทรัพย์ ด้วยเงิน

งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ(ฝำกคลัง)และบัญชีน้ีจะถูกล้าง

ไปบันทึกในบัญชีปกติทุกส้ินเดือน

1209010103.101 ค่าตัดจ าหน่ายสะสม - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มูลค่าของการปันส่วนค่าแห่งประโยชน์ท่ีหมดส้ินไปตามเวลาและ
การใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นระบบตลอดอายุ
การใช้งานท่ีประมาณข้ึนต้ังแต่สินทรัพย์เร่ิมใช้การได้จนถึงปัจจุบัน
 (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1209030000.000 39

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรำยละเอียด

1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
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1209030101.101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interfaceท่ีซ้ือด้วยเงิน

นอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร

พำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1209030101.104 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - 
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ท่ีซ้ือด้วยเงินนอก

งบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึง

ไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1209030102.101 ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - 
Interface

ค่าตัดจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface ท่ีสะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัว
ในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1209030102.103 ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  - 
Interface

ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface ท่ีสะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน  โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน
ระบบ GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1211000000.000

1211000000.100 40

1211010101.101 งานระหว่างก่อสร้าง อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการยังไม่
แล้วเสร็จ (กรณีเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1211010102.101 พักงานระหว่างก่อสร้าง บัญชีน้ีใช้บันทึกในระบบเม่ือมีการส่ังซ้ือสินทรัพย์ ด้วยเงิน

งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง และบัญชีน้ีจะถูก

ล้างไปบันทึกในบัญชีปกติทุกส้ินเดือน

1211010103.101 งานระหว่างก่อสร้าง- 
Interface

บัญชีท่ีใช้บันทึกงานระหว่างก่อสร้าง Interface ท่ีซ้ือด้วยเงิน
นอกงบประมำณท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร

พำณิชย์ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1213000000.000 40.1 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

1213010105.101 สินทรัพย์รอการโอน สินทรัพย์ถาวรท่ีหน่วยงานจัดหาหรือได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จะโอนต่อไปให้แก่หน่วยงานอ่ืน อาจโอนไปทันทีเม่ือได้มาหรือถือ
ไว้เป็นการดูแลสินทรัพย์ตามระยะเวลาเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือรอ
โอนต่อให้หน่วยงานอ่ืนเท่าน้ัน บัญชีน้ีเป็นรายการเปิด (Open 
item)

1213010199.101 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น 
พระพุทธรูป พระสังฆจาย รูปหล่อยหรือรูปป้ัน ร .5 รูปภาพหรือ
รูปวาดโบราณราคาสูง แร่รัตนชาติ แผ่นทองค า เป็น

2000000000.000 2.หน้ีสิน

1.2.7 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
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2100000000.000

2101000000.000

2101010000.000 41

2101010101.102 เจ้าหน้ีการค้า - 
หน่วยงานภาครัฐ

หมายถึง จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐใน
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธี
ช าระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีท่ีเก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) บัญชีน้ีถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัส
บัญชี 1102050101

2101010102.102 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก-ยา (เงิน
งบประมาณ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือยาท่ี
มีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดยการจ่าย
ตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C) ด้วยเงินงบประมาณ

2101010102.103 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก -วัสดุ
การแพทย์ท่ัวไป (เงิน
งบประมาณ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือวัสดุ
การแพทย์ท่ัวไปท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธี
ช าระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีท่ีเก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินงบประมาณ

2101010102.105 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก - วัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ (เงิน
งบประมาณ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและ
เลือกวิธีช าระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีท่ีเก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินงบประมาณ

2101010102.116 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก-วัสดุอ่ืน ๆ
(เงินงบประมาณ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือวัสดุ
อ่ืน ๆ ท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดย
การจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินงบประมาณ

2101010102.129 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก - อ่ืน ๆ 
(เงินงบประมาณ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือจัด
จ้างท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดย
การจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินงบประมาณ

2101010102.130 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก- วัสดุ
เภสัชกรรม (เงิน
งบประมาณ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือวัสดุ
เภสัชกรรมท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงิน
โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินงบประมาณ

2101010102.131 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก- วัสดุทัน
ตกรรม (เงินงบประมาณ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือ
วัสดุทันตกรรมท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระ
เงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดราย
ตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินงบประมาณ

2.1 หน้ีสินหมุนเวียน

2.1.1 เจ้ำหน้ีระยะส้ัน

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ
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2101010102.132 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก- วัสดุ
เอกซเรย์ (เงินงบประมาณ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือวัสดุ
เอกซเรย์ท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงิน
โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินงบประมาณ

2101010102.133 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก-ยา (เงิน
นอกประมาณฝากคลัง)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือยาท่ี
มีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดยการจ่าย
ตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C) ด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

2101010102.134 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก-วัสดุเภสัช
กรรม (เงินนอกประมาณ
ฝากคลัง)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือวัสดุ
เภสัชกรรมท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงิน
โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

2101010102.135 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก-วัสดุ
การแพทย์ท่ัวไป (เงินนอก
ประมาณฝากคลัง)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือวัสดุ
การแพทย์ท่ัวไปท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธี
ช าระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีท่ีเก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินนอก
งบประมาณฝากคลัง

2101010102.136 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก -วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(เงินนอกงบประมาณฝาก
คลัง)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสต์การแพทย์ท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือก
วิธีช าระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีท่ีเก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินนอก
งบประมาณฝากคลัง

2101010102.137 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก-วัสดุ
เอกซเรย์ (เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือวัสดุ
เอกซเรย์ท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงิน
โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

2101010102.138 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก-วัสดุทัน
ตกรรม (เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือ
วัสดุทันตกรรมท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระ
เงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดราย
ตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

2101010102.139 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก-วัสดุอ่ืน ๆ 
 (เงินนอกงบประมาณ
ฝากคลัง)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือวัสดุ
อ่ืน ๆ ท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดย
การจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
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2101010102.140 เจ้าหน้ีการค้า-
บุคคลภายนอก-อ่ืน ๆ 
(เงินนอกงบประมาณฝาก
คลัง)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือจัด
จ้างรายการอ่ืนท่ีนอกเหนือข้างต้น ท่ีมีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างใน
ระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็น
บัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
นอกงบประมาณฝากคลัง

2101010103.101 รับสินค้า/ใบส าคัญ 
(GR/IR) - เงินงบประมาณ

จ านวนเงินค่าส่ิงของหรือบริการท่ีหน่วยงานได้ตรวจรับแล้ว เป็น
บัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) เม่ือหน่วยงานบันทึก
รายการตรวจรับ สินค้า บัญชีน้ีเป็นรายการเปิด (Open item) 
จากเงินงบประมาณ ส ำหรับกำรบันทึกบัญชีท่ีหน่วยเบิกจ่ำย
เท่ำน้ัน

2101010103.102 รับสินค้า/ใบส าคัญ 
(GR/IR) - เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง

จ านวนเงินค่าส่ิงของหรือบริการท่ีหน่วยงานได้ตรวจรับแล้ว เป็น
บัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) เม่ือหน่วยงานบันทึก
รายการตรวจรับ สินค้า บัญชีน้ีเป็นรายการเปิด (Open item) 
จากเงินนอกงบประมาณ ส าหรับการบันทึกบัญชีท่ีหน่วยเบิกจ่าย
เท่าน้ัน

2101010107.101 เจ้าหน้ีการค้า Interface -
 บุคคลภายนอก

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือจัด
จ้าง เป็นบัญชีท่ีใช้บันทึกเจ้าหน้ีการค้า -บุคคลภายนอก จากระบบ
ของตนเองเข้าระบบ GFMIS ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชี
รายตัวในระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการ)

2101020000.100 42

2101020106.101 เจ้าหน้ีส่วนราชการ - 
รายได้รับแทนกัน

บัญชีท่ีใช้บันทึกจ านวนเงินท่ีหน่วยงานเจ้าของรายได้เป็นเจ้าหน้ี
หน่วยงานผู้จัดเก็บแทน เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ 
(Auto) เม่ือหน่วยงานจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน บัญชีน้ีเป็น
รายการเปิด (Open item) บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) 
กับบัญชีลูกหน้ีส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน รหัสบัญชี 
1102050125 ส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยเท่ำน้ัน

2101020198.102 เจ้าหน้ีอ่ืน - หน่วยงาน
ภาครัฐ - ยา 
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
งบประมาณ

2101020198.103 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ -
วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
งบประมาณ

เจ้ำหน้ีอ่ืน-หน่วยงำนภำครัฐ เงินงบประมำณ/เงินนอกฝำกคลัง (กรมบัญชีกลำงจ่ำยตรงให้

ผู้ขำยท่ีเป็นรัฐวิสำหกิจหรือ หน่วยงำนภำครัฐ )
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2101020198.105 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ -
 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์   
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
งบประมาณ

2101020198.107 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-
วัสดุอ่ืน (กรมบัญชีกลาง
จ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
งบประมาณ

2101020198.111 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-
อ่ืน (กรมบัญชีกลางจ่าย
ตรงให้ผู้ขายท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
งบประมาณ

2101020198.112 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-
วัสดุเภสัชกรรม
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
งบประมาณ

2101020198.113 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-
วัสดุทันตกรรม 
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
งบประมาณ

2101020198.114 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-
วัสดุเอกซเรย์
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
งบประมาณ
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2101020198.115 เจ้าหน้ีอ่ืน - หน่วยงาน
ภาครัฐ - ยา 
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
นอกงบประมาณฝากคลัง

2101020198.116 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ -
วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
นอกงบประมาณฝากคลัง

2101020198.117 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ -
 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์   
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
นอกงบประมาณฝากคลัง

2101020198.118 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-
วัสดุอ่ืน (กรมบัญชีกลาง
จ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
นอกงบประมาณฝากคลัง

2101020198.119 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-
อ่ืน (กรมบัญชีกลางจ่าย
ตรงให้ผู้ขายท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
นอกงบประมาณฝากคลัง

2101020198.120 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-
วัสดุเภสัชกรรม
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
งบประมาณ
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2101020198.121 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-
วัสดุทันตกรรม 
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
งบประมาณ

2101020198.122 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-
วัสดุเอกซเรย์
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฯ 
องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหน้ีอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีท่ีเก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
งบประมาณ

2101020000.200 43

2101020199.134 เจ้าหน้ี-ยา จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่ายาหน่วยงานภาครัฐ  และ
บุคคลภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมำณท่ีฝำกไว้กับ

ธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.135 เจ้าหน้ี-วัสดุการแพทย์
ท่ัวไป

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าวัสดุการแพทย์ท่ัวไป หน่วยงาน
ภาครัฐ  และบุคคลภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมำณท่ี

ฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.136 เจ้าหน้ี - วัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 หน่วยงานภาครัฐและบุคคล ภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอก

งบประมำณท่ีฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.137 เจ้าหน้ี -วัสดุอ่ืน จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าวัสดุอ่ืนหน่วยงานภาครัฐและ
บุคคลภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมำณท่ีฝำกไว้กับ

ธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.138 เจ้าหน้ี-อ่ืน จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าซ่อมแซม และบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาบริการ รวมท้ังค่าใช้จ่ายลักษณะค่าใช้สอย
อ่ืน หน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอก

งบประมำณท่ีฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.139 เจ้าหน้ี -  ครุภัณฑ์ จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าครุภัณฑ์หน่วยงานภาครัฐและ
บุคคลภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมำณท่ีฝำกไว้กับ

ธนำคำรพำณิชย์) ไม่รวมงบลงทุน UC

2101020199.140 เจ้าหน้ี -  ท่ีดิน อาคาร 
และส่ิงปลูกสร้าง

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าท่ีดิน อาคาร  และส่ิงปลูกสร้าง
หน่วยงานภาครัฐ  และบุคคลภายนอก(กรณีท่ีเป็นเงินนอก

งบประมำณท่ีฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์) ไม่รวมงบลงทุน UC

เจ้ำหน้ีอ่ืน  เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์
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2101020199.141 เจ้าหน้ี-วัตถุดิบ จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าวัตถุดิบ หน่วยงานภาครัฐและ
บุคคล ภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมาณท่ีฝากไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์)

2101020199.142 เจ้าหน้ี-สินค้าส าเร็จรูป จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าสินค้าส าเร็จรูป หน่วยงาน
ภาครัฐและบุคคล ภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมาณท่ี
ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์)

2101020199.143 เจ้าหน้ี-วัสดุเภสัชกรรม จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าวัสดุเภสัชกรรม หน่วยงาน
ภาครัฐและบุคคล ภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมาณท่ี
ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์)

2101020199.144 เจ้าหน้ี-วัสดุทันตกรรม จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าวัสดุทันตกรรม หน่วยงาน
ภาครัฐและบุคคล ภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมาณท่ี
ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์)

2101020199.145 เจ้าหน้ี-วัสดุเอกซเรย์ จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าวัสดุเอ็กซเรย์ หน่วยงานภาครัฐ
และบุคคล ภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมาณท่ีฝากไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์)

2101020199.146 เจ้าหน้ี-ค่าจ้างเหมา
บริการทางการแพทย์

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ส าหรับ
ประกอบการวินิจฉัย และงานบริการรักษาพยาบาล เช่น การจ้าง
เหมาบริการล้างไต สลายน่ิวการอบแก๊สท าให้ปราศจากเช้ือ  เป็น
ต้น (กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมาณท่ีฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ )

2101020199.147 เจ้าหน้ี-ค่าจ้างเหมาตรวจ
ห้องปฏิบัติการ (LAB)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
(Lab) หน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอก
งบประมาณท่ีฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์)

2101020199.148 เจ้าหน้ี-ค่าตรวจเอกซเรย์ 
(X-Ray)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-ray) 
หน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก (กรณีท่ีเป็นเงินนอก
งบประมาณท่ีฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์)

2101020199.149 เจ้าหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/
น้ ายา หน่วยงานภาครัฐ

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานป็นหน้ีหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเกิดจากการซ้ือ
วัสดุ อุปกรณ์ น้ ายา

2101020199.150 เจ้าหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/
น้ ายา หน่วยงานภายนอก

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานป็นหน้ีหน่วยงานภายนอก ท่ีเกิดจากการ
ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายา

2101020199.151 เจ้าหน้ี- เงินบริจาค จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ี ท่ีเกิดจากเงินบริจาค

2101020199.201 เจ้าหน้ี- งบลงทุน UC จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีค่าอาคาร และส่ิงปลูกสร้าง รวมท้ัง
ครุภัณฑ์ กรณีท่ีเป็นงบบริการลักษณะงบลงทุน จากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2101020199.202 เจ้าหน้ีค่ารักษา OP-UC 
นอก CUP (ในจังหวัด
สังกัด สธ.)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานต้องช าระให้หน่วยบริการอ่ืนในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขท่ีให้การรักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
สิทธิ UC ในจังหวัดเดียวกัน

2101020199.203 เจ้าหน้ีค่ารักษา OP-UC 
นอก CUP (ต่างจังหวัด
สังกัด สธ.)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานต้องช าระให้หน่วยบริการอ่ืนในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขท่ีให้การรักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
สิทธิ UC
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2101020199.204 เจ้าหน้ีค่ารักษา OP-UC 
นอกสังกัด สป.สธ.

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานต้องช าระให้หน่วยบริการอ่ืนท่ีให้การรักษา
 พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก สิทธิ UC นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

2101020199.301 เจ้าหน้ีค่ารักษาพยาบาล-
ประกันสังคม

จ านวนเงินท่ีสถานบริการหลัก (Main Contrater)ต้องช าระให้
หน่วยบริการอ่ืนท่ีให้บริการรักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม

2101020199.501 เจ้าหน้ีค่ารักษา -แรงงาน
ต่างด้าว ในสังกัด สธ.

จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีต้องช าระให้กับหน่วยบริการ/
สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีรับส่งต่อคนต่าง
ด้าว/แรงงานต่างด้าว

2101020199.502 เจ้าหน้ีค่ารักษา -แรงงาน
ต่างด้าวนอกสังกัด สธ.

จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีต้องช าระให้กับหน่วยบริการ/
สถานพยาบาลของรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีรับส่งต่อ
คนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว

2101020199.701 เจ้าหน้ีค่ารักษา -บุคคลท่ี
มีปัญหาสถานะและสิทธิ
นอก CUP

เจ้าหน้ีค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิกรณีเป็น
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มาใช้บริการต่าง CUP

2102000000.000

2102040000.000 44

2102040101.101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย หมายถึง จ านวนเงินค่าสาธารณูปโภคท่ีหน่วยงานได้ใช้บริการแล้ว
ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน  ซ่ึงเกิดจาก
การปรับปรุงรายการตอนส้ินปี (เฉพำะหน่วยเบิกจ่ำย)

2102040102.101 ใบส าคัญค้างจ่าย หมายถึง จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคลากรของหน่วยงาน
 หรือแก่บุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่มีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในนระบบและ
เลือกวิธีช าระเงินโดยการจ่ายผ่านบัญชีของหน่วยงานรหัสผู้ขาย 
(Vender A) เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
 A/C)

2102040103.101 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง
 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จ านวนเงินภาษีท่ีหน่วยงานหักไว้จากยอดเงินท่ีหน่วยงานขอเบิก
ในระบบ  เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) เม่ือ
กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจ านวนเงินภาษีท่ี
หน่วยงานบันทึกหักไว้เม่ือมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ี ท่ีไม่เป็นนิติ
บุคคล เฉพาะหน่วยเบิกจ่าย

2102040104.101 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง
 - ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภงด 1

จ านวนเงินภาษีท่ีหน่วยงานหักไว้จากยอดเงินท่ีหน่วยงานขอเบิก
ในระบบเป็นเงินเดือนค่าจ้างและเงินอ่ืนท่ีต้องหักภาษี เพ่ือน าส่ง
ตามภงด. 1 เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) เม่ือ
กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจ านวนเงินภาษีท่ี
หน่วยงานบันทึกหักไว้เม่ือมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ี ท่ีไม่เป็นนิติ
บุคคล เฉพาะหน่วยเบิกจ่าย

2.1.2 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน
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2102040106.101 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากบุคคลภายนอก

จ านวนเงินภาษีท่ีหน่วยงานหักไว้จากยอดเงินท่ีหน่วยงานขอเบิก
ในระบบ  เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) เม่ือ
กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจ านวนเงินภาษีท่ี
หน่วยงานบันทึกหักไว้เม่ือมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีท่ีเป็นนิติ
บุคคล เฉพาะหน่วยเบิกจ่าย

2102040110.101 ใบส าคัญค้างจ่ายอ่ืน (เงิน
นอกงบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคลากรของหน่วยงานหรือแก่
บุคคลอ่ืน โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคาร
พาณิชย์ของหน่วยงาน ซ่ึงไม่มีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบ

2102040110.102 ค่าจ้างช่ัวคราวค้างจ่าย 
(บริการ)

จ านวนค่าจ้างช่ัวคราวท่ีหน่วยงานมีภาระต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
ช่ัวคราว โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคาร
พาณิชย์ของหน่วยงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มี
การจ่ายเงิน ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวดท่ีจัดท า
รายงาน

2102040110.103 ค่าจ้างช่ัวคราวค้างจ่าย 
(สนับสนุน)

จ านวนค่าจ้างช่ัวคราวท่ีหน่วยงานมีภาระต้องจ่ายให้แก่ ลูกจ้าง
ช่ัวคราว โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคาร
พาณิชย์ของหน่วยงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มี
การจ่ายเงิน ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวดท่ีจัดท า
รายงาน

2102040110.104 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขค้างจ่าย 
(บริการ)

จ านวนค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีหน่วยงานมีภาระ
ต้องจ่ายให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นการจ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน ซ่ึงเกิดจากการ
ปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวดท่ีจัดท ารายงาน

2102040110.105 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขค้างจ่าย 
(สนับสนุน)

จ านวนค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีหน่วยงานมีภาระ
ต้องจ่ายให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นการจ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน ซ่ึงเกิดจากการ
ปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวดท่ีจัดท ารายงาน

2102040110.106 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ
ไม่ท าเวชปฏิบัติฯลฯ
(บริการ) ค้างจ่าย

จ านวนเงินท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษไม่ท าเวช
ปฏิบัติฯลฯ โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณท่ีฝาก
ธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่
ยังไม่มีการจ่ายเงินซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวด

2102040110.107 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
(บริการ) ค้างจ่าย

จ านวนเงินท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
(บริการ) ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงินซ่ึง
เกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวด

2102040110.108 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
(สนับสนุน) ค้างจ่าย

จ านวนเงินท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
(สนับสนุน) โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณท่ีฝาก
ธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่
ยังไม่มีการจ่ายเงินซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวด
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ช่ือบัญชี

2102040110.109 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เงินนอกงบประมาณค้าง
จ่าย

จ านวนเงินท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)  โดยเป็นการจ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงินซ่ึงเกิดจากการ
ปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวด (กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์)

2102040110.110 ค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานค้างจ่าย

จ านวนเงินท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์
ของหน่วยงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการ
จ่ายเงินซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวด

2102040110.111 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในลักษณะเบ้ีย
เล้ียงเหมาจ่ายค้างจ่าย

จ านวนเงินท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนปฏิบัติงานในลักษณะเบ้ีย
เล้ียงเหมาจ่าย โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณท่ีฝาก
ธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่
ยังไม่มีการจ่ายเงินซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวด

2102040110.112 ค่าตอบแทนอ่ืนค้างจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
รายการข้างต้นโดยเป็นการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณท่ีฝาก
ธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่
ยังไม่มีการจ่ายเงินซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวด

2102040110.113 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย จ านวนเงินค่าสาธารณูปโภคท่ีหน่วยงานได้ใช้บริการแล้วในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน โดยเป็นการจ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน และ
คาดว่าจะช าระหน้ีสินภายในระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงเกิดจากการ
ปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวดท่ีจัดท ารายงาน

2102040110.114 ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P 
ค้างจ่าย

จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการ P&P ท่ีด าเนินการแล้วในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน โดยเป็นการจ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน ซ่ึงมีมี
การท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบ

2102040110.115 ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย จ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหน้ีแก่บุคลากรของหน่วยงานหรือแก่
บุคคลอ่ืน โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคาร
พาณิชย์ของหน่วยงาน ซ่ึงไม่มีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบ

2102040198.101 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน-
หน่วยงานภาครัฐ

หมายถึง จ านวนเงินค่าบริการท่ีหน่วยงานได้รับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากท่ีระบุไว้ข้างต้น แต่ยังไม่ได้จ่ายช าระ 
ท้ังท่ีถึงก าหนดช าระหรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดข้ึนแล้ว ซ่ึง
เกิดจากการปรับปรุงรายการตอนส้ินปี บัญชีน้ีถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ รหัส
บัญชี 1102050106
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ช่ือบัญชี

2102040199.101 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน-
บุคคลภายนอก

จ านวนเงินค่าบริการท่ีหน่วยงานได้รับบริการจากบุคคลภายนอก 
นอกจากท่ีระบุไว้ข้างต้น แต่ยังไม่ได้จ่ายช าระ ท้ังท่ีถึงก าหนด
ช าระหรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดข้ึนแล้ว ซ่ึงเกิดจากการ
ปรับปรุงรายการตอนส้ินเดือน

2102040199.105 ใบส าคัญค้างจ่าย ภาระผูกพันท่ีหน่วยงานมีต่อข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด ตามเอกสารท่ีใช้ขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ รวมท้ังตามเอกสารท่ีใช้ขอเบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการ 
(เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง)

2103000000.000

2103000000.100 45

2103010103.101 รายได้ค่าบริการอ่ืนรับ
ล่วงหน้า

จ านวนเงินค่าบริการท่ีหน่วยงานได้รับล่วงหน้าจากบุคคลภาย 
นอกซ่ึงมิใช่เงินกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือเงินกองทุน
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เช่น รายได้ค่าเช่า

2103010103.502 รายได้ค่ารักษาแรงงาน
ต่างด้าวรับล่วงหน้า

เงินท่ีหน่วยบริการได้รับจากการข้ึนทะเบียนคนต่างด้าวและ
แรงงานต่างด้าว มีลักษณะเป็นรายได้รับล่วงหน้าท่ีโรงพยาบาล
เป็นผู้ดูแล ให้รวมถึงจ านวนเงินท่ีได้รับจากการตรวจสุขภาพ
แรงงานต่างด้าวก่อนล่วงหน้า

2104000000.000

2104000000.100 46

2104010101.101 รายได้แผ่นดินอ่ืนรอน าส่ง
คลัง-หน่วยเบิกจ่าย

บัญชีท่ีใช้บันทึกปรับปรุงรายการส้ินปี ซ่ึงเกิดจากการท่ีหน่วยงาน
จัดเก็บรายได้แผ่นดินแล้ว  แต่ยังไม่ได้น าส่งคลัง ณ วันท่ีออกงบ
การเงิน โดยหน่วยงานจะต้องกลับบัญชีรายได้แผ่นดินท่ียังไม่ได้
น าส่งมาบันทึกไว้ในบัญชีน้ี ณ วันส้ินงวด

2109000000.000

2109000000.100 47

2109010199.101 รายได้เงินช่วยเหลือรอ
การรับรู้

เงินช่วยเหลือท่ีหน่วยงานได้รับจากหน่วยงานภาครัฐหรือ รัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะ เม่ือหน่วยงานสามารถด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย
แล้วจึงจะรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือ

2109010199.201 รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ เงินท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ส าหรับ
จัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ เม่ือหน่วยงานสามารถด าเนิน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วจึงจะรับรู้เป็นรายได้ เช่น 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)

2.1.5 รำยได้รอกำรรับรู้

รำยได้รอกำรรับรู้

2.1.3 รำยได้รับล่วงหน้ำ

รำยได้รับล่วงหน้ำ

2.1.4 รำยได้แผ่นดินรอน ำส่งคลัง

รำยได้แผ่นดินรอน ำส่งคลัง
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ช่ือบัญชี

2109010199.701 รายได้เงินอุดหนุนเหมา
จ่ายรายหัวส าหรับบุคคล
ท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ
รอรับรู้

จ านวนเงินเหมาจ่ายรายหัวท่ีหน่วยบริการได้รับส าหรับบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 23 มีนาคม 
2553 เร่ือง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับ
บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิฯ  เม่ือหน่วยงานได้ด าเนินการ
จ่ายค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์แล้วจึงจะรับรู้เป็นรายได้เงิน
อุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวส าหรับบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ

2111000000.000

2111020000.100 48

2111020199.103 เงินรับฝากรายได้แผ่นดิน
อ่ืน-หน่วยงานย่อย

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝาก 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ มีก าหนดคืนเกิน 1 ปี

2111020199.105 เงินรับฝากอ่ืน(หมุนเวียน) จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝาก
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้  มีก าหนดคืนไม่เกิน 1 ปี

2111020199.106 เงินมัดจ าค่ารักษาพยาบาล จ านวนเงินมัดจ าค่ารักษาพยาบาลท่ีหน่วยบริการได้รับจากผู้มา
รับบริการท่ีเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าประเภทผู้ป่วยใน  ท่ีไม่
สามารถน าหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาย่ืน
ต่อหน่วยบริการได้ก่อนส้ินสุดการรักษา

2111020199.107 ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย
รอน าส่ง

บัญชีท่ีหน่วยงานใช้บันทึกจ านวนภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายจากผู้ขายท่ี
เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวมท้ังหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงจะต้อง
น าส่งกรมสรรพากร (กรณีท่ีเป็นเงินนอกงบประมำณฝำก
ธนำคำรพำณิชย์)

2111020199.108 เงินรับฝากหักจากเงินเดือน จ านวนเงินท่ีหักจากเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีและพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข

2111020199.109 เงินสมทบประกันสังคม
ส่วนของลูกจ้าง  (เงิน
งบประมาณ)

เงินสมทบประกันสังคมท่ีได้รับจากลูกจ้างโดยรับไว้ในลักษณะเงิน
รับฝาก ซ่ึงจะต้องจ่ายให้กับส านักงานประกันสังคม  (กรณีท่ีเป็น
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

2111020199.110 เงินสมทบประกันสังคม
ส่วนของลูกจ้าง(เงินนอก
งบประมาณ)

เงินสมทบประกันสังคมท่ีได้รับจากลูกจ้างโดยรับไว้ในลักษณะเงิน
รับฝาก ซ่ึงจะต้องจ่ายให้กับส านักงานประกันสังคม   (เงินนอก
งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)

2111020199.201 เงินรับฝากกองทุน UC จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝากจากกองทุน
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC ซ่ึงจะต้องจ่ายให้กับเครือข่ายของ
หน่วยบริการผู้มีสิทธิ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนคงท่ี 
(Fixed Cost)

2111020199.202 เงินรับฝากกองทุน UC 
(งบลงทุน)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝากจากกองทุน
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC ซ่ึงจะต้องจ่ายให้กับหน่วยบริการผู้มี
สิทธิเพ่ือน าไปจ่ายลักษณะงบลงทุน

2111020199.204 เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ มูลค่ายา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุอ่ืนท่ีหน่วยงานกันไว้สนับสนุน 
รพสต.ซ่ึงได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝากจากกองทุนประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า UC ซ่ึงจะต้องจ่ายให้กับหน่วยบริการผู้มีสิทธิ

2.1.6 เงินรับฝำกระยะส้ัน

เงินรับฝำกท่ัวไป
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2111020199.205 เงินรับฝากกองทุน UC -
Fixed Cost

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝากจากกองทุน
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC ซ่ึงจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุน
คงท่ี (Fixed Cost) ให้กับเครือข่ายของหน่วยบริการผู้มีสิทธิ

2111020199.206 เงินรับฝากกองทุน UC -
นอกเหนือ Fixed  Cost

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานท่ีได้รับในลักษณะเงินรับฝากจาก   
กองทุนประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ UC เช่น เงินผลงาน เงินส าหรับ

จัดท าโครงการ เป็นต้น

2111020199.301 เงินกองทุนประกันสังคม เงินท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานประกันสังคมส่วนกลางตาม
จ านวนผู้ประกันตนท่ีข้ึนทะเบียนกับ ร.พ.แบบเหมาจ่ายรายหัว ซ่ึง
 ร.พ.ท่ีเป็นคู่สัญญาหลัก (Main Contractor) และมีภาระจะต้อง
จัดสรรให้กับสถานบริการเครือข่าย หรือจ่ายคืนผู้ประกันตนท่ีไป
รักษานอกเครือข่าย และได้จ่ายเงินไปก่อนหรือจ่ายค่าตรวจ
วิเคราะห์โรคท่ี รพ.ไม่มีเคร่ืองมือทางการแพทย์ไว้บริการหรือตาม
จ่ายในกรณีส่งต่อไปรักษายัง ร.พ.ท่ีมีขีดความสามารถสูงกว่าหรือ
นอกเครือข่าย

2111020199.304 เงินรับฝากค่าบริหาร
จัดการประกันสังคม

จ านวนเงินประกันสังคมท่ีหน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝาก
ส าหรับเป็นเงินค่าบริหารจัดการ

2111020199.501 เงินรับฝากกองทุน
แรงงานต่างด้าว-ค่า
บริหารจัดการ

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝากจากกองทุน
แรงงานต่างด้าวซ่ึงเป็นค่าบริหารจัดการและจะต้องโอนให้กับ
ผู้รับผิดชอบค่าบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การรับ -จ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการใช้จ่ายเงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/
แรงงานต่างด้าว

2111020199.502 เงินรับฝากกองทุน
แรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่าย
สูง

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝากจากกองทุน
แรงงานต่างด้าวซ่ึงเป็นค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับค่าใช้จ่าย
สูงและจะต้องโอนให้กับผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การรับ -
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการใช้จ่ายเงินประกันสุขภาพคน
ต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว

2111020199.503 เงินรับฝากกองทุน
แรงงานต่างด้าว-P&P

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝากจากกองทุน
แรงงานต่างด้าวซ่ึงเป็นค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับการ
ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโดยต้องโอนให้กับผู้รับผิดชอบตาม
หลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการใช้จ่ายเงิน
ประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว

2112000000.100 49

2112010101.101 เงินประกันสัญญา จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับไว้จากผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาเพ่ือ
เป็นประกันการเสนอรับงาน การปฏิบัติตามสัญญา และประกัน
ความเสียหายและช ารุดบกพร่อง ท่ีจะต้องช าระคืนภายใน
ระยะเวลา 1 ปี เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C) กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ

ฝำกคลัง ซ่ึงหักในรายการขอเบิก (ขบ.) หน่วยงานไม่ได้รับเงิน

เงินประกัน
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2112010102.101 เงินประกันผลงาน จ านวนเงินท่ีหน่วยงานหักไว้จากเงินท่ีจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด
เพ่ือเป็นเงินประกันผลงานตามสัญญา ท่ีจะต้องช าระคืนภายใน
ระยะเวลา 1 ปี เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C)  กรณีเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณฝำก

คลัง ซ่ึงหักในรายการขอเบิก (ขบ.) หน่วยงานไม่ได้รับเงิน

2112010199.101 เงินประกันอ่ืน จ านวนเงินประกันอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานเรียกเก็บเงินสด/เงินฝาก
ธนาคาร ไว้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใด หรือ
เพ่ือเป็นประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่หน่วยงานจากการ
ปฏิบัติของบุคคลอ่ืน  ซ่ึงตามระเบียบหน่วยงานต้องน าเงิน
ดังกล่าวฝากคลัง

2112010199.102 เงินประกันอ่ืน - เงินมัด
จ าประกันสัญญา

จ านวนเงินประกันสัญญาท่ีหน่วยงานเรียกเก็บเงินสด/เงินฝาก
ธนาคารจากผู้รับจ้างไว้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 หรือเพ่ือเป็นประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่หน่วยงาน ซ่ึง
ตามระเบียบหน่วยงานต้องน าเงินดังกล่าวฝากคลัง

2112010199.103 เงินประกันอ่ืน - เงิน
ประกันซอง

จ านวนเงินประกันซอง ท่ีหน่วยงานเรียกเก็บเงินสด/เงินฝาก
ธนาคารจากผู้เสนอราคาไว้เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา 
หรือเพ่ือเป็นประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่หน่วยงานซ่ึง
ตามระเบียบหน่วยงานต้องน าเงินดังกล่าวฝากคลัง

2112010199.104 เงินประกันอ่ืน - เงิน
ประกันผลงาน

จ านวนเงินประกันผลงาน  ท่ีหน่วยงานเรียกเก็บเงินสด/เงินฝาก
ธนาคารไว้เพ่ือเป็นหลักประกันผลงานหรือเพ่ือเป็นประกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่หน่วยงาน ซ่ึงตามระเบียบหน่วยงานต้อง
น าเงินดังกล่าวฝากคลัง

2116000000.000

2116000000.100 50

2116010104.101 เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง บัญชีท่ีหน่วยงานต้ังไว้ทางด้านเครดิต ตามจ านวนท่ีต้องส่งเงินคืน
คลัง อันเกิดจากเงินงบประมาณท่ีหน่วยงานเบิกมาแล้วไม่ได้จ่าย 
หรือจ่ายไม่หมดภายในก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่าย หรือจ่าย
เกินจ านวนท่ีต้องจ่ายและจะเรียกคืน เพ่ือน าเงินส่งคลังเป็น
ประเภทเงินเบิกเกินส่งคืนตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ

2116010199.101 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ นอกจากท่ีระบุไว้ข้างต้น ซ่ึงจะต้องช าระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี

2116010199.102 ส ารองเงินชดเชยความ
เสียหาย

หน้ีสินท่ีประมาณการข้ึนส าหรับจ่ายชดเชยความเสียหายท่ี
หน่วยงานกระท าต่อทรัพย์สินของบุคคล ภายนอก หรือส าหรับ
การท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายในลักษณะใด ๆท่ี
ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องให้หน่วยงานด าเนินการเพ่ือชดเชยความ
เสียหายน้ันได้

2200000000.000

2202000000.000

2.1.7 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน

2.2.1 เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลัง - ระยะยำว
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2202000000.100 51

2202010101.101 เงินทดรองราชการรับจาก
คลัง-เพ่ือการด าเนินงาน

เงินทดรองท่ีส่วนราชการเบิกจากคลังเพ่ือไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ปลีกย่อยในส านักงานตามระเบียบเงินทดรองราชการของ
กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะคืนคลังเม่ือหมดความจ าเป็นต้องใช้ต่อไป

2203000000.000

2203010101.101 เงินยืมระยะยาว-
หน่วยงานภาครัฐ

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานหน่ึงยืมจากอีกหน่วยงานหน่ึง อาจจะมี
ดอกเบ้ียหรือไม่มีดอกเบ้ียก็ได้ ในกรณีน้ีจะช าระคืนเกินกว่า 1 ปี 
บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินให้ยืมระยะยาว -
 หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1204020101

2208000000.000

2208000000.100 52

2208010101.101 เงินมัดจ าประกันสัญญา-
ระยะยาว

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับไว้จากผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาเพ่ือ
เป็นประกันการเสนอรับงาน การปฏิบัติตามสัญญา และประกัน
ความเสียหายและช ารุดบกพร่อง รวมถึงหลักประกันซอง และ
หลักประกันสัญญา ท่ีจะต้องช าระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี เป็น
บัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

2208010102.101 เงินมัดจ าประกันผลงาน-
ระยะยาว

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานหักไว้จากเงินท่ีจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด
เพ่ือเป็นเงินประกันผลงานตามสัญญา ท่ีจะต้องช าระคืนในเวลา
เกินกว่า 1 ปี เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
 A/C)

2208010103.101 เงินประกันอ่ืน - ระยะยาว จ านวนเงินประกันอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานเรียกเก็บไว้เพ่ือเป็น
หลักประกันการปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใด หรือเพ่ือเป็นประกัน
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่หน่วยงานจากการปฏิบัติของบุคคล
อ่ืน ท่ีจะต้องช าระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี

2213000000.000

2213000000.100 53

2213010101.101 รายได้จากเงินบริจาครอ
การรับรู้

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับแล้ว แต่ยังถือเป็นรายได้ในรอบบัญชี
ปัจจุบันไม่ได้ อันเกิดจากการรับบริจาคเงินท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ 
เช่น การได้รับเงินบริจาคเพ่ือจัดซ้ือ/จัดจ้าง ให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคต และการได้รับ
เงินบริจาคเพ่ือจัดซ้ือสินทรัพย์หมุนเวียนจะรับรู้เป็นรายได้ทันที 
เม่ือได้จ่ายเงินช าระหน้ี

2213010101.103 รายได้อ่ืนรอการรับรู้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีหน่วยงานได้รับบริจาคแล้ว แต่ยังถือเป็น
รายได้ในรอบบัญชีปัจจุบันไม่ได้ จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคต

2213000000.200 54

2213010199.102 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน หมายถึง หน้ีสินเบ็ดเตล็ดอ่ืน นอกจากท่ีระบุไว้ข้างต้น ซ่ึงจะต้อง
จ่ายช าระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี

เงินประกันระยะยำว

2.2.3 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

รำยได้รอกำรรับรู้

หน้ีสินระยะยำวอ่ืน

เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลัง

2.2.1 เงินยืมระยะยำว

2.2.2 เงินประกัน - ระยะยำว
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รหัสบัญชี ค ำอธิบำย
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ช่ือบัญชี

3000000000.000

3100000000.000

3101000000.000 55

3101010101.101 รายได้สูง(ต่ า)กว่า 
ค่าใช้จ่ายสุทธิ

ผลการด าเนินงานสุทธิในปีปัจจุบัน ซ่ึงเกิดจากการปิดบัญชีรายได้
และค่าใช้จ่าย

3102000000.100 56

3102010101.101 รายได้สูง(ต่ า)กว่า 
ค่าใช้จ่ายสะสม        (เงิน
งบประมาณ)

ยอดผลการด าเนินงานสะสม ณ วันส้ินงวดบัญชีก่อนท่ียกมาใน
งวดบัญชีปัจจุบัน (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

3102010101.102 รายได้สูง(ต่ า)กว่า 
ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอก
งบประมาณ)

ยอดผลการด าเนินงานสะสม ณ วันส้ินงวดบัญชีก่อนท่ียกมาใน
งวดบัญชีปัจจุบัน (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)

3102010102.101 ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด

รายการปรับปรุงผลการด าเนินงานสะสมท่ีเกิดจากการบันทึก
รายการผิดพลาดหรือไม่ได้บันทึกรายการท่ีควรบันทึกในปีบัญชี
ก่อน ๆ

3102010102.102 ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด - รายได้

รายการปรับปรุงผลการด าเนินงานสะสม ท่ีเกิดจากการบันทึก
รายการรายได้ผิดพลาด หรือไม่ได้บันทึกรายการท่ีวครบันทึกนีป
บัญชีก่อน ๆ

3102010102.103 ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย

รายการปรับปรุงผลการด าเนินงานสะสม ท่ีเกิดจากการบันทึก
รายการค่าใช้จ่ายผิดพลาด หรือไม่ได้บันทึกรายการท่ีวคร
บันทึกนีปบัญชีก่อน ๆ

3102010102.201 ก าไร/ขาดทุนสะสม
จากข้อผิดพลาด
เงินกองทุนUC ปีก่อน

รายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการได้รับเงินกองทุน UC ของการ
ด าเนินงานปีก่อน

3105000000.100 57

3105010101.101 ทุนของหน่วยงาน ทุนของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการท่ีหน่วยงานเร่ิมปฏิบัติตามระบบ
บัญชีตามเกณฑ์คงค้างคร้ังแรก หรือทุนซ่ึงเกิดจากการรับรู้
รายการทางบัญชีท้ังหมดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

3105010103.101 ทุน-คงยอดเงินต้น ทุนของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากเงินท่ีได้รับบริจาคมาโดยมีข้อจ ากัด
ห้ามใช้จ่ายเงินดังกล่าว แต่ให้ใช้ได้เฉพาะดอกผลท่ีเกิดจากเงินต้น
น้ัน

4000000000.000

4200000000.000

4201000000.000

4201020000.000 58

3.ส่วนทุน

3.1 บัญชีส่วนได้เสียของเจ้ำของ

รำยได้แสตมป์ฤชำกรและค่ำปรับ

รำยได้สูง/(ต่ ำ)กว่ำ ค่ำใช้จ่ำยสุทธิ

รำยได้สูง/(ต่ ำ)กว่ำ ค่ำใช้จ่ำยสะสม

ทุน

4.รำยได้

4.1 รำยได้ท่ีไม่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน

4.1.1 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
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ช่ือบัญชี

4201020106.101 รายได้แผ่นดิน-เงินชดใช้
จากการผิดสัญญา
การศึกษาและดูงาน

รายได้จากเงินท่ีเรียกเก็บจากบุคคลหรือข้าราชการผู้ได้รับทุนของ
ทางราชการหรือ จากข้าราชการท่ีขออนุมัติลาเพ่ือไปศึกษาต่อ
อบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศแล้วไม่กลับมารับ
ราชการ หรือกลับมาแล้วรับราชการไม่ครบตามสัญญา

4201020199.101 รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอ่ืน รายได้จากค่าปรับผิดสัญญารับจ้างหรือการซ้ือขายและอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น

4202000000.000

4202010000.000 59

4202010199.101 รายได้ค่าธรรมเนียมการ
บริการอ่ืน

รายได้ของแผ่นดินจากค่าธรรมเนียมและการให้บริการอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากท่ีระบุข้างต้น เช่น ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นต้น

4202020000.000 60

4202020102.101 รายได้ค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย์จาก
บุคคลภายนอก

รายได้ของแผ่นดินจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้
เช่าสิทธิตามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก

4202030000.000 61

4202030105.101 รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของ
เบ็ดเตล็ด

รายได้ของแผ่นดินจากค่าขายของเก่าช ารุดท่ีทางราชการเลิกใช้ 
ค่าขายแบบแปลนการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสถานท่ีของทาง
ราชการ และค่าขายสินค้าและส่ิงของอย่างอ่ืน นอกจากสินทรัพย์
ถาวร

4203000000.000

4203000000.100 62

4203010101.101 รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากท่ี
สถาบันการเงิน

รายได้ของแผ่นดินจากดอกเบ้ียท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากเงิน
ฝากกับสถาบันการเงิน

4205000000.000

4205000000.100 63

4205010104.101 รายรับจากการขายอาคาร
และส่ิงปลูกสร้าง

รายรับจากการขายอาคารและส่ิงปลูกสร้างทุกประเภท

4205010110.101 รายรับจากการขายครุภัณฑ์ รายรับจากการขายครุภัณฑ์ทุกประเภท

4206000000.000

4206000000.100 64

4.1.2 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของแผ่นดิน

รำยได้ค่ำธรรมเนียมบริกำรแผ่นดิน

รำยได้ค่ำเช่ำของแผ่นดิน

รำยได้จำกกำรขำยส่ิงของของแผ่นดิน

4.1.3 รำยได้ดอกเบ้ียของแผ่นดิน

รำยได้ดอกเบ้ียของแผ่นดิน

4.1.4 รำยรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ของแผ่นดิน

รำยรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ของแผ่นดิน

4.1.5 รำยได้อ่ืนของแผ่นดิน

รำยได้อ่ืนของแผ่นดิน
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4206010102.101 รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า เงินงบประมาณท่ีหน่วยงานเบิกจากคลังไปแล้วในปีก่อน และ
ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินในปี
ปัจจุบันจนพ้นระยะเวลาท่ีก าหนด  หรือจ่ายแล้วได้รับคืนกลับมา
เน่ืองจากผู้รับเงินไม่มีสิทธิหรือมีสิทธิไม่ครบและไม่มีหน้ีผูกพันท่ี
พึงต้องช าระจากเงินท่ีเบิกมาน้ันอีก จึงต้องน าเงินท่ีเหลือน้ัน
ส่งคืนคลังในปีปัจจุบันตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ 
รวมถึงเงินนอกงบประมาณท่ีฝากคลังไว้ซ่ึงพ้นก าหนดระยะเวลา
การใช้จ่ายเงินและต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามท่ี
กฏหมายก าหนด

4206010199.101 บัญชีรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีอ่ืน หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ดของแผ่นดินจากผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด
อ่ืน ๆ นอกจากท่ีระบุไว้ข้างต้น

4207000000.000

4207000000.100 65

4207010102.102 รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอ่ืน
จ่ายคืน

รายได้แผ่นดินค่าปรับอ่ืนท่ีหน่วยงานจัดเก็บและน าส่งแล้วแต่ขอ
ถอนคืนจากคลังเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้
แผ่นดินท่ีไม่ใช่ภาษี

4300000000.000

4301010000.000

4301010000.100 66

4301010102.101 รายได้จากการจ าหน่ายยา
สมุนไพร -บุคคลภายนอก

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้บุคคลภายนอก

4301010102.102 รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าอ่ืน ๆ -
บุคคลภายนอก

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืน ๆ ให้บุคคลภายนอก

4301010102.103 รายได้จากการจ าหน่ายยา
สมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้หน่วยงานรัฐบาล

4301010102.104 รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าอ่ืน ๆ -หน่วยงาน
ภาครัฐ

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืน ๆ ให้หน่วยงานรัฐบาล

4301020000.200 67

4301020102.101 รายได้ค่าส่ิงส่งตรวจ - 
บุคคลภายนอก

รายได้จากการรับตรวจทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานภายนอก

4301020102.102 รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - 
บุคคลภายนอก

รายได้จากการรับตรวจสุขภาพหน่วยงานภายนอก

4301020102.103 รายได้ค่าส่ิงส่งตรวจ -
หน่วยงานภาครัฐ

รายได้จากการรับตรวจทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานภาครัฐ

4301020102.104 รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-
หน่วยงานภาครัฐ

รายได้จากการรับตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีภาครัฐทุกประเภท

บัญชีปรับมูลค่ำรำยได้ท่ีไม่ใช่ภำษี

4.2 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

4.2.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของหน่วยงำน

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรของหน่วยงำน

4.1.6 บัญชีปรับมูลค่ำรำยได้ท่ีไม่ใช่ภำษี
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4301020102.105 รายได้จากระบบปฏิบัติ 
การฉุกเฉิน (EMS)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับจากการให้ฉุกเฉินภายนอกหน่วย
บริการ ซ่ึงเรียกเก็บกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

4301020102.106 รายได้สนับสนุนยาและ
อ่ืน ๆ

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับจากการได้รับเป็นวัสดุและอ่ืน ๆ 
ส าหรับการให้บริการรักษาพยาบาล เช่น ยาและ  เวชภัณฑ์มิใช่ยา

4301020000.300 68

4301020104.104 รายได้ค่ารักษาเบิกต้น
สังกัด OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กรณีเบิกจากต้นสังกัดเช่น 
รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน บริษัทเอกชน  มารับบริการท่ี
หน่วยบริการ

4301020104.105 รายได้ค่ารักษาเบิกต้น
สังกัด IP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีเบิกจากต้นสังกัด เช่น 
รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน บริษัทเอกชน  มารับบริการท่ี
หน่วยบริการ

4301020104.106 รายได้ค่ารักษาช าระเงิน 
OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกท่ีช าระด้วยเงินสด มารับ
บริการท่ีหน่วยบริการ

4301020104.107 รายได้ค่ารักษาช าระเงิน IP รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีช าระด้วยเงินสด มารับบริการ
ท่ีหน่วยบริการ

4301020104.108 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย
ตรง-หน่วยงานอ่ืน - OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุ มารับบริการท่ีหน่วยบริการ เช่นบุคลากร
สังกัด กกต.(จัดท าทะเบียนคุมแยกรายหน่วย)

4301020104.109 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย
ตรงหน่วยงานอ่ืน-IP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุ มารับบริการท่ีหน่วยบริการ เช่นบุคลากร
สังกัด กกต.(จัดท าทะเบียนคุมแยกรายหน่วย)

4301020104.110 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG -เบิกจ่ายตรง 
หน่วยงานอ่ืน

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจาก

หน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุ ตามข้อตกลงในการจ่ายตาม 
RW

4301020104.111 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG -เบิกจ่ายตรง 
หน่วยงานอ่ืน

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีต่ ำกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจาก

หน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุ ตามข้อตกลงในการจ่ายตาม 
RW

4301020104.401 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย
ตรงกรมบัญชีกลาง OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า) มารับบริการท่ีหน่วย
บริการ

4301020104.402 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย
ตรงกรมบัญชีกลาง IP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 
(ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า) มารับบริการท่ีหน่วยบริการ

4301020104.405 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG -เบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจาก

กรมบัญชีกลางตามข้อตกลงในการจ่ายตาม RW

รำยได้ค่ำรักษำพยำบำล
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4301020104.406 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ำกว่า

ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG -เบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีต่ ำกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจาก

กรมบัญชีกลางตามข้อตกลงในการจ่ายตาม RW

4301020104.602 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ 
OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ พรบ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ มารับบริการท่ีหน่วยบริการ

4301020104.603 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ มารับบริการท่ีหน่วยบริการ

4301020104.801 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย
ตรง- อปท. OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง อปท. 
(พนักงานส่วนท้องถ่ิน) มารับบริการท่ีหน่วยบริการ

4301020104.802 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย
ตรง-อปท. IP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีเบิกจ่ายตรง อปท. 
(พนักงานส่วนท้องถ่ิน) มารับบริการท่ีหน่วยบริการ

4301020104.803 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจาก อปท . 

ตามข้อตกลงในการจ่ายตาม RW

4301020104.804 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีต่ ำกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจาก อปท .

ตามข้อตกลงในการจ่ายตาม RW

4301020104.805 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย
ตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ
 OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง(พนักงาน
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) มารับบริการท่ีหน่วยบริการ เช่น
บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร,บุคลากรสังกัดเมืองพัทยา

4301020104.806 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย
ตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีเบิกจ่ายตรง(พนักงานส่วน
ท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) มารับบริการท่ีหน่วยบริการ เช่นบุคลากร
สังกัดกรุงเทพมหานคร ,บุคลากรสังกัดเมืองพัทยา

4301020104.807 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG -เบิกจ่ายตรง 
(พนักงานส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษ)

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจากกรณี

เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) เช่นบุคลากร
สังกัดกรุงเทพมหานคร ,บุคลากรสังกัดเมืองพัทยา ตามข้อตกลง
ในการจ่ายตาม RW

4301020104.808 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG -เบิกจ่ายตรง 
(พนักงานส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษ)

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีต่ ำกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจากกรณี

เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) มารับบริการท่ี
หน่วยบริการ เช่นบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ,บุคลากรสังกัด
เมืองพัทยา ตามข้อตกลงในการจ่ายตาม RW

4301020000.400 69

4301020105.201 รายได้ค่ารักษา UC -OP  
ใน CUP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึนทะเบียนกับ
หน่วยบริการมารับบริการ
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

รำยได้ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับโครงกำรสุขภำพถ้วนหน้ำ UC

หนา้ที ่46 จาก 84



รหัสบัญชี ค ำอธิบำย

ผังบัญชีภำคสุขภำพ ปีงบประมำณ 2565 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ช่ือบัญชี

4301020105.202 รายได้ค่ารักษา UC-IP รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิ UC มารับบริการท่ีหน่วย
บริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.203 รายได้ค่ารักษา UC - OP 
นอก CUP ในจังหวัด

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึนทะเบียนนอก 
CUPในจังหวัดมารับบริการท่ีหน่วยบริการ โดยเรียกเก็บระหว่าง
หน่วยงาน 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.205 รายได้ค่ารักษา UC-OP  
นอก CUP ต่างจังหวัด

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึนทะเบียนนอก 
CUPต่างจังหวัดมารับบริการท่ีหน่วยบริการด้วยระบบส่งต่อผู้ป่วย
 โดยเรียกเก็บระหว่างหน่วยงาน 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.207 รายได้ค่ารักษา UC-OP 
นอกสังกัด สป.

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ท่ีข้ึนทะเบียนนอก
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมารับบริการท่ีหน่วย
บริการด้วยระบบส่งต่อผู้ป่วย โดยเรียกเก็บระหว่างหน่วยงาน  
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.211 รายได้กองทุน UC (งบ
ลงทุน)

เงินท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้ตาม
โครงการ UC เพ่ือจ่ายเป็นงบลงทุน 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.214 รายได้กองทุน UC - OP 
แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ

รายได้ค่าบริหารจัดการกองทุน UC-OP ท่ีจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้
มีสิทธิ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.215 รายได้กองทุน UC-OP 
ตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน
บริการ

รายได้ท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุน UC ตามเกณฑ์คุณภาพบริการ
ตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ (QOF) 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.217 รายได้กองทุน UC - P&P 
แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ

รายได้ค่าบริหารจัดการกองทุน UC-P&P ท่ีจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อ
ผู้มีสิทธิ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.222 รายได้กองทุน UC เฉพาะ
โรคอ่ืน

รายได้ท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุน UCเพ่ือการบริการผู้ติดเช้ือโรค
เอดส์และเพ่ือการบริการทดแทนไต จิตเวช และกองทุนเฉพาะ
โรคอ่ืนซ่ึงไม่ได้ใช้งบเหมาจ่ายรายหัว 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.223 รายได้กองทุน UC-P&P อ่ืน รายได้ท่ีหน่วยบริการได้รับจัดสรรเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคทุกโครงการจาก สสจ./สปสช. และหน่วยงานอ่ืน
รวมท้ังวัคซีนท่ีได้รับสนับสนุนจากกรมต่าง ๆ
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"
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4301020105.228 รายได้กองทุน UC อ่ืน รายได้จากกองทุน UC อ่ืน ๆ ท่ีได้รับโอนจากการให้บริการเช่น 
บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์/บริการการแพทย์แผน
ไทย/บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ/ค่าบริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้ป่วยติดเตียงท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน/
ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิท่ีมี
แพทย์ประจ าครอบครัว จากสสจ./สปสช.และหน่วยงานอ่ืน 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.229 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
เหมาจ่ายรายหัว - กองทุน
 UC OP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร

เหมาจ่ายรายหัว จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.231 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG-กองทุน UC -IP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจาก

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อตกลงในการจ่าย
ตาม RW 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.232 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG-กองทุน UC -IP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีต่ ำกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจาก

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อตกลงในการจ่าย
ตาม RW 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.239 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
ข้อตกลงในการตามจ่าย 
UC OP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก UCนอก CUP ท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ี

ได้รับตามเกณฑ์ข้อตกลงในการตามจ่าย 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.240 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า
ข้อตกลงในการตามจ่าย 
UC OP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก UC นอก CUP ท่ีต่ ำกว่าจ านวนเงินท่ี

ได้รับตามเกณฑ์ข้อตกลงในการตามจ่าย 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.241 รายได้ค่ารักษาด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค (P&P)

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิทุกสิทธิ ท่ีมารับบริการด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีหน่วยบริการ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.242 รายได้กองทุน UC-บริการ
พ้ืนท่ีเฉพาะ

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานท่ีรับจากการท่ีเป็นพ้ืนท่ีเฉพาะ เช่น พ้ืนท่ี
ประชากรเบาบาง พ้ืนท่ีทุรกันดาร โดยได้รับจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.243 รายได้กองทุน UC (CF) เงินท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรสนับสนุนกรณี
วิกฤตสถานการณ์ทางการเงิน 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.244 รายได้ค่ารักษา UC- OP 
บริการกรณีเฉพาะ (CR)

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC กองทุนบริการกรณี
เฉพาะ  (Central Reimburse : CR) 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.245 รายได้ค่ารักษา UC - IP  
บริการกรณีเฉพาะ (CR)

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิ UC กองทุนบริการกรณี
เฉพาะ  (Central Reimburse : CR)  
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"
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4301020105.251 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม
DRG กองทุน UC       
(บริการเฉพาะ) CR- IP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกองทุน UC บริการกรณีเฉพาะ 
(Central Reimburse : CR) ท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจาก

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อตกลงในการจ่าย
ตาม RW 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.252 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG กองทุน UC   
(บริการเฉพาะ) CR- IP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกองทุน UC บริการกรณีเฉพาะ(Central
 Reimburse : CR) ท่ีต่ ำกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจากส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อตกลงในการจ่ายตาม RW 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.255 รายได้กองทุน UC-P&P 
ตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน
บริการ

รายได้ท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุน UC ตามเกณฑ์คุณภาพบริการ 
ตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ (QOF)   
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.256 รายได้จากการยกหน้ีกรณี
ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.

รายได้ท่ีหน่วยบริการ มีมติจากคณะกรรมการเขต หรือจังหวัดยก
หน้ีจากการส่งต่อผู่ป่วยระหว่างโรงพยาบาล 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.257 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
เหมาจ่ายรายหัว - กองทุน
 UC P&P

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกด้านส่งเสริมป้องกันและรักษาท่ีสูง
กว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว จากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.258 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า

ข้อตกลงตามหลักเกณฑ์
การจ่ายกองทุนUC-บริการ
เฉพาะ (CR) - OP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกองทุน UC บริการกรณีเฉพาะ 
(Central Reimburse : CR) ท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจาก

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อตกลงในการจ่าย 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.260 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ำกว่า

ข้อตกลงตามหลักเกณฑ์
การจ่ายกองทุนUC-บริการ
เฉพาะ (CR) -OP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกองทุน UC บริการกรณีเฉพาะ 
(Central Reimburse : CR) ท่ีต่ ำกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจาก

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อตกลงในการจ่าย 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.263 รายได้ค่ารักษา OP Refer รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC กรณีรับส่งต่อนอก
จังหวัดและข้ามเขตเพ่ือการรักษา โดยการหักช าระบัญชีระหว่าง
กัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจ าตามข้อเสนอของ
 สปสช. 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.264 ส่วนปรับลดค่าแรง OP เงินเดือนของหน่วยบริการท่ีหักจากเงินเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ
บริการผู้ป่วยนอกท่ัวไป 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"
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4301020105.265 ส่วนปรับลดค่าแรง IP เงินเดือนของหน่วยบริการท่ีหักจากเงินบริการผู้ป่วยในท่ัวไปจาก
การจัดสรรเงินเป็น Global Budget 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.266 ส่วนปรับลดค่าแรง PP เงินเดือนของหน่วยบริการท่ีหักจากเงินเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน 
(P&P Basic Services) 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.267 รายได้ค่าบริการ
สาธารณสุขส าหรับโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา - OP
จาก สปสช.

รายได้ค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนาท่ีได้รับจาก สปสช. 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.268 รายได้ค่าบริการ
สาธารณสุขส าหรับโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา - IP
จาก สปสช.

รายได้ค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยในส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นาท่ีได้รับจาก สปสช. 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020000.500 70

4301020106.303 รายได้กองทุนประกันสังคม รายได้ท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรจากเงินกองทุนประกันสังคม ส่วน
ท่ีน าเข้าเงินบ ารุงมากกว่าลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม
เครือข่าย OP/ IP และนอกเหนือเหมาจ่ายรายหัว ได้แก่ ภาระ
เส่ียง และ HA

4301020106.305 รายได้ค่ารักษา
ประกันสังคม OP-เครือข่าย

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคมท่ีข้ึน
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลักในจังหวัดมารับบริการ

4301020106.306 รายได้ค่ารักษา
ประกันสังคม IP-เครือข่าย

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมท่ีข้ึนทะเบียน
กับคู่สัญญาหลักในจังหวัดมารับบริการ

4301020106.307 รายได้ค่ารักษา
ประกันสังคม OP-นอก
เครือข่าย สังกัด สป.สธ.

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคมท่ีไม่ข้ึน
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลักมารับบริการ ท่ีหน่วยบริการสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4301020106.308 รายได้ค่ารักษา
ประกันสังคม IP-นอก
เครือข่าย สังกัด สป.สธ.

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมท่ีไม่ข้ึน
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลักมารับบริการ ท่ีหน่วยบริการสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4301020106.309 รายได้ค่ารักษา
ประกันสังคม OP-นอก
เครือข่าย ต่างสังกัด 
สป.สธ.

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคมท่ีไม่ข้ึน
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลักมารับบริการ ท่ีหน่วยบริการต่างสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4301020106.310 รายได้ค่ารักษา
ประกันสังคม IP-นอก
เครือข่าย ต่างสังกัด 
สป.สธ.

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมท่ีไม่ข้ึน
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลักมารับบริการ ท่ีหน่วยบริกาต่างสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รำยได้ค่ำรักษำพยำบำลจำกกองทุน

หนา้ที ่50 จาก 84



รหัสบัญชี ค ำอธิบำย

ผังบัญชีภำคสุขภำพ ปีงบประมำณ 2565 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ช่ือบัญชี

4301020106.311 รายได้ค่ารักษา
ประกันสังคม-กองทุน
ทดแทน

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมท่ีเรียกเก็บจาก
ส านักงานประกันสังคม เช่น กรณีบาดเจ็บจากการท างาน ทุพพล
ภาพ ทันตกรรม ค่าตรวจสุขภาพและงบค่าบริการผู้ป่วยนอกแบบ
เหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิกรณีผู้ประกันตนคนพิการซ่ึงเรียกเก็บจาก
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

4301020106.312 รายได้ค่ารักษา
ประกันสังคม 72 ช่ัวโมง
แรก

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IP)ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมท่ีมา
รับบริการ กรณีไม่เกิน 72 ช่ัวโมงแรก

4301020106.313 รายได้ค่ารักษา
ประกันสังคม-ค่าใช้จ่าย
สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกัน สังคมท่ีมารับ
บริการกรณี ค่าใช้จ่ายสูง อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

4301020106.314 รายได้ค่ารักษา
ประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง 
IP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน  สิทธิประกัน สังคมท่ีมารับ
บริการกรณี ค่าใช้จ่ายสูง

4301020106.315 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
เหมาจ่ายรายหัว - 
กองทุนประกันสังคม - OP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร

เหมาจ่ายรายหัวจากประกันสังคม

4301020106.317 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
ข้อตกลงตามหลักเกณฑ์
การจ่าย - กองทุน
ประกันสังคม - IP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรรเหมา

จ่ายรายหัวจากประกันสังคม

4301020106.319 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
กองทุนประกันสังคม

ค่ารักษาพยาบาลท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับตามข้อตกลงในการ

จ่ายผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม ประเภทบาดเจ็บ
จากการท างาน ทุพพลภาพ ทันตกรรม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/
ฉุกเฉิน รวมท้ังผู้ประกันตนท่ีเป็นคนพิการท่ีเรียกเก็บจาก
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4301020106.320 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
กองทุนประกันสังคม

ค่ารักษาพยาบาลท่ีต่ ำกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับตามข้อตกลงในการ

จ่ายผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม ประเภทบาดเจ็บ
จากการท างาน ทุพพลภาพ ทันตกรรม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/
ฉุกเฉิน รวมท้ังผู้ประกันตนท่ีเป็นคนพิการท่ีเรียกเก็บจาก
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4301020106.321 รายได้ค่าบริหารจัดการ
ประกันสังคม

จ านวนเงินท่ี Sub Contractor ได้รับจาก Main Contractor
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการประกันสังคม

4301020106.322 รายได้ค่าตอบแทนและ
พัฒนากิจการ

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรจากเงินกองทุนประกันสังคม
เป็นค่าตอบแทน และพัฒนากิจการของหน่วยบริการ

4301020106.502 รายได้กองทุนคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าว

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมจากกองทุนประกันสุขภาพคน
ต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
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4301020106.503 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าว OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิคนต่างด้าวและแรงงาน
ต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการมารับบริการ

4301020106.504 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าว IP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิคนต่างด้าวและแรงงานต่าง
ด้าวท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการมารับบริการ

4301020106.505 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
กองทุนเหมาจ่ายรายหัว -
 กองทุนคนต่างด้าวและ
แรงงานต่างด้าว - OP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร

เหมาจ่ายรายหัว จากกองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

4301020106.507 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
กองทุนเหมาจ่ายรายหัว -
 กองทุนคนต่างด้าวและ
แรงงานต่างด้าว - IP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรรเหมา

จ่ายรายหัว จากกองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

4301020106.509 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าว - 
เบิกจากส่วนกลาง OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิคนต่างด้าวและแรงงานต่าง
ด้าวท่ีข้ึนกรณีค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉินมารับบริการท่ีหน่วย
บริการ

4301020106.510 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG -คนต่างด้าวและ
แรงงานต่างด้าว - IP

ค่ารักษาพยาบาลท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับตามข้อตกลงในการ

จ่ายตาม RW

4301020106.511 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG - คนต่างด้าวและ
แรงงานต่างด้าว - IP

ค่ารักษาพยาบาลท่ีต่ ำกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับตามข้อตกลงในการ

จ่ายตาม RW

4301020106.512 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าว OP 
 นอก CUP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสิทธิคนต่างด้าวและแรงงาน
ต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการอ่ืนมารับบริการท่ีหน่วย
บริการ

4301020106.513 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าว IP 
นอก CUP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิคนต่างด้าวและแรงงานต่าง
ด้าวท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการอ่ืนมารับบริการท่ีหน่วยบริการ

4301020106.514 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าว - 
เบิกจากส่วนกลาง IP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิคนต่ำงด้ำวและแรงงำน

ต่ำงด้ำวกรณีค่าใช้จ่ายสูงมารับบริการท่ีหน่วยบริการ โดยเรียก

เก็บจากส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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4301020106.515 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ฯ เงินประกัน
สุขภาพคนต่างด้าวและ
แรงงานต่างด้าว OP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกส าหรับคนต่างด้าว/แรงงาน ต่างด้าว
ท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพ
คนต่ำงด้ำวและแรงงำนต่ำงด้ำว

4301020106.516 รายได้ค่าตรวจสุขภาพคน
ต่างด้าวและแรงงานต่าง
ด้าว

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานท่ีรับจากการตรวจสุขภาพคนต่ำงด้ำวและ

แรงงำนต่ำงด้ำวเพ่ือข้ึนทะเบียน

4301020106.517 รายได้ค่าบริหารจัดการ
คนต่างด้าวและแรงงาน
ต่างด้าว

จ านวนเงินท่ีได้รับส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการซ่ึงเกิดจาก
การขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวของ
หน่วยบริการ

4301020106.518 รายได้คนต่างด้าวและ
แรงงานต่างด้าว - 
ค่าบริการทางการแพทย์
(P&P)

จ านวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับจากบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าวเป็นค่าบริการทางแพทย์จะบันทึกรับรู้เม่ือ
ด าเนินการเบิกจ่ายตามโครงการส าหรับการส่งเสริมและป้องกัน
รักษา

4301020106.519 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า
ข้อตกลงในการจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ฯ เงินประกัน
สุขภาพคนต่างด้าวและ
แรงงานต่างด้าว OP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกส าหรับคนต่างด้าวและแรงงานต่าง
ด้าวท่ีต่ ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกัน

สุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

4301020106.701 รายได้ค่ารักษาบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ 
OP นอก CUP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิกรณี
ผู้ป่วยนอก ท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการอ่ืนมารับบริการท่ีหน่วย
บริการ

4301020106.703 รายได้ค่ารักษาบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ  - 
เบิกจากส่วนกลาง OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ กรณี

ผู้ป่วยนอกซ่ึงเบิกตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดแนว

ทางการปฏิบัติตามมติ ครม. วันท่ี 23 มีนาคม 2553

4301020106.704 ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาล
ท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการ

จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - 
บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะ
และสิทธิ OP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ นอก
 CUP ท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับตามเกณฑ์ข้อตกลงในการตาม

จ่าย

4301020106.705 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า

ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG บุคคลท่ีมีปัญหา
สถานะและสิทธิ

ค่ารักษาพยาบาลท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับตามข้อตกลงในการ

จ่ายตาม RW
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4301020106.706 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ำกว่า

ข้อตกลงในการจ่ายตาม 
DRG บุคคลท่ีมีปัญหา
สถานะและสิทธิ

ค่ารักษาพยาบาลท่ีต่ ำกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับตามข้อตกลงในการ

จ่ายตาม RW

4301020106.709 รายได้ค่ารักษา-บุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ 
OP ใน CUP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิกรณี
ผู้ป่วยนอก ท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยบริการมารับบริการท่ีหน่วย
บริการ

4301020106.710 รายได้ค่ารักษาบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ  - 
เบิกจากส่วนกลาง IP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิกรณี
ผู้ป่วยนอกซ่ึงเบิกตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามมติ ครม.วันท่ี 23 มีนาคม 2553

4301020106.711 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่า

เหมาจ่ายรายหัว-เงิน
อุดหนุนบุคคลท่ีมีปัญหา
และสถานะและสิทธิ OP 
ใน CUP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ 
ผู้ป่วยนอกเหมาจ่ายรายท่ีสูงกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับตามเกณฑ์

ข้อตกลงในการตามจ่าย

4301020106.712 รายได้เงินอุดหนุนเหมา
จ่ายรายหัวส าหรับบุคคล
ท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ

จ านวนเงินเหมาจ่ายรายหัวท่ีหน่วยบริการได้รับส าหรับบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 23 มีนาคม 
2553 เร่ือง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับ
บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิฯ

4301020000.600 71

4301020108.101 รายได้เงินนอกงบประมาณ รายได้ของหน่วยเบิกจ่ายงานท่ีได้รับอนุญำตให้กันไว้จำกเงิน

รำยได้แผ่นดินเป็นเงินนอกงบประมาณตามกฎหมายหรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน

4301030000.000 72

4301030102.101 รายได้ค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย์

รายได้ของหน่วยงานจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้
เช่าสิทธิตามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐและ
บุคคลภายนอก ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้
เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงาน

4301030104.101 รายได้ค่าเช่าอ่ืน รายได้ของหน่วยงานจากการให้เช่าสินทรัพย์ประเภทเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ตามท่ีระบุไว้ข้างต้นให้แก่หน่วยงานภารรัฐและบุคคลภายนอก ซ่ึง
หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพ่ือใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน

4302000000.000

4302010000.000 73

รำยได้เงินนอกงบประมำณ

รำยได้ค่ำเช่ำของหน่วยงำน

4.2.2 รำยได้จำกกำรช่วยเหลือ และบริจำคของหน่วยงำน

รำยได้จำกกำรช่วยเหลือเพ่ือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
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ช่ือบัญชี

4302010106.101 รายได้จากการช่วยเหลือ
เพ่ือการด าเนินงานจาก 
อปท.

รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจากแหล่ง
เงินประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุ ประสงค์
เพ่ือให้การช่วยเหลือทางการเงินในการด าเนินงานประจ าของ
หน่วยงาน ซ่ึงวัตถุประสงค์ของความช่วยเหลือมิใช่เพ่ือให้น าไปใช้
จัดหาสินทรัพย์ (นอกจากสินค้าและวัสดุ)

4302010199.101 รายได้จากการช่วยเหลือ
เพ่ือการด าเนินงานอ่ืน

รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจากแหล่ง
เงินผู้ให้ความช่วยเหลืออ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การช่วยเหลือทางการเงินในการด าเนินงาน
ประจ าของหน่วยงาน ซ่ึงวัตถุประสงค์ของความช่วยเหลือมิใช่
เพ่ือให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ (นอกจากสินค้าและวัสดุ)

4302020000.000 74

4302020107.101 รายได้จากการช่วยเหลือ
เพ่ือการลงทุนจากอปท.

รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจากแหล่ง
เงินประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดหาสินทรัพย์ของหน่วยงาน การช่วยเหลือ เพ่ือการลงทุนอาจ
ประกอบด้วยเงินท่ีโอนเป็นเงินสดเพ่ือการจัดหาสินทรัพย์ (ท่ีไม่ใช่
สินค้าและวัสดุ)หรือการโอนสินทรัพย์ (ท่ีไม่ใช่สินค้า วัสดุ และเงิน
สด)

4302020199.101 รายได้จากการช่วยเหลือ
เพ่ือการลงทุนอ่ืน

รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจากแหล่ง
เงินผู้ให้ความช่วยเหลืออ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น โดย
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาสินทรัพย์ของหน่วยงาน การช่วยเหลือเพ่ือ
การลงทุนอาจประกอบด้วยเงินท่ีโอนเป็นเงินสดเพ่ือการจัดหา
สินทรัพย์ (ท่ีไม่ใช่สินค้าและวัสดุ)หรือการโอนสินทรัพย์ (ท่ีไม่ใช่
สินค้า วัสดุและเงินสด)

4302030000.000 75

4302030101.101 รายได้จากการรับบริจาค-
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีได้รับบริจาคเพ่ือไว้ใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน การบริจาคอาจไม่มีการระบุวัตถุประสงค์เฉพาะ
หรือไม่ก็ได้

4302030101.102 รายได้จากการรับบริจาค-
สินทรัพย์อ่ืน

สินทรัพย์อ่ืนท่ีได้รับบริจาคเพ่ือไว้ใช้จ่ายในการด าเนินงานการ
บริจาคอาจมีการระบุวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ก็ได้ยกเว้น เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น วัสดุ , ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ าว่า
เกณฑ์, สินทรัพย์ถาวร

4302040000.100 76

4302040101.101 พักรับเงินงบอุดหนุน หมายถึง บัญชีท่ีหน่วยงานใช้บันทึกเพ่ือล้างใบส าคัญค้างจ่ายซ่ึงต้ัง
ไว้จากการขอเบิกเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ียังไม่ทราบรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเม่ือต้ังเบิก  หรือหน่วยงานท่ีใช้      Excel  Loader  
บันทึกเม่ือน าเงินท่ีเบิกได้ฝากเข้าธนาคารพาณิชย์ นอก TR1

4303000000.000

4303000000.100 77

รำยได้จำกกำรช่วยเหลือเพ่ือกำรลงทุนของหน่วยงำน

รำยได้จำกกำรบริจำคของหน่วยงำน

พักรับเงินงบอุดหนุน

4.2.3 รำยได้ดอกเบ้ียของหน่วยงำน

รำยได้ดอกเบ้ียเงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน

หนา้ที ่55 จาก 84



รหัสบัญชี ค ำอธิบำย

ผังบัญชีภำคสุขภำพ ปีงบประมำณ 2565 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ช่ือบัญชี

4303010101.101 รายได้ดอกเบ้ียจาก
สถาบันการเงิน

รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบ้ียท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากเงิน
ฝากกับสถาบันการเงินซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้
ดังกล่าวไว้เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงาน

4306000000.000

4306000000.100 78

4306010104.101 รายรับจากการขายอาคาร
และส่ิงปลูกสร้าง

รายได้ของหน่วยงานท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการขายอาคาร
และส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าว
ไว้เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงาน

4306010110.101 รายรับจากการขายครุภัณฑ์ รายได้ของหน่วยงานท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการขายครุภัณฑ์
ทุกประเภท ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้
เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงาน

4306010110.102 รายรับจากการขายวัสดุท่ี
ใช้แล้ว

ค่าขายของเก่าช ารุดท่ีทางราชการเลิกใช้ นอกจากสินทรัพย์ถาวร

4307000000.000

4307000000.100 79

4307010103.201 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินงบบุคลากรจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ท่ีได้รับในลักษณะงบบุคลากร
 จากรัฐบาล เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชี
น้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบบุคลากรให้หน่วยงาน รหัส
บัญชี 5209010103

4307010104.101 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินงบลงทุนจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ท่ีได้รับในลักษณะงบลงทุน
จากรัฐบาล  เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชี
น้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนให้หน่วยงาน รหัสบัญชี
 5209010104

4307010105.101 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินงบด าเนินงานจาก
รัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ท่ีได้รับในลักษณะงบ
ด าเนินงานจากรัฐบาล เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ 
(Auto)บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบด าเนินงานให้
หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010105

4307010106.101 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ท่ีได้รับในลักษณะงบอุดหนุน
จากรัฐบาล เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ี
ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบอุดหนุนให้หน่วยงาน รหัส
บัญชี 5209010106

4307010107.101 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินงบรายจ่ายอ่ืนจาก
รัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ท่ีได้รับในลักษณะงบรายจ่าย
อ่ืนจากรัฐบาล เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ 
(Auto)บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบรายจ่ายอ่ืนให้
หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010107

4.2.4 รำยรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ของหน่วยงำน

รำยรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ของหน่วยงำน

4.2.5 รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำนของหน่วยงำนภำครัฐท่ีได้รับจำกรัฐบำล

รำยได้จำกเงินงบประมำณ
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4307010108.101 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินงบกลางจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ท่ีได้รับในลักษณะงบกลาง
จากรัฐบาล เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ี
ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบกลางให้หน่วยงาน รหัสบัญชี
 5209010108

4307010110.101 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินกู้จากรัฐบาล

หมายถึง รายได้ท่ีเกิดจากการเบิกเงินกู้ประเภท program loan 
และ project loan กับรัฐบาล เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึนโดย
อัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินคงคลังให้
หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010110

4307010112.101 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน-กรมบัญชี 
กลางรับเงินเบิกเกินส่งคืน
จากหน่วยงาน

หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลท่ีระบบสร้างข้ึนเม่ือหน่วยงานน า
เงินงบประมาณท่ีเบิกเกินส่งคืนคลัง เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึน
อัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้
กรมบัญชีกลาง 
รหัสบัญชี 5209010112

4308000000.000

4308000000.100 80

4308010101.101 รายได้ระหว่างหน่วยงาน-
หน่วยงานรับเงินนอก
งบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง

รายได้ท่ีเกิดจากรัฐบาลโอนเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี 1 
ประเภทเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน เป็นบัญชีท่ีระบบสร้ำง

ข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ

บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินนอก
งบประมาณให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5210010101 ส ำหรับหน่วย
เบิกจ่ำยเท่ำน้ัน

4308010105.101 รายได้ระหว่างหน่วยงาน-
ปรับเงินฝากคลัง

บัญชีรายได้ของรัฐบาลท่ีระบบสร้างข้ึนเม่ือหน่วยงานน าเงินนอก
งบประมาณฝากคลัง  เป็นบัญชีท่ีระบบสร้ำงข้ึนโดยอัตโนมัติ 

(Auto) บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่าย

ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 5210010105 
ส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยเท่ำน้ัน

4308010106.101 รายได้ระหว่างหน่วยงาน-
หน่วยงานรับเงินจาก
หน่วยงานอ่ืน

รายได้ท่ีเกิดจากการรับโอนเงินระหว่างส่วนราชการ เช่น การโอน
ขายบิล เป็นบัญชีท่ีระบบสร้ำงข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ีถือ

เป็นรายการระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอ่ืน รหัสบัญชี 
5210010106 ส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยเท่ำน้ัน

4308010111.101 รายได้ระหว่างหน่วยงาน -
 หน่วยงานรับเงินถอนคืน
รายได้จากรัฐบาล

รายได้ท่ีเกิดจากการถอนคืนรายได้แผ่นดินจากรัฐบาล เป็นบัญชีท่ี
ระบบสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน
 (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงิน
ถอนคืนรายได้ให้หน่วยงาน  รหัสบัญชี 5210010111 ส ำหรับ
หน่วยเบิกจ่ำยเท่ำน้ัน

4.2.6 รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำนกรณีอ่ืน

รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำนกรณีอ่ืน
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4308010117.101 รายได้ระหว่างหน่วยงาน -
เงินทดรองราชการ

รายได้ของหน่วยงานท่ีเกิดจากการเบิกเงินทดรองราชการทุก
ประเภท และเป็นรายได้ของรัฐบาลเม่ือกรมบัญชีกลางอนุมัติ
รายการขอเบิกเงินทดรองฯ ทุกประเภท และเพ่ิมยอดลูกหน้ีเงิน
ทดรองฯให้กับรัฐบาล เป็นบัญชีท่ีระบบสร้ำงข้ึนโดยอัตโนมัติ 

(Auto) บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่าย

ระหว่างหน่วยงาน-เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 5210010117

4308010118.101 รายได้ระหว่างกัน-ภายใน
กรมเดียวกัน

บัญชีท่ีใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์และหน้ีสินระหว่างกันของหน่วย
เบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงานเดียวกัน เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างข้ึน
โดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน  รหัสบัญชี 
5210010118 ส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยเท่ำน้ัน

4308010121.101 รายได้ระหว่างกัน-ภายใน
กรมเดียวกัน (Manual)

บัญชีท่ีใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์ด้านผู้รับโอนและหน้ีสินด้านผู้
โอน ท่ีเป็นการโอนระหว่างกันของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัส
หน่วยงาน (Compay Code) เดียวกัน ซ่ึงหน่วยงานสามารถ
บันทึกได้โดยตรง

4313000000.000

4313000000.100 81

4313010101.101 หน้ีสูญได้รับคืน รายได้ของหน่วยงานท่ีเกิดจากยอดลูกหน้ีท่ีหน่วยงานตัดเป็นหน้ี
สูญไปแล้วในงวดบัญชีก่อนๆแต่ได้รับช าระในงวดปัจจุบัน

4313010103.101 รายได้ค่าปรับ รายได้ของหน่วยงานท่ีเกิดจากค่าปรับผิดสัญญารับจ้างหรือการ
ซ้ือขาย และอ่ืนๆ ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าว
ไว้เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงานเช่น เงินชดใช้จากการผิดสัญญา
การศึกษาและดูงานของผู้ท่ีได้รับทุนจากเงินนอกงบประมาณ

4313010199.101 รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/
น้ ายา-หน่วยงานภาครัฐ

รายได้ท่ีหน่วยบริการได้รับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายา จาก
หน่วยงานภาครัฐ

4313010199.102 รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/
น้ ายา-บุคคลภายนอก

รายได้ท่ีหน่วยบริการได้รับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายา จาก
บุคคลภายนอก

4313010199.105 รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ รายได้จากการท่ีหน่วยบริการออกใบรับรองแพทย์

4313010199.108 รายได้จากเงินโครงการ
ผลิตแพทย์

รายได้ท่ีได้รับจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้ตามโครงการผลิตแพทย์

4313010199.109 รายได้จากโครงการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์

รายได้ท่ีได้รับจากหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือใช้ตามโครงการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ นอกเหนือจากแพทย์

4313010199.110 รายได้ลักษณะอ่ืน รายได้อ่ืนท่ีหน่วยบริการมีสิทธิน าไปใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องคืนคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินและเม่ือแรงงานต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนไม่มารับ
บริการตรวจสุขภาพท่ีหน่วยบริการในปีท่ี 2

4313010199.113 รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการแพทย์ท่ีรับจากผู้ป่วย
แรงงานต่างด้าวรายละ 30 บาท

รำยได้อ่ืน

4.2.7 รำยได้อ่ืน
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4313010199.114 รายได้อ่ืน-สินค้ารับโอน
จาก สสจ./รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต.

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

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

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

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

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

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

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

รายการท่ีใช้บันทึกการรับโอนเงินงบประมาณงบด าเนินงาน 
รวมท้ังเงิน พ.ต.ส.และเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายระหว่างกัน สสจ./รพศ./
รพท./รพช./รพ.สต.(ไม่เก่ียวกับ UC)

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

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

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

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

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

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

4313010199.123 รายได้อ่ืน - เงิน
งบประมาณงบเงินกู้จาก
รัฐบาลรับโอนจาก สสจ./
รพศ./รพช./รพ.สต.

รายารท่ีบันทึกรายการรับโอนเงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาล
ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่เก่ียวกับเงิน UC)

4313010199.202 รายได้ค่าธรรมเนียม UC รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการแพทย์ท่ีรับจากผู้ป่วย
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายละ 30 บาท
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5000000000.000

5100000000.000

5101000000.000

5101010000.000 82

5101010101.101 เงินเดือนข้าราชการ
(บริการ)

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายให้แก่ข้าราชการทุก
ประเภทเป็นรายเดือน โดยมีอัตราก าหนดไว้แน่นอนในบัญชีถือ
จ่ายเงินเดือนประจ าปี

5101010101.102 เงินเดือนข้าราชการ
(สนับสนุน)

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายให้แก่ข้าราชการทุก
ประเภทเป็นรายเดือน โดยมีอัตราก าหนดไว้แน่นอนในบัญชีถือ
จ่ายเงินเดือนประจ าปี

5101010103.101 เงินประจ าต าแหน่ง
ระดับสูง/ระดับกลาง
(สนับสนุน)

เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งซ่ึงจ่ายตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายแก่ผู้
ด ารงต าแหน่งในประเภทบริหารท้ังข้าราชการและผู้ท่ีไม่เป็น
ข้าราชการ

5101010103.102 เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะ(บริการ)

เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งซ่ึงจ่ายตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายแก่ผู้
ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาชีพเฉพาะ

5101010103.103 เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้เช่ียวชาญ (บริการ)

เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งซ่ึงจ่ายตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายแก่ผู้
ด ารงต าแหน่งในประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ/ช านาญการพิเศษ/
ช านาญการ

5101010108.101 ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง

5101010109.101 เงินตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการผู้ได้รับ
เงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของ
อันดับ(บริการ)

ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่ข้าราชการผู้ท่ีได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของ
อันดับเป็นรายเดือนเพ่ิมเติมจากเงินเดือนตามปกติตามระเบียบ 
กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของ ขรก.และลูกจ้างท่ี
ได้รับเงินเดือนหรือ ค่าจ้างถึงข้ันสูงของอันดับ หรือต าแหน่ง  และ
ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของ ขรก.และลูกจ้าง ข้อ 7 และ 8

5101010109.102 เงินตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการผู้ได้รับ
เงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของ
อันดับ(สนับสนุน)

ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่ข้าราชการผู้ท่ีได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของ
อันดับเป็นรายเดือน เพ่ิมเติมจากเงินเดือนตามปกติ ตาม
ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขรก.และ
ลูกจ้างท่ีได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง
 และระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขรก.และลูกจ้าง ข้อ 7 และ 8

5.ค่ำใช้จ่ำย

5.1 ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน

5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

เงินเดือนและค่ำจ้ำง
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5101010109.103 เงินตอบแทนพิเศษของ
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับ
ค่าจ้างถึงข้ันสูงสุดของ
ต าแหน่ง(บริการ)

ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าผู้ท่ีได้รับค่าจ้างถึงข้ันสูงของ
ต าแหน่งเป็นรายเดือน เพ่ิมเติมจากค่าจ้างตามปกติ ตาม
ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขรก.และ
ลูกจ้างท่ีได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง
 และระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขรก.และลูกจ้าง ข้อ 7 และ 8

5101010109.104 เงินตอบแทนพิเศษของ
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับ
ค่าจ้างถึงข้ันสูงสุดของ
ต าแหน่ง(สนับสนุน)

ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าผู้ท่ีได้รับค่าจ้างถึงข้ันสูงของ
ต าแหน่งเป็นรายเดือน เพ่ิมเติมจากค่าจ้างตามปกติ ตาม
ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขรก.และ
ลูกจ้างท่ีได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง
 และระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขรก.และลูกจ้าง ข้อ 7 และ 8

5101010113.101 ค่าจ้างประจ า(บริการ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ โดยมีอัตราก าหนดไว้แน่นอนในบัญชีถือจ่ายค่าจ้าง
ประจ ารวมท้ังค่าใช้จ่ายลักษณะเดียวกันท่ีหน่วยงานอ่ืนจ่ายให้แก่
ลูกจ้างประจ า

5101010113.102 ค่าจ้างประจ า(สนับสนุน) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ โดยมีอัตราก าหนดไว้แน่นอนในบัญชีถือจ่ายค่าจ้าง
ประจ ารวมท้ังค่าใช้จ่ายลักษณะเดียวกันท่ีหน่วยงานอ่ืนจ่ายให้แก่
ลูกจ้างประจ า

5101010113.103 ค่าจ้างช่ัวคราว(บริการ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายให้แก่ลูกจ้างช่ัวคราว
ของหน่วยงานท่ีจ้างไว้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะช่ัวคราว โดยท่ี
ระยะเวลาจ้างไม่เกินปีงบประมาณ

5101010113.104 ค่าจ้างช่ัวคราว(สนับสนุน) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายให้แก่ ลูกจ้างช่ัวคราว
ของหน่วยงานท่ีจ้างไว้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะช่ัวคราว โดยท่ี
ระยะเวลาจ้างไม่เกินปีงบประมาณ

5101010113.105 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (บริการ)

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างซ่ึงจ่ายให้แก่บุคคลซ่ึงได้รับการจ้าง
จากเงินรายได้ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

5101010113.106 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (สนับสนุน)

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างซ่ึงจ่ายให้แก่บุคคลซ่ึงได้รับการจ้าง
จากเงินรายได้ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

5101010113.107 ค่าจ้างเหมาบุคลากร 
(บริการ)

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเป็นการ
ประจ า โดยมีสัญญาจ้างและระยะเวลาการจ้างท่ีแน่นอน

5101010113.108 ค่าจ้างเหมาบุคลากร 
(สนับสนุน)

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเป็นการ
ประจ า โดยมีสัญญาจ้างและระยะเวลาการจ้างท่ีแน่นอน

5101010115.101 เงินค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (บริการ)

เงินท่ีจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการเป็นราย
เดือนตามอัตราท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ
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5101010115.102 เงินค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (สนับสนุน)

เงินท่ีจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการเป็นราย
เดือนตามอัตราท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ

5101010116.101 เงินค่าครองชีพส าหรับ

ข้าราชการ (บริการ)

เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับข้าราชการตามระเบียบกค .ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขรก .และ
ลูกจ้าง ข้อ 5 และ 6  เงินตอบแทนตามระเบียบกค.ว่าด้วยการ
เบิกจ่าย เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของขรก.และลูกจ้าง รวมท้ัง
เงินตอบแทนพิเศษให้กับข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงินตอบแทน อ่ืนท่ีจ่ายให้ข้าราชการ
เป็นรายเดือน

5101010116.102 เงินค่าครองชีพส าหรับ
ข้าราชการ(สนับสนุน)

เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับข้าราชการตามระเบียบกค .ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน เดือนของ ขรก .และ
ลูกจ้าง ข้อ 5และ 6 เงินตอบแทนตามระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ ขรก.และลูกจ้าง รวมท้ังเงิน
ตอบแทนพิเศษ  ให้กับข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงินตอบแทนอ่ืนท่ีจ่ายให้ข้าราชการ
เป็นรายเดือน

5101010116.103 เงินค่าครองชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ า(บริการ)

เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับลูกจ้างประจ าตามระเบียบ กค .ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ ขรก.และลูกจ้าง 
เงินตอบแทนพิเศษให้กับลูกจ้างประจ าท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงินตอบแทนอ่ืนท่ีจ่ายให้
ลูกจ้างประจ าเป็นรายเดือน

5101010116.104 เงินค่าครองชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ า(สนับสนุน)

เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับลูกจ้างประจ าตามระเบียบกค .ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ  ขรก.และลูกจ้าง 
เงินตอบแทนพิเศษให้กับลูกจ้างประจ าท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงินตอบแทนอ่ืนท่ีจ่ายให้
ลูกจ้างประจ าเป็นรายเดือน

5101010116.105 เงินค่าครองชีพส าหรับ
พนักงานราชการ(บริการ)

เงินท่ีจ่ายให้กับพนักงานราชการเป็นเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษแก่
พนักงานราชการทุกประเภท รวมท้ังพนักงานราชการท่ีเปล่ียน
สภาพจากลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการอนุมัติ รวมท้ังค่าตอบแทน อ่ืนท่ีจ่ายเป็น
รายเดือนให้กับพนักงานราชการ

5101010116.106 เงินค่าครองชีพส าหรับ
พนักงานราชการ
(สนับสนุน)

เงินท่ีจ่ายให้กับพนักงานราชการเป็นเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษแก่
พนักงานราชการทุกประเภท รวมท้ังพนักงานราชการท่ีเปล่ียน
สภาพจากลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการอนุมัติ รวมท้ังค่าตอบแทน อ่ืนท่ีจ่ายเป็น
รายเดือนให้กับพนักงานราชการ

5101010199.101 เงินตอบแทนรายเดือน
ส าหรับข้าราชการเท่ากับ
อัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
(บริการ)

การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งช านาญการพิเศษท่ีไม่ใช่
วิชาชีพ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เน่ืองจากการจ้างงานซ่ึงจ่าย
ในลักษณะเป็นประจ า ไม่ใช่เพ่ืองานท่ีท าเป็นคร้ังคราว
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5101010199.102 เงินตอบแทนช านาญการ
พิเศษท่ีไม่ใช่วิชาชีพ 
(สนับสนุน)

การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งช านาญการพิเศษท่ีไม่ใช่
วิชาชีพ  ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เน่ืองจากการจ้างงานซ่ึง
จ่ายในลักษณะเป็นประจ า ไม่ใช่เพ่ืองานท่ีท าเป็นคร้ังคราว

5101010199.103 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานเวรหรือผลัด
บ่ายและหรือผลัดดึกของ
พยาบาล

การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพ่ิมเป็นพิเศษส าหรับพยาบาลท่ี
ปฏิบัติงานในเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึก

5101020000.000 83

5101020101.101 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว  ในกรณีท่ี
ข้าราชการ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐเสียชีวิตในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

5101020101.102 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต
 (เงินนอกงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวในกรณีท่ีพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวคราว เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าท่ี

5101020102.101 เงินท าขวัญข้าราชการ
และลูกจ้าง

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากเงินท าขวัญเป็นก้อนท่ีจ่ายให้แก่ขรก .และ
ลูกจ้างผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะส่วน
ใดส่วนหน่ึงไปเพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตุกระท าการตามหน้าท่ี แต่ยังสามารถรับราชการต่อได้ตาม
ระเบียบ กค.ว่าด้วยเงินท าขวัญ ขรก.และลูกจ้าง

5101020103.101 เงินชดเชยสมาชิก กบข. ค่าใช้จ่ายเพ่ือจ่ายเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการให้แก่
ข้าราชการท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯ ซ่ึงเลือกรับบ านาญเป็นเงิน
ชดเชยจากการเป็นสมาชิก

5101020104.101 เงินสมทบ กบข. ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จ บ านาญ
ข้าราชการ ให้แก่ข้าราชการท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯ

5101020105.101 เงินสมทบ กสจ. ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ลูกจ้างประจ า(กสจ) ให้แก่ลูกจ้างประจ าท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯ

5101020106.101 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมส่วนของ
นายจ้าง (เงินงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่
ลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานของรัฐประเภทอ่ืนท่ีเข้าข่ายตาม
กฏหมายประกันสังคม (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ  เงินนอก
งบประมำณฝำกคลัง)

5101020106.102 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมส่วนของ
นายจ้าง (เงินนอก
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่
ลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานของรัฐประเภทอ่ืนท่ีเข้าข่ายตาม
กฏหมายประกันสังคม (เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำร
พำณิชย์)

5101020108.101 ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการ หรือพนักงานท่ีได้รับความ
เดือดร้อนในเร่ืองท่ีอยู่อาศัย เน่ืองจากได้รับค าส่ังให้เดินทางไป
ประจ าส านักงานในต่างพ้ืนท่ี

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรอ่ืน
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5101020112.101 เงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพพนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ (เงินนอก
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้แก่
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  (เงินนอกงบประมำณฝำก
ธนำคำรพำณิชย์)

5101020114.107 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.-
เงินงบประมาณ)

เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุขท่ีเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

5101020114.114 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส./
ค.ต.ส.-เงินนอก
งบประมาณ)

เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุขท่ีเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร
พาณิชย์

5101020114.126 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ี
มีเหตุพิเศษ  (บริการ)

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ คือ ค่าตอบแทนท่ีก าหนด
ข้ึนตามลักษณะของงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติราชการ โดยปัจจุบันมีเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษท้ังหมด 18 ประเภท ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ รวมท้ังเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับบุคลากร
สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019

5101020114.127 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ี
มีเหตุพิเศษ  (สนับสนุน)

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ คือ ค่าตอบแทนท่ีก าหนด
ข้ึนตามลักษณะของงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติราชการ โดยปัจจุบันมีเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษท้ังหมด 18 ประเภท    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

5101020116.101 เงินสมทบกองทุนทดแทน
 - เงินงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ให้แก่พนักงาน
งานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ/เงินฝาก
คลัง

5101020116.102 เงินสมทบกองทุนทดแทน-
เงินนอกงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ให้แก่พนักงาน
งานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีเบิกจ่ายนอกงบประมาณฝากธนาคาร
พาณิชย์

5101020115.101 ค่าตอบแทนพิเศษ
ชายแดนภาคใต้ (บริการ)

เงินตอบแทนพิเศษให้กับข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้และเงินตอบแทนอ่ืนท่ีจ่ายให้ข้าราชการ
เป็นรายเดือนตามประกาศกระทรวงสาธาณสุข

5101030100.000 84 เงินช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรศึกษำ
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5101030101.101 เงินช่วยการศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร ตามพระราช
กฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร

5101030200.000 85

5101030205.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ
 ส าหรับผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายยกเว้นผู้รับเบ้ีย
หวัด/บ านาญ

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิ
รวมท้ังบุคคลในครอบครัวยกเว้นผู้รับเบ้ียหวัด /บ านาญ ตาม พรฎ.
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา พยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยนอก

5101030206.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ 
ส าหรับผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายยกเว้นผู้รับเบ้ีย
หวัด/บ านาญ

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิ
รวมท้ังบุคคลในครอบครัวยกเว้นผู้รับเบ้ียหวัด /บ านาญ ตาม พรฎ.
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา พยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยใน

5101030207.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก รพ.
เอกชนส าหรับผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายยกเว้นผู้รับ
เบ้ียหวัด /บ านาญ

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการช่วย เหลือผู้มีสิทธิ
รวมท้ังบุคคลในครอบครัวยกเว้นผู้รับเบ้ียหวัด /บ านาญ ตาม พรฎ.
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา พยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก

5101030208.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยในร.พ.
เอกชนส าหรับผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายยกเว้นผู้รับ
เบ้ียหวัด /บ านาญ

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิ
รวมท้ังบุคคลในครอบครัวยกเว้นผู้รับเบ้ียหวัด /บ านาญ ตาม พรฎ.
เงินสวัสดิการ เก่ียวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยใน

5101030211.101 เงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลตาม
กฎหมายสงเคราะห์
ข้าราชการ

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือข้าราชการผู้
ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการตามพรบ .
สงเคราะห์ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ ท้ังน้ีให้รวมถึงกรณีของลูกจ้างด้วย

5101040000.000

5101040100.000 86

5101040107.101 บ าเหน็จตกทอด ค่าใช้จ่ายเพ่ือจ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้คร้ังเดียวในกรณีท่ีผู้รับ
บ านาญถึงแก่ความตาย

5101040111.101 เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับ
บ านาญเสียชีวิต

ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท ในกรณีท่ีผู้มี
สิทธิรับบ านาญตาย

เงินช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรรักษำพยำบำล

5.1.2 บัญชีค่ำบ ำเหน็จบ ำนำญ

บ ำเหน็จบ ำนำญ
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5101040118.101 บ านาญตกทอด ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ
ของข้าราชการผู้มีสิทธิรับบ านาญหรือข้าราชการ บ านาญท่ีตายลง
โดยไม่มีทายาทผู้มีสิทธิซ่ึงจ่ายตามกฎหมายบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ

5101040200.000 87

5101040202.101 เงินช่วยการศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
ข้าราชการบ านาญซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
ของบุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
ของบุตร

5101040204.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ
 ส าหรับผู้รับเบ้ียหวัด /
บ านาญตามกฎหมาย

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการช่วย เหลือผู้รับเบ้ีย
หวัด/บ านาญ รวมท้ังบุคคลในครอบครัว ตามพรฎ.เงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ของรัฐประเภทผู้ป่วยนอก

5101040205.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
ประเภท    ผู้ป่วยใน รพ.
รัฐ ส าหรับผู้รับเบ้ียหวัด /
บ านาญตามกฎหมาย

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบ้ีย
หวัด/บ านาญ รวมท้ังบุคคลในครอบครัว ตาม พรฎ.เงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ของรัฐประเภทผู้ป่วยใน

5101040206.101 เงินช่วยค่ารักษา 
พยาบาลประเภทผู้ป่วย
นอก รพ.เอกชน  ส าหรับ
ผู้รับเบ้ียหวัด/บ านาญตาม
กฎหมาย

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบ้ีย
หวัด/บ านาญ รวมท้ังบุคคลในครอบครัว ตาม พรฎ.เงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ของเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก

5101040207.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
ประเภท ผู้ป่วยใน รพ.
เอกชน ส าหรับผู้รับ      
เบ้ียหวัด/บ านาญตาม
กฎหมาย

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบ้ีย
หวัด/บ านาญ รวมท้ังบุคคลในครอบครัว ตาม พรฎ.เงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ของเอกชนประเภทผู้ป่วยใน

5102000000.000

5102010000.000 88

5102010106.101 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-
ในประเทศ

ทุนการศึกษาท่ีให้ข้าราชการหรือลูกจ้างส าหรับการศึกษา
ภายในประเทศ

5102010199.101 ค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม-ในประเทศ (เงิน
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานซ่ึง
เป็นการฝึกอบรมในประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร เป็นต้น ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ )

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม ภำยในประเทศ

เงินช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำและรักษำพยำบำลผู้รับเบ้ียหวัด /บ ำนำญ

5.1.3 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม
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5102010199.102 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
 - ในประเทศ (เงินนอก
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานซ่ึง
เป็นการฝึกอบรมในประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร เป็นต้น ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
(เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5102030000.000 89

5102030199.101 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
 -บุคคล ภายนอก (เงิน
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร 
เป็นต้น ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ)

5102030199.102 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
 -บุคคล ภายนอก (เงิน
นอกงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร 
เป็นต้น ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (เงินนอกงบประมำณฝำก
ธนำคำรพำณิชย์)

5103000000.000

5103010000.000 90

5103010102.101 ค่าเบ้ียเล้ียง-ในประเทศ 
(เงินงบประมาณ)

ค่าเบ้ียเล้ียง ส าหรับการเดินทางเพ่ืองานราชการ ภายในประเทศ 
(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ)

5103010102.102 ค่าเบ้ียเล้ียง-ในประเทศ 
(เงินนอกงบประมาณ)

ค่าเบ้ียเล้ียง ส าหรับการเดินทางเพ่ืองานราชการ ภายในประเทศ 
(เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5103010103.101 ค่าท่ีพัก-ในประเทศ (เงิน
งบประมาณ)

ค่าท่ีพัก เพ่ือการเดินทางเพ่ืองานราชการ ภายในประเทศ  (กรณี

ท่ีเป็นเงินงบประมำณ)

5103010103.102 ค่าท่ีพัก-ในประเทศ (เงิน
นอกงบประมาณ)

ค่าท่ีพัก เพ่ือการเดินทางเพ่ืองานราชการ ภายในประเทศ  (เงิน
นอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5103010199.101 ค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืน -ใน
ประเทศ (เงินงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือการเดินทางในราชการภายในประเทศ    เช่น 
ค่าปะยาง ค่าผ่านทางด่วน ค่าจ้างผู้รับช่วงเหมาบริการจัดการ
เดินทาง ค่าขนย้ายสัมภาระ เป็นต้น (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมำณ)

5103010199.102 ค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืน -ใน
ประเทศ (เงินนอก
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือการเดินทางในราชการภายในประเทศ เช่นค่า
ปะยาง ค่าผ่านทางด่วน ค่าจ้างผู้รับช่วงเหมาบริการจัดการ
เดินทาง ค่าขนย้ายสัมภาระ เป็นต้น (เงินนอกงบประมำณฝำก
ธนำคำรพำณิชย์)

5104000000.000

5104010000.000 91

5104010104.101 วัสดุส านักงานใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุส านักงานใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.102 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไปในระหว่างงวด

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก

5.1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง ภำยในประเทศ

5.1.5 ค่ำตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำวัสดุ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ
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5104010104.104 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไปในระหว่างงวด

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 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5104010107.106 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

5104010107.107 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5104010107.108 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืน ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืน

5104010107.109 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
ดูแลลิฟท์

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบ ารุงรักษาดูแลลิฟท์

5104010107.110 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
สวนหย่อม

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหย่อม

5104010107.111 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
เช่น เคร่ือง CT,MRI ,ระบบPAC ,ระบบ LIS และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์อ่ืน เป็นต้น

5104010107.112 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศท่ีจัดจ้างเป็น
สัญญารายปี หรือเป็นคร้ังคราว

5104010107.113 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
บ้านพัก

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก

5104010110.101 ค่าเช้ือเพลิง ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ค่าน้ามันดีเซล เป็นต้น ท่ี
ใช้ในการด าเนินของหน่วยงาน ค่าแก๊ส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงอย่างอ่ืน
 รวมถึงค่าน้ ามันท่ีเกิดจากยอดการตัดค่าวัสดุใช้ไป

5104010000.100 92 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
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5104010112.101 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาท าความสะอาด

5104010112.103 ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารผู้ป่วย

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วย

5104010112.106 ค่าจ้างเหมารถ ค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถหรือเช่ารถเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ มิใช่ 
ใช้ในโครงการต่างๆ

5104010112.108 ค่าจ้างเหมาดูแลความ
ปลอดภัย

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย

5104010112.110 ค่าจ้างเหมาซักรีด ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาซักรีด

5104010112.111 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติด
เช้ือ

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาก าจัดขยะติดเช้ือ

5104010112.112 ค่าจ้างเหมาบริการทาง
การแพทย์

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ส าหรับประกอบการวินิจฉัย และ
งานบริการรักษาพยาบาล เช่น การจ้างเหมาบริการล้างไต สลาย
น่ิว กำรอบแก๊สท ำให้ปรำศจำกเช้ือเป็นต้น

5104010112.113 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน
(สนับสนุน)

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ส าหรับงานสนับสนุนท่ีไม่ใช่ให้
การบริการรักษาพยาบาล

5104010112.114 ค่าจ้างตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ค่าใช้จ่ายจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ประกอบการวินิจฉัย 
และการรักษาเช่น ตรวจเลือด และส่วนประกอบของเลือด Lab 
ฟันปลอม  ค่าตรวจช้ินเน้ือ

5104010112.115 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ 
(X-Ray)

ค่าใช้จ่ายจ้างตรวจเอ็กซเรย์ เพ่ือใช้ประกอบการวินิจฉัย และการ
รักษาเช่น CT, MRI, Bone Scan เป็นต้น

5104010000.300 93

5104010114.101 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายให้กับทนายความ หรือผู้ให้ บริการทาง
กฎหมาย

5104010000.400 94

5104010115.101 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้ผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร หรือ
สถาบันการเงินท่ีเรียกเก็บจากหน่วยงานเพ่ือตอบแทนการ
ให้บริการโอนเงิน  เป็นต้น

5104020000.000 95

5104020101.101 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีน าเสนอรายงาน
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5104020103.101 ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล ค่าน้ าประปาท่ีใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีน าเสนอ
รายงาน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5104020105.101 ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่าบัตรโทรศัพท์ ค่าบัตร
เติมเงินโทรศัพท์ท่ีใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีน าเสนอ
รายงาน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5104020106.101 ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

ค่าโทรภาพหรือ โทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติด   ตามตัว ค่าวิทยุ
ส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่าส่ือสารอ่ืนๆ

ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำย

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร

ค่ำสำธำรณูปโภค
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ช่ือบัญชี

5104020107.101 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
 และค่าขนส่งโดยทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ

5104030200.000 96

5104030202.101 ค่าจ้างท่ีปรึกษา การจ้างบริการจากท่ีปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ และเป็นการจ้าง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

5104030203.101 ค่าเบ้ียประกันภัย ค่าเบ้ียประกันภัยทรัพย์สินท่ีถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา
บัญชีปัจจุบัน

5104030200.100 97

5104030205.101 ยาใช้ไป ค่าใช้จ่ายค่ายาท่ีใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.102 วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุเภสัชกรรมใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.103 วัสดุทางการแพทย์ท่ัวไป
ใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุทางการแพทย์ท่ีใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ท่ีใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.112 วัสดุบริโภคใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุบริโภคใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.113 วัสดุเคร่ืองแต่งกายใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุเคร่ืองแต่งกายใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.117 วัสดุทันตกรรมใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุทางทันตกรรมท่ีใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.118 วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป ค่าใช้จ่ายวัสดุเอกซเรย์ใช้ไประหว่างงวด

5104030200.300 98

5104030206.101 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่า
เกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์
มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์

มูลค่าของครุภัณฑ์ท่ีจัดหามาเพ่ือใช้ในการด าเนิน งานของ
หน่วยงานระหว่างงวดบัญชี ท่ีต่ ากว่าเกณฑ์มูลค่าข้ันต่ าของการ
บันทึกสินทรัพย์ถาวร (ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด)

5104030200.400 99

5104030207.101 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการจัดประชุม รวมถึงค่าเบ้ียประชุม
กรรมการ ไม่รวมรายการประชุมวิชาการและการฝึกอบรม

5104030200.500 100

5104030208.101 ค่ารับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่าเล้ียงรับรอง ค่า
จัดการแสดง หรือค่าเข้าชมการแสดง ค่าดอกไม้ ค่าของขวัญ เป็น
ต้น

5104030200.700 101

5104030210.101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีหน่วยงานจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
และบุคคลภายนอก

5104030212.101 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด ค่าเช่าสินทรัพย์ประเภทเคร่ืองจักร อุปกรณ์ เคร่ืองมือทาง
การแพทย์ หรืออ่ืนๆ ซ่ึงไม่ได้การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามท่ีระบุ
ไว้ข้างต้นท่ีหน่วยงานจ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ
บุคคลภายนอก

ค่ำครุภัณฑ์มูลค่ำต่ ำกว่ำเกณฑ์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม

ค่ำรับรองและพิธีกำร

ค่ำเช่ำอสังหำริมทรัพย์

ค่ำใช้สอยอ่ืน ๆ

ต้นทุนบริกำร
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5104030200.800 102

5104030217.101 เงินชดเชยค่างาน
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้างให้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

5104030218.101 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน

หมายถึง เงินนอกงบประมาณหรือเงินงบประมาณของหน่วยงาน
ท่ีกฏหมายไม่อนุญาตให้น าไปใช้จ่ายได้ และต้องน าส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน

5104030201.000 103

5104030219.101 ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ ข้อมูลหรือข่าวสารโดยวิธีใด 
เช่น ค่าบริการส่ือโฆษณา ค่าจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับเป็นต้น

5104030200.901 104

5104030220.101 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเพ่ือชดใช้ความสูญเสียหรือเสียหายต่อบุคคล ภายนอก 
อันเกิดจากการกระท าของบุคลากรของหน่วยงานซ่ึงอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมท้ังเงินชดใช้ค่าเสียหายท่ีหน่วยงาน
เป็นผู้เบิกจ่ายให้ตามนโยบายของรัฐบาล

5104030200.600 105

5104030299.102 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
(UC) (PP)

จ านวนเงินท่ีใช้ในการท าโครงการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์ท่ี
ก าหนดเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าส่งเสริมและป้องกันโรค

5104030299.103 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
(เงินงบประมาณ)

จ านวนเงินท่ีใช้ในการท าโครงการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไม่เก่ียวกับเงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จ านวนเงินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการอ่ืน ๆ (กรณี

จ่ำยจำกเงินงบประมำณ)

5104030299.104 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
อ่ืน ๆ ซ่ึงไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น 
เบ้ียเล้ียงพยาน ผู้ต้องหา เป็นต้น

5104030299.105 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
(เงินนอกงบประมาณ)

จ านวนเงินท่ีใช้ในการท าโครงการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไม่เก่ียวกับเงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จ านวนเงินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการอ่ืน ๆ (เงินนอก
งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5104030299.202 ค่ารักษาตามจ่าย UC ใน
สังกัด สป. สธ.

จ านวนเงินท่ีเกิดจากการส่งต่อผู้ป่วย UCท่ีข้ึนทะเบียนท่ีหน่วย
บริการไปรักษายังหน่วยบริการอ่ืน (ในสังกัด สป. สธ)และต้อง
ตามจ่ายให้กับหน่วยบริการท่ีรับรักษา ด้วยระบบส่งต่อผู้ป่วย

5104030299.203 ค่ารักษาตามจ่าย UC 
นอกสังกัด สป. สธ.

จ านวนเงินท่ีเกิดจากการส่งต่อผู้ป่วย UC ท่ีข้ึนทะเบียนท่ีหน่วย
บริการ ไปรักษายังหน่วยบริการอ่ืน(นอกสังกัด สป. สธ)และต้อง
ตามจ่ายให้กับหน่วยบริการท่ีรับรักษา ด้วยระบบส่งต่อผู้ป่วย

เงินชดเชยค่ำงำนส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำประชำสัมพันธ์

ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน
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5104030299.204 ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อม
บ ารุง ส่ิงก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)

ค่าจ้างหรือค่าเช่า และค่าซ่อมบ ารุงส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ท่ี
เส่ือมสภาพหรือถดถอยหรือเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
ท่ีจ่ายจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบ
ลงทุน

5104030299.501 ค่ารักษาตามจ่ายคนต่าง
ด้าวและแรงงานต่างด้าว

จ านวนเงินท่ีเกิดจากการส่งต่อคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวท่ี
ข้ึนทะเบียนท่ีหน่วยบริการ ไปรักษายังหน่วยบริการอ่ืน และต้อง
ตามจ่ายให้กับหน่วยบริการท่ีรับรักษา ใช้ในกรณีบัญชี รายได้
ค่าบริการอ่ืนรับล่วงหน้า 2103010103.502 เป็น "ศูนย์" 
(บันทึกบัญชีกรณีจ่ายจากเงินบ ารุง รพ.)

5104030299.502 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
(P&P) แรงงานต่างด้าว

จ านวนเงินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ
ป้องกันโรคส าหรับคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว

5104030299.701 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
(P&P) บุคคลท่ีมีปัญหา
สถานะและสิทธิ

จ านวนเงินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ
ป้องกันโรคส าหรับผู้ป่วยสิทธิบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ

5104030299.702 ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลท่ี
มีปัญหาสถานะและสิทธิ

จ านวนเงินท่ีเกิดจากการส่งต่อผู้ป่วยซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีปัญหา
สถานะและสิทธิไปรักษายังหน่วยบริการอ่ืนและต้องตามจ่าย
ให้กับหน่วยบริการท่ีรับรักษา

5104040000.000 106

5104040102.101 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ
แพทย์ไม่ท าเวชปฏิบัติฯลฯ
 (บริการ)

ค่าใช้จ่ายลักษณะค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษจ่ายให้แพทย์ไม่ท า
เวชปฏิบัติ

5104040102.102 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ
ทันตแพทย์ไม่ท าเวช
ปฏิบัติฯลฯ(บริการ)

ค่าใช้จ่ายลักษณะค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษจ่ายให้ทันตแพทย์ไม่
ท าเวชปฏิบัติ

5104040102.103 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมเภสัช
กรไม่ท าเวชปฏิบัติฯลฯ 
(บริการ)

ค่าใช้จ่ายลักษณะค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษจ่ายให้เภสัชกรไม่ท า
เวชปฏิบัติ

5104040102.104 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
(บริการ)

การจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการในช่วงนอกเวลาราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอก
หน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการท้ังในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ

5104040102.105 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
(สนับสนุน)

การจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการในช่วงนอกเวลาราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอก
หน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการท้ังในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ

5104040102.106 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ
นอกเวลา

การจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานท่ีหัวหน้า
หน่วยบริการก าหนดให้ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ  นอกเวลา

ค่ำตอบแทน
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5104040102.107 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ 
(เงินงบประมาณ)

การจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานชันสูตร
พลิกศพ (กรณีจ่ายด้วยเงินงบประมาณ)

5104040102.108 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ 
(เงินนอกงบประมาณ)

การจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานชันสูตร
พลิกศพ (กรณีจ่ายด้วยเงินนอกงบประมาณ)

5104040102.109 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ

ค่าใช้จ่ายลักษณะค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษจ่ายให้แพทย์สาขา
ส่งเสริมพิเศษ

5104040102.110 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพและเวช
ปฏิบัติครอบครัว

ค่าใช้จ่ายลักษณะค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว

5104040102.111 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในลักษณะค่า
เบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย 
(บริการ) - เงินงบประมาณ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในลักษณะ
ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายเป็นรายเดือน   (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ)

5104040102.112 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในลักษณะค่า
เบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย 
(สนับสนุน) - เงิน
งบประมาณ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในลักษณะ
ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายเป็นรายเดือน    (กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ)

5104040102.113 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในลักษณะค่า
เบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย 
(บริการ)  - เงินนอก
งบประมาณ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในลักษณะ
ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายเป็นรายเดือน  (เงินนอกงบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์)

5104040102.114 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในลักษณะค่า
เบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย 
(สนับสนุน)  - เงินนอก
งบประมาณ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในลักษณะ
ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายเป็นรายเดือน (เงินนอกงบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์)

5104040102.115 ค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (บริการ) - เงิน
งบประมาณ

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในหน่วยบริการ เช่น P4P 
(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ)

5104040102.116 ค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - 
เงินงบประมาณ

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในหน่วยบริการ เช่น P4P 
(กรณีท่ีเป็นเงินงบประมาณ)

5104040102.117 ค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (บริการ) - เงิน
นอกงบประมาณ

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในหน่วยบริการ เช่น P4P (เงิน
นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)
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5104040102.118 ค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (สนับสนุน)  - 
เงินนอกงบประมาณ

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในหน่วยบริการ เช่น P4P (เงิน
นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)

5104040102.119 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานอ่ืน -เงิน
งบประมาณ

เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการส าหรับงาน
ให้ทางราชการส าหรับงานเฉพาะบางอย่างในแต่ละคราว ท้ังการ
รับอาสา และการได้รับมอบหมาย หรือแต่งต้ัง เช่น เงินรางวัล
เจ้าหน้าท่ี เงินค่าสอนพิเศษ เงินรางวัลเก่ียวกับการสอบ 
ค่าตอบแทนกรรมการ การสอบ ผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน 
 ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร ค่าตอบแทนล่าม
แปลภาษาท้องถ่ิน ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบวินัยข้าราชการ เป็นต้น โดยจ่ายจากเงินงบประมาณ

5104040102.120 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานอ่ืน-เงินนอก
งบประมาณ

เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการส าหรับงาน
ให้ทางราชการส าหรับงานเฉพาะบางอย่างในแต่ละคราว ท้ังการ
รับอาสา และการได้รับมอบหมาย หรือแต่งต้ัง เช่น เงินรางวัล
เจ้าหน้าท่ี เงินค่าสอนพิเศษ เงินรางวัลเก่ียวกับการสอบ 
ค่าตอบแทนกรรมการ การสอบ ผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน 
 ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร ค่าตอบแทนล่าม
แปลภาษาท้องถ่ิน ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบวินัยข้าราชการ เป็นต้น โดยจ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ

5105000000.000

5105000000.100 107

5105010101.101 ค่าเส่ือมราคา -อาคารเพ่ือ
การพักอาศัย

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร
เพ่ือการพักอาศัย เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี
หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010103.101 ค่าเส่ือมราคา - อาคาร
ส านักงาน

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร
เพ่ือการพักอาศัย เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี
หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์น้ัน  ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010105.101 ค่าเส่ือมราคา - อาคาร
เพ่ือประโยชน์อ่ืน

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร
เพ่ือการพักอาศัย เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี
หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์น้ัน  ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010107.101 ค่าเส่ือมราคา - ส่ิงปลูก
สร้าง

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของส่ิงปลูก
สร้าง เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่จาก
สินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010107.102 ค่าเส่ือมราคา -ระบบ
ประปา

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของระบบ
ประปา  เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่จาก
สินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5.1.6 ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำยค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย
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5105010107.103 ค่าเส่ือมราคา - ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่
จากสินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010107.104 ค่าเส่ือมราคา - ระบบไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของระบบ
ไฟฟ้า เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่จาก
สินทรัพย์น้ันในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010107.105 ค่าเส่ือมราคา - ระบบ
โทรศัพท์

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของระบบ
โทรศัพท์ เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่จาก
สินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010107.106 ค่าเส่ือมราคา-ระบบถนน
ภายใน

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของระบบ
ถนนภายในเพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่
จากสินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010109.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
ส านักงาน รวมท้ังรถจักรยานยนต์เพ่ือรับรู้การใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีมีอยู่จากสินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010111.101 ค่าเส่ือมราคา-
ยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการเช่ายานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพ่ือรับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ตามอายุการเช่าสินทรัพย์ ใน
งวดบัญชีปัจจุบัน

5105010113.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมี
อยู่จากสินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010115.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตท่ีมีอยู่จากสินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010117.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
การเกษตร

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
การเกษตร เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่
จากสินทรัพย์น้ัน  ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010119.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
โรงงาน

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
โรงงาน เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่จาก
สินทรัพย์น้ัน  ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010121.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
ก่อสร้าง เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ของ
สินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010125.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีมีอยู่ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน
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ช่ือบัญชี

5105010127.101 ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่
ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010129.101 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์
การศึกษา

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
การศึกษา เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ของ
สินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010131.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมี
อยู่ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010133.101 บัญชีค่าเส่ือมราคา - 
ครุภัณฑ์กีฬา

หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
อนาคตท่ีมีอยู่จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานส าหรับ
งวดบัญชีปัจจุบัน

5105010135.101 บัญชีค่าเส่ือมราคา - 
ครุภัณฑ์ดนตรี

หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ดนตรี เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตท่ีมีอยู่จากครุภัณฑ์ดนตรี มีอายุการใช้งานส าหรับงวด
บัญชีปัจจุบัน

5105010137.101 บัญชีค่าเส่ือมราคา - 
ครุภัณฑ์สนาม

หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์สนาม เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตท่ีมีอยู่จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานส าหรับ
งวดบัญชีปัจจุบัน

5105010139.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์อ่ืน ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของโรงงาน
และอุปกรณ์อ่ืน เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
อนาคตท่ีมีอยู่จากสินทรัพย์เหล่าน้ี เน่ืองจากมีอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์เหล่าน้ัน

5105010148.101 ค่าตัดจ าหน่าย-โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

มูลค่าการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ก าหนดเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี

5105010149.102 ค่าตัดจ าหน่าย-สินทรัพย์ท่ี
ไม่มีตัวตนอ่ืน

มูลค่าการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน
ก าหนดเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี

5105010158.101 ค่าเส่ือมราคา-ส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของส่วน
ปรับปรุงอาคาร เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมี
อยู่จากสินทรัพย์น้ัน ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010160.000 108

5105010160.101 ค่าเส่ือมราคาอาคารเพ่ือ
พักอาศัย -  Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร
เพ่ือพักอาศัย-Interfaceท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010160.102 ค่าเส่ือมราคาอาคาร
ส านักงาน-  Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร
ส านักงาน-Interfaceท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010160.103 ค่าเส่ือมราคาอาคารเพ่ือ
ประโยชน์อ่ืน- Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร
เพ่ือประโยชน์อ่ืนท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

ค่ำเส่ือมรำคำ - อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  Interface
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ช่ือบัญชี

5105010160.104 ค่าเส่ือมราคาส่ิงปลูกสร้าง
 -Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของส่ิงปลูก
สร้างท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010160.105 ค่าเส่ือมราคาระบบประปา
  -Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของระบบ
ประปา ท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010160.106 ค่าเส่ือมราคาระบบบ าบัด
น้ าเสีย - Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010160.107 ค่าเส่ือมราคาระบบไฟฟ้า 
 -Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของระบบ
ไฟฟ้าท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010160.108 ค่าเส่ือมราคาระบบ
โทรศัพท์ - Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของระบบ
โทรศัพท์ท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010160.109 ค่าเส่ือมราคาระบบถนน
ภายใน - Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของระบบ
ถนนภายในท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.101 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
ส านักงาน- Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
ส านักงานท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.102 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง -
Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.103 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.104 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ -  
Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.105 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
การเกษตร- Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
การเกษตรท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.106 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
ก่อสร้าง -Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
ก่อสร้างท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.107 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ -Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ 
Interfacing

5105010161.108 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ -  Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.109 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว -Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัวท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.110 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์อ่ืน -
  Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
อ่ืนท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010164.101 ค่าตัดจ าหน่ายโปรแกรม
คอมพิวเตอร์-Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010164.103 ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอ่ืน- Interface

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอ่ืนท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing
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5105010194.101 ค่าเส่ือมราคา-อาคารและ
ส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างท่ีหน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบซ่ึงเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานต้องค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปใน
ระบบเอง

5105010195.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์ไม่
ระบุรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
ท่ีหน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
หน่วยงานต้องค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง

5107000000.000

5107010000.000 109

5107010113.101 บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ
ตามมาตรการของรัฐ 
(งบกลาง โควิด)

หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายจากเงินท่ีจ่ายเพ่ือให้การช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนแก่ผู้รับตามมาตรการของรัฐบาลท่ีก าหนดข้ึนเป็นคร้ัง
คราว ซ่ึงผู้รับไม่มีข้อผูกพันต้องส่งมอบส่ิงใดท่ีมีมูลค่าใกล้เคียงกับ
เงินอุดหนุนท่ีจ่ายให้เป็นการตอบแทนแก่รัฐบาลโดยตรง (ให้
หน่วยงานระบุบัญชีย่อยท่ีเก่ียวข้อง)

5107010199.101 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการ
ด าเนินงานอ่ืน

ค่าใช้จ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายอุดหนุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนทางการเงินน าไปในการด าเนินงานอ่ืนๆ

5107020000.000 110

5107020199.101 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
การลงทุนอ่ืน

เงินท่ีจ่ายให้แก่ผู้รับประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบุข้างต้น เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่ผู้รับโดยสมัครใจ ซ่ึงผู้รับไม่มีข้อผูกพัน
ต้องส่งมอบส่ิงใดท่ีมีมูลค่าใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนท่ีจ่ายให้เป็น
การตอบแทนแก่รัฐโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับน าไปใช้จ่าย
เป็นรายจ่ายประจ าเพ่ือการด าเนินงาน มิใช่เพ่ือให้น าไปใช้จัด
สินทรัพย์ถาวร

5107030000.000 111

5107030101.101 บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน เฉพาะหน่วยเบิกจ่ายเท่าน้ัน บัญชีท่ีหน่วยงานใช้บันทึกเพ่ือต้ังเบิก
งบอุดหนุนท่ัวไป ซ่ึงไม่ทราบรายละเอียดรายการท่ีจะจ่าย

5108000000.000

5108000000.100 112

5108010101.102 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่าส่ิงส่ง
ตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากยอดลูกหน้ีท่ีได้ทวงถามและด าเนินการติดตาม
เก็บหน้ีตามกระบวนการทางกฎหมายจนถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่ได้รับ
ช าระหน้ีและตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีในระหว่างงวดบัญชีตามท่ี
ได้รับอนุมัติ

5108010101.104 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่าวัสดุ/
อุปกรณ์/น้ ายา-หน่วยงาน
ภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากยอดลูกหน้ีท่ีได้ทวงถามและด าเนินการติดตาม
เก็บหน้ีตามกระบวนการทางกฎหมายจนถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่ได้รับ
ช าระหน้ีและตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีในระหว่างงวดบัญชีตามท่ี
ได้รับอนุมัติ

5.1.7 ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน

ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน - เพ่ือกำรด ำเนินงำน

ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน - เพ่ือกำรลงทุน

บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน

5.1.8 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ
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5108010101.105 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่าสินค้า-
หน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากยอดลูกหน้ีท่ีได้ทวงถามและด าเนินการติดตาม
เก็บหน้ีตามกระบวนการทางกฎหมายจนถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่ได้รับ
ช าระหน้ีและตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีในระหว่างงวดบัญชีตามท่ี
ได้รับอนุมัติ

5108010101.114 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา-
ช าระเงิน OP

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากยอดลูกหน้ีท่ีได้ทวงถามและด าเนินการติดตาม
เก็บหน้ีตามกระบวนการทางกฎหมายจนถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่ได้รับ
ช าระหน้ีและตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีในระหว่างงวดบัญชีตามท่ี
ได้รับอนุมัติ

5108010101.115 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา-
ช าระเงิน IP

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากยอดลูกหน้ีท่ีได้ทวงถามและด าเนินการติดตาม
เก็บหน้ีตามกระบวนการทางกฎหมายจนถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่ได้รับ
ช าระหน้ีและตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีในระหว่างงวดบัญชีตามท่ี
ได้รับอนุมัติ

5108010101.203 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา UC
 -OP นอก CUP (ใน
จังหวัด)

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากยอดลูกหน้ีท่ีได้ทวงถามและด าเนินการติดตาม
เก็บหน้ีตามกระบวนการทางกฎหมายจนถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่ได้รับ
ช าระหน้ีและตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีในระหว่างงวดบัญชีตามท่ี
ได้รับอนุมัติ

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

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากยอดลูกหน้ีท่ีได้ทวงถามและด าเนินการติดตาม
เก็บหน้ีตามกระบวนการทางกฎหมายจนถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่ได้รับ
ช าระหน้ีและตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีในระหว่างงวดบัญชีตามท่ี
ได้รับอนุมัติ

5108010107.102 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่า
ส่ิงส่งตรวจ -หน่วยงาน
ภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณข้ึน ณ วันส้ินงวดระยะเวลาบัญชีจากยอด
ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

5108010107.104 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่า
วัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา-
หน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณข้ึน ณ วันส้ินงวดระยะเวลาบัญชีจากยอด
ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

5108010107.105 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่า
สินค้า-หน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณข้ึน ณ วันส้ินงวดระยะเวลาบัญชีจากยอด
ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

5108010107.114 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่า
รักษา-ช าระเงิน OP

ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณข้ึน ณ วันส้ินงวดระยะเวลาบัญชีจากยอด
ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

5108010107.115 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่า
รักษา-ช าระเงิน IP

ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณข้ึน ณ วันส้ินงวดระยะเวลาบัญชีจากยอด
ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

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

ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณข้ึน ณ วันส้ินงวดระยะเวลาบัญชีจากยอด
ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

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

ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณข้ึน ณ วันส้ินงวดระยะเวลาบัญชีจากยอด
ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

หนา้ที ่79 จาก 84



รหัสบัญชี ค ำอธิบำย

ผังบัญชีภำคสุขภำพ ปีงบประมำณ 2565 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ช่ือบัญชี

5112010103.101 ค่าสวัสดิการสังคม-อ่ืน รายจ่ายท่ีต้องจ่ายแก่ประชาชนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
เหมือนกับผลประโยชน์การประกันสังคมแต่ซ่ึงไม่ได้อยู่ภายใต้
แผนการประกันสังคม ความช่วยเหลือทางสังคมน้ีอาจจะ
ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าว

5200000000.000

5203000000.000

5203000000.100 114

5203010105.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารเพ่ือ
การพักอาศัย

มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคาร ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนท่ีได้มาหรือ
มูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่าย

5203010106.101 ค่าจ าหน่าย-อาคาร
ส านักงาน

มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคาร ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนท่ีได้มาหรือ
มูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่าย

5203010107.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารเพ่ือ
ประโยชน์อ่ืน

มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคาร ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนท่ีได้มาหรือ
มูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจ าหน่าย

5203010109.101 ค่าจ าหน่าย-ส่ิงปลูกสร้าง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ส่ิงปลูกสร้างซ่ึงประกอบด้วย
ต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า
เส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010110.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารและ
ส่ิงปลูกสร้าง - Interface

มูลค่าจากการจ าหน่าย อาคารและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงประกอบด้วย
ต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า
เส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010111.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์
ส านักงาน

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ส านักงานซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนท่ี
ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา
สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010112.101 ค่าจ าหน่าย-ยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง

มูลค่าจากการจ าหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ซ่ึง
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010113.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุซ่ึงประกอบ ด้วย
ต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า
เส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010114.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ซ่ึง
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010115.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์
การเกษตร

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์การเกษตร ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุน
ท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา
สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010117.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนท่ี
ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา
สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5.2 ค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน

5.2.1 ค่ำจ ำหน่ำยจำกกำรขำย
ทรัพย์สินค่ำจ ำหน่ำยจำกกำรขำย

ทรัพย์สิน
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5203010119.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ซ่ึง
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010120.101 ค่าจ าหน่าย-อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

มูลค่าจากการจ าหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุน
ท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา
สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010122.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ซ่ึงประกอบด้วย
ต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า
เส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010126.101 ค่าจ าหน่าย-อุปกรณ์อ่ืน ๆ มูลค่าจากการจ าหน่ายอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ่ึงประกอบ ด้วยต้นทุนท่ี
ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา
สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5203010141.101 ค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์ 
Interface

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ทุกประเภท ซ่ึงประกอบ ด้วย
ต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า
เส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่ายท่ีน าข้อมูลเข้าระบบโดยการ 
Interfacing

5203010142.101 ค่าจ าหน่าย - สินทรัพย์ไม่
มีตัวตน Interface

มูลค่าจากการจ าหน่ายสินทรัพย์มีตัวตนทุกประเภทซ่ึง
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่ายท่ีน าข้อมูลเข้าระบบ
โดยการ Interfacing

5203010145.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารและ
ส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียด

มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียดทุกประเภท  ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนท่ีได้มาหรือ
มูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมจนถึง
วันจ าหน่ายออกจากบัญชี

5203010146.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่
ระบุรายละเอียด

มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดทุกประเภท ซ่ึง
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมจนถึงวันจ าหน่ายออกจากบัญชี

5205000000.000

5205000000.100 115

5205010101.101 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ค่าใช้จ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายให้เพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน
จากภัยพิบัติ

5209000000.000

5209000000.100 116

5209010112.101 ค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน-หน่วยงานส่ง
เงินเบิกเกินส่งคืนให้
กรมบัญชีกลาง

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท่ีหน่วยงานน าเงินท่ีเบิกเกินส่งคืนรัฐบาล 
เป็นบัญชีท่ีระบบสร้ำงข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ีถือเป็น

บัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-
กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 
4307010112

5210000000.000

ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำนจำกรัฐบำล

5.2.4 ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำนกรณีอ่ืน

5.2.2 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับภัยพิบัติ

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับภัยพิบัติ

5.2.3 บัญชีค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำนจำกรัฐบำล
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รหัสบัญชี ค ำอธิบำย
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ช่ือบัญชี

5210000000.200 117

5210010101.101 ค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน - 
กรมบัญชีกลางโอนเงิน
นอกงบประมาณให้
หน่วยงาน

บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลท่ีระบบสร้างข้ึนเม่ือกรมบัญชีกลาง
อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณท่ีหน่วยงานฝากคลัง
ไว้  เป็นบัญชีท่ีระบบสร้ำงข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ีถือ

เป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-
หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 
4308010101

5210010102.101 ค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน -  หน่วยงาน
โอนเงินนอกงบประมาณ
ให้กรมบัญชีกลาง

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการโอนเงินจากหน่วยงานให้ บัญชีเงินคงคลัง
บัญชีท่ี 1 โดยเป็นเงินนอกงบประมาณ เป็นบัญชีท่ีระบบสร้ำงข้ึน

โดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 4308010102

5210010103.101 ค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการโอนเงินจากหน่วยงานให้ บัญชีเงินคงคลัง
บัญชีท่ี 1 โดยเป็นเงินนอกงบประมาณ เป็นบัญชีท่ีระบบสร้ำงข้ึน

โดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 4308010102

5210010105.101 ค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน  - ปรับเงินฝาก
คลัง

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการรับโอนเงินระหว่างส่วนราชการ เช่น การ
โอนขายบิล  เป็นบัญชีท่ีระบบสร้ำงข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) 

บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอ่ืน รหัสบัญชี 
4308010106

5210010112.101 ค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน - รายได้
แผ่นดินรอน าส่งคลัง

บัญชีท่ีระบบสร้างข้ึน เม่ือมีการผ่านเอกสารรายการปรับปรุงต้ัง
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง หรือกลับรายการ บัญชีน้ีถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดิน
รอน าส่งคลังรหัสบัญชี 4308010112

5210010118.101 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-
ภายในกรมเดียวกัน (Auto)

บัญชีท่ีใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์และหน้ีสินระหว่างกันของหน่วย
เบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงานเดียวกัน เป็นบัญชีท่ีระบบสร้ำงข้ึน

โดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับ

บัญชีรายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน  รหัสบัญชี 
4308010118

5210010121.101 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-
ภายในกรมเดียวกัน 
(Manual)

บัญชีท่ีใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์ด้านผู้โอนและหน้ีสินด้านผู้รับ
โอน ท่ีเป็นการโอนระหว่างกันของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รสหัส
หน่วยงานเดียวกัน ซ่ึงหน่วยงานสามารถบันทึกได้โดยตรง

5211000000.000 118

ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำนกรณีอ่ืน

 บัญชีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรโอนสินทรัพย์
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รหัสบัญชี ค ำอธิบำย
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ช่ือบัญชี

5211010101.101 โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงาน
ของรัฐ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการโอนท่ีดินหรือสินทรัพย์อ่ืนให้กับหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้จะเท่ากับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
ท่ีโอน บัญชีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการ
รับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน รหัสบัญชี 4309010101 
รวมถึงบัญชีน้ีจะใช้หักล้างคู่กับบัญชีท่ีดินราชพัสดุรอโอน ในกรณี
ท่ีหน่วยงานโอนท่ีดินราชพัสดุให้กรมธนารักษ์

5211010102.101 โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงาน
ของรัฐ บัญชีบริจาค
สินทรัพย์ให้หน่วยงาน
ภายนอก

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการโอนท่ีดิน หรือสินทรัพย์อ่ืนให้กับ
หน่วยงานภายนอกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายจะรับเท่ากับ
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีโอน

5212000000.000 119

5212010199.101 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต
แพทย์

ค่าใช้จ่ายในการผลิตแพทย์

5212010199.102 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์

ค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
แพทย์

5212010199.104 ค่าใช้จ่ายท่ีดิน ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงท่ีดิน เช่น ค่าจัดสวน ได้แก่ การ
ถมท่ี การร้ือถอน

5212010199.105 ค่าใช้จ่ายลักษณะอ่ืน ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น ให้รวมถึงค่า
รักษาพยาบาลตามจ่ายแรงงานต่างด้าวท่ีจ่ายจากเงินบ ารุงกรณีท่ี
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้าไม่มียอดคงเหลือ

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 โอน
ไป  สสจ./รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต.

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

5212010199.109 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงิน
งบประมาณงบลงทุนโอน
ไปสสจ./รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต.

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

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

รายการท่ีใช้บันทึกการโอนเงินงบประมาณงบด าเนินงาน ระหว่าง
กัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 
(ไม่เก่ียวกับ UC)

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน
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รหัสบัญชี ค ำอธิบำย
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ช่ือบัญชี

5212010199.111 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงิน
งบประมาณงบอุดหนุน
โอนไป สสจ./รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต.

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

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

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

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

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

5212010199.114 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงินนอก
งบประมาณโอนไป สสจ./
รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

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

5400000000.000

5400000000.100 120

5401010101.101 ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ
นอกเหนือการด าเนินงาน
ปกติ

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานในภาวะปกติ เช่น  การ
เกิดภัยพิบัติ

ขำดทุนจำกรำยกำรพิเศษ

5.3 รำยกำรพิเศษหลังหักภำษี
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