
รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

1101010101.101 เงินสด
1101010104.101 เงินทดรองราชการ
1101010112.101 บัญชีพักเงินน าส่ง
1101010113.101 พักรอ Clearing
1101020501.101 เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย
1101020501.102 เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย
1101020501.103 เงินฝากคลัง - ท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
1101020501.104 เงินฝากคลัง - ท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เงินบริจาค)
1101020501.201 เงินฝากคลัง - ท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC
1101020601.101 เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน
1101020603.101 เงินฝากธนาคาร -  ในงบประมาณ
1101020604.101 เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ
1101020605.101 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)
1101020606.101 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือน าส่งคลัง
1101030101.101 เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน
1101030101.102 เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ รอการจัดสรร กระแสรายวัน
1101030101.103 เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน
1101030101.104 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน (งบลงทุน UC)
1101030102.101 เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์
1101030102.102 เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์
1101030102.103 เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์
1101030102.104 เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)
1101030102.105 เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)
1102010101.101 ลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ
1102010102.101 ลูกหน้ีเงินยืมนอกงบประมาณ
1102010108.101 ลูกหน้ีเงินยืม - เงินบ ารุง
1102010108.102 ลูกหน้ีเงินยืม - เงินศูนย์แพทย์ฯ
1102010108.201 ลูกหน้ีเงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1102010108.301 ลูกหน้ีเงินยืม - เงินกองทุนประกันสังคม
1102010108.501 ลูกหน้ีเงินยืม - เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว
1102050101.102 ลูกหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ
1102050101.103 ลูกหน้ีค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ
1102050101.104 ลูกหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.105 ลูกหน้ีค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.109 ลูกหน้ี - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน
1102050101.201 ลูกหน้ีค่ารักษา UC- OP ใน CUP
1102050101.202 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - IP
1102050101.203 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)
1102050101.204 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)
1102050101.209 ลูกหน้ีค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)
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1102050101.216 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)
1102050101.217 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - IP  บริการเฉพาะ (CR)
1102050101.222 ลูกหน้ีค่ารักษา OP - Refer
1102050101.223 ลูกหน้ีค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.
1102050101.224 ลูกหน้ีค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.
1102050101.301 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย
1102050101.302 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย
1102050101.303 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป .สธ.
1102050101.304 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป .สธ.
1102050101.307 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน
1102050101.308 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม 72 ช่ัวโมงแรก
1102050101.309 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP
1102050101.310 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP
1102050101.401 ลูกหน้ีค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP
1102050101.402 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP
1102050101.501 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP
1102050101.502 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP
1102050101.503 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP
1102050101.504 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP
1102050101.505 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP
1102050101.506 ลูกหน้ีค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP
1102050101.701 ลูกหน้ีค่ารักษา - บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP
1102050101.702 ลูกหน้ีค่ารักษา - บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP
1102050101.703 ลูกหน้ีค่ารักษาบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP
1102050101.704 ลูกหน้ีค่ารักษาบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP
1102050102.102 ลูกหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจบุคคลภายนอก
1102050102.103 ลูกหน้ีค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก
1102050102.104 ลูกหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา บุคคลภายนอก
1102050102.105 ลูกหน้ีค่าสินค้า บุคคลภายนอก
1102050102.106 ลูกหน้ีค่ารักษา - ช าระเงิน OP
1102050102.107 ลูกหน้ีค่ารักษา - ช าระเงินIP
1102050102.108 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP
1102050102.109 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP
1102050102.110 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอ่ืน OP
1102050102.111 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอ่ืน IP
1102050102.201 ลูกหน้ีค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.
1102050102.301 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป .สธ.
1102050102.302 ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป .สธ.
1102050102.602 ลูกหน้ีค่ารักษา - พรบ.รถ OP
1102050102.603 ลูกหน้ีค่ารักษา - พรบ.รถ IP
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1102050102.801 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP
1102050102.802 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP
1102050102.803 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP
1102050102.804 ลูกหน้ีค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP
1102050106.106 รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050107.103 รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก
1102050107.104 รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)
1102050107.105 รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า OP - Non UC
1102050107.106 รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า IP - Non UC
1102050107.201 รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า OP - UC
1102050107.202 รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่า IP - UC
1102050123.103 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ
1102050123.105 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา หน่วยงานภาครัฐ
1102050123.106 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีค่าสินค้าหน่วยงานภาครัฐ
1102050123.114 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีค่ารักษาช าระเงิน OP
1102050123.115 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีค่ารักษาช าระเงิน IP
1102050123.203 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)
1102050123.205 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)
1102050124.101 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง - หน่วยเบิกจ่าย
1102050194.101 ลูกหน้ีอ่ืน
1102050194.115 ลูกหน้ีความรับผิดทางแพ่ง
1102050194.116 ลูกหน้ีความรับผิดทางละเมิด
1103020111.101 เงินจ่ายล่วงหน้า

1104010101.101 เงินฝากประจ า

1105010101.101 วัตถุดิบ
1105010102.101 สินค้าระหว่างผลิต
1105010103.101 สินค้าส าเร็จรูป
1105010103.102 ยา
1105010103.103 วัสดุเภสัชกรรม
1105010103.104 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป
1105010103.105 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
1105010103.106 วัสดุเอกซเรย์
1105010103.107 วัสดุทันตกรรม
1105010103.108 วัสดุบริโภค
1105010103.109 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
1105010105.105 วัสดุส านักงาน
1105010105.106 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1105010105.107 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
1105010105.108 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1105010105.109 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
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1105010105.110 วัสดุคอมพิวเตอร์
1105010105.111 วัสดุงานบ้านงานครัว
1105010105.114 วัสดุก่อสร้าง
1105010105.115 วัสดุอ่ืน

1106010103.103 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1106010103.201 เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า
1106010112.101 ใบส าคัญรองจ่าย
1106010199.101 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

1201020101.101 เงินให้ยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ

1201050198.101 ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว

1203010101.101 เงินฝากประจ าสถาบันการเงินของรัฐ-ระยะยาว

1204020103.101 ท่ีดินราชพัสดุรอโอน

1205010101.101 อาคารเพ่ือการพักอาศัย
1205010102.101 พักอาคารเพ่ือการพักอาศัย
1205010103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารเพ่ือการพักอาศัย

1205020101.101 อาคารส านักงาน
1205020102.101 พักอาคารส านักงาน
1205020103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารส านักงาน

1205030101.101 อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน
1205030102.101 พักอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน
1205030103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน
1205030106.101 ส่วนปรับปรุงอาคาร
1205030107.101 พักส่วนปรับปรุงอาคาร
1205030108.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร

1205040101.101 ส่ิงปลูกสร้าง
1205040101.102 ระบบประปา
1205040101.103 ระบบบ าบัดน้ าเสีย
1205040101.104 ระบบไฟฟ้า
1205040101.105 ระบบโทรศัพท์
1205040101.106 ระบบถนนภายใน
1205040102.101 พักส่ิงปลูกสร้าง
1205040102.102 พักระบบประปา
1205040102.103 พักระบบบ าบัดน้ าเสีย
1205040102.104 พักระบบไฟฟ้า
1205040102.105 พักระบบโทรศัพท์
1205040102.106 พักระบบถนนภายใน
1205040103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่ิงปลูกสร้าง
1205040103.102 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ระบบประปา
1205040103.103 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ระบบบ าบัดน้ าเสีย
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1205040103.104 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า
1205040103.105 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์
1205040103.106 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน

1205050101.101 อาคารเพ่ือการพักอาศัย-Interface
1205050101.102 อาคารส านักงาน-Interface
1205050101.103 อาคารเพ่ือประโยชน์ อ่ืน-Interface
1205050101.104 ส่ิงปลูกสร้าง-Interface
1205050101.105 ระบบประปา-Interface
1205050101.106 ระบบบ าบัดน้ าเสีย-Interface
1205050101.107 ระบบไฟฟ้า-Interface
1205050101.108 ระบบโทรศัพท์-Interface
1205050101.109 ระบบถนนภายใน-Interface
1205050102.101 ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคารเพ่ือการพักอาศัย - Interface
1205050102.102 ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคารส านักงาน-Interface
1205050102.103 ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคารเพ่ือประโยชน์ อ่ืน - Interface
1205050102.104 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่ิงปลูกสร้าง -Interface
1205050102.105 ค่าเส่ือมราคาสะสมระบบประปา -Interface
1205050102.106 ค่าเส่ือมราคาสะสมระบบบ าบัดน้ าเสีย - Interface
1205050102.107 ค่าเส่ือมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface
1205050102.108 ค่าเส่ือมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface
1205050102.109 ค่าเส่ือมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface

1205060101.101 อาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุราย ละเอียด
1205060102.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
1206010101.101 ครุภัณฑ์ส านักงาน
1206010102.101 พักครุภัณฑ์ส านักงาน
1206010103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ส านักงาน

1206020101.101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206020102.101 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206020103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1206030101.101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206030102.101 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206030103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1206040101.101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206040102.101 พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206040103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1206050101.101 ครุภัณฑ์การเกษตร
1206050102.101 พักครุภัณฑ์การเกษตร
1206050103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร

1206060101.101 ครุภัณฑ์โรงงาน
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1206060102.101 พักครุภัณฑ์โรงงาน

1206060103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม -ครุภัณฑ์โรงงาน

1206070101.101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206070102.101 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206070103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1206090101.101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
1206090102.101 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
1206090103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์

1206100101.101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206100102.101 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206100103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1206110101.101 ครุภัณฑ์การศึกษา
1206110102.101 พักครุภัณฑ์การศึกษา
1206110103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา

1206120101.101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206120102.101 พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206120103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1206130101.101 ครุภัณฑ์กีฬา
1206130102.101 พักครุภัณฑ์กีฬา
1206130103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา

1206140101.101 ครุภัณฑ์ดนตรี
1206140102.101 พักครุภัณฑ์ดนตรี
1206140103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ดนตรี

1206150101.101 ครุภัณฑ์สนาม
1206150102.101 พักครุภัณฑ์สนาม
1206150103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สนาม

1206160101.101 ครุภัณฑ์อ่ืน
1206160102.101 พักครุภัณฑ์อ่ืน
1206160103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อ่ืน

1206170101.101 ครุภัณฑ์ส านักงาน-Interface
1206170101.102 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface
1206170101.103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface
1206170101.104 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface
1206170101.105 ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface
1206170101.106 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface
1206170101.107 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface
1206170101.108 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface
1206170101.109 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface
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1206170101.110 ครุภัณฑ์อ่ืน-Interface
1206170102.101 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์ส านักงาน-Interface
1206170102.102 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface
1206170102.103 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface
1206170102.104 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface
1206170102.105 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface
1206170102.106 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface
1206170102.107 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface
1206170102.108 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface
1206170102.109 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface
1206170102.110 ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์อ่ืน-Interface

1206180101.101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
1206180102.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม- ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

1209010101.101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010102.101 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010103.101 ค่าตัดจ าหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1209030101.101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface
1209030101.104 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - Interface
1209030102.101 ค่าตัดจ าหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface
1209030102.103 ค่าตัดจ าหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  - Interface

1211010101.101 งานระหว่างก่อสร้าง
1211010102.101 พักงานระหว่างก่อสร้าง
1211010103.101 งานระหว่างก่อสร้าง- Interface

1213010105.101 สินทรัพย์รอการโอน

1213010199.101 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

2101010101.102 เจ้าหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครัฐ
2101010102.102 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก-ยา (เงินงบประมาณ)
2101010102.103 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก -วัสดุการแพทย์ท่ัวไป (เงินงบประมาณ)
2101010102.105 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เงินงบประมาณ)
2101010102.116 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุอ่ืน ๆ(เงินงบประมาณ)
2101010102.129 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก - อ่ืน ๆ (เงินงบประมาณ)
2101010102.130 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก- วัสดุเภสัชกรรม (เงินงบประมาณ)
2101010102.131 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก- วัสดุทันตกรรม (เงินงบประมาณ)
2101010102.132 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก- วัสดุเอกซเรย์ (เงินงบประมาณ)
2101010102.133 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก-ยา (เงินนอกประมาณฝากคลัง)
2101010102.134 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุเภสัชกรรม (เงินนอกประมาณฝากคลัง)
2101010102.135 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุการแพทย์ท่ัวไป (เงินนอกประมาณฝากคลัง)
2101010102.136 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)
2101010102.137 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุเอกซเรย์ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)
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2101010102.138 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุทันตกรรม (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)
2101010102.139 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุอ่ืน ๆ  (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)
2101010102.140 เจ้าหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก-อ่ืน ๆ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)
2101010103.101 รับสินค้า/ใบส าคัญ (GR/IR) - เงินงบประมาณ
2101010103.102 รับสินค้า/ใบส าคัญ (GR/IR) - เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
2101010107.101 เจ้าหน้ีการค้า Interface - บุคคลภายนอก

2101020106.101 เจ้าหน้ีส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน
2101020198.102 เจ้าหน้ีอ่ืน - หน่วยงานภาครัฐ - ยา (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ )
2101020198.103 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ -วัสดุการแพทย์ท่ัวไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ )
2101020198.105 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ )

2101020198.107 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-วัสดุอ่ืน (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ )
2101020198.111 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-อ่ืน (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ )
2101020198.112 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเภสัชกรรม(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ )
2101020198.113 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-วัสดุทันตกรรม (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ )
2101020198.114 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเอกซเรย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ )
2101020198.115 เจ้าหน้ีอ่ืน - หน่วยงานภาครัฐ - ยา (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ )
2101020198.116 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ -วัสดุการแพทย์ท่ัวไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ )

2101020198.117 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ )

2101020198.118 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-วัสดุอ่ืน (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ )
2101020198.119 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-อ่ืน (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ )
2101020198.120 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเภสัชกรรม(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ )
2101020198.121 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-วัสดุทันตกรรม (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ )
2101020198.122 เจ้าหน้ีหน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเอกซเรย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ )
2101020199.134 เจ้าหน้ี-ยา
2101020199.135 เจ้าหน้ี-วัสดุการแพทย์ท่ัวไป
2101020199.136 เจ้าหน้ี - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
2101020199.137 เจ้าหน้ี -วัสดุอ่ืน
2101020199.138 เจ้าหน้ี-อ่ืน
2101020199.139 เจ้าหน้ี -  ครุภัณฑ์
2101020199.140 เจ้าหน้ี -  ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง
2101020199.141 เจ้าหน้ี-วัตถุดิบ
2101020199.142 เจ้าหน้ี-สินค้าส าเร็จรูป
2101020199.143 เจ้าหน้ี-วัสดุเภสัชกรรม
2101020199.144 เจ้าหน้ี-วัสดุทันตกรรม
2101020199.145 เจ้าหน้ี-วัสดุเอกซเรย์
2101020199.146 เจ้าหน้ี-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์
2101020199.147 เจ้าหน้ี-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)

หนา้ที ่8



รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2101020199.148 เจ้าหน้ี-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)
2101020199.149 เจ้าหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา หน่วยงานภาครัฐ
2101020199.150 เจ้าหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา หน่วยงานภายนอก
2101020199.151 เจ้าหน้ี- เงินบริจาค
2101020199.201 เจ้าหน้ี- งบลงทุน UC
2101020199.202 เจ้าหน้ีค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)
2101020199.203 เจ้าหน้ีค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)
2101020199.204 เจ้าหน้ีค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.
2101020199.301 เจ้าหน้ีค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
2101020199.501 เจ้าหน้ีค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.
2101020199.502 เจ้าหน้ีค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.
2101020199.701 เจ้าหน้ีค่ารักษา -บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP

2102040101.101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
2102040102.101 ใบส าคัญค้างจ่าย
2102040103.101 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2102040104.101 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 1
2102040106.101 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก
2102040110.101 ใบส าคัญค้างจ่ายอ่ืน (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)
2102040110.102 ค่าจ้างช่ัวคราวค้างจ่าย (บริการ)
2102040110.103 ค่าจ้างช่ัวคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)
2102040110.104 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (บริการ)
2102040110.105 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (สนับสนุน)
2102040110.106 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษไม่ท าเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ) ค้างจ่าย
2102040110.107 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี (บริการ) ค้างจ่าย
2102040110.108 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี (สนับสนุน) ค้างจ่าย
2102040110.109 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย
2102040110.110 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย
2102040110.111 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายค้างจ่าย
2102040110.112 ค่าตอบแทนอ่ืนค้างจ่าย
2102040110.113 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
2102040110.114 ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย
2102040110.115 ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย
2102040198.101 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน-หน่วยงานภาครัฐ
2102040199.101 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน-บุคคลภายนอก
2102040199.105 ใบส าคัญค้างจ่าย
2103010103.101 รายได้ค่าบริการอ่ืนรับล่วงหน้า
2103010103.502 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า

2104010101.101 รายได้แผ่นดินอ่ืนรอน าส่งคลัง-หน่วยเบิกจ่าย
2109010199.101 รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้
2109010199.201 รายได้กองทุน UC- รอรับรู้
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2109010199.701 รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวส าหรับบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้

2111020199.103 เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอ่ืน-หน่วยงานย่อย
2111020199.105 เงินรับฝากอ่ืน(หมุนเวียน)
2111020199.106 เงินมัดจ าค่ารักษาพยาบาล
2111020199.107 ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง
2111020199.108 เงินรับฝากหักจากเงินเดือน
2111020199.109 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง  (เงินงบประมาณ)
2111020199.110 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)
2111020199.201 เงินรับฝากกองทุน UC
2111020199.202 เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)
2111020199.204 เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ
2111020199.205 เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost
2111020199.206 เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed  Cost
2111020199.301 เงินกองทุนประกันสังคม
2111020199.304 เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม
2111020199.501 เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ
2111020199.502 เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง
2111020199.503 เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P

2112010101.101 เงินประกันสัญญา
2112010102.101 เงินประกันผลงาน
2112010199.101 เงินประกันอ่ืน
2112010199.102 เงินประกันอ่ืน - เงินมัดจ าประกันสัญญา
2112010199.103 เงินประกันอ่ืน - เงินประกันซอง
2112010199.104 เงินประกันอ่ืน - เงินประกันผลงาน
2116010104.101 เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง
2116010199.101 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
2116010199.102 ส ารองเงินชดเชยความเสียหาย
2202010101.101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพ่ือการด าเนินงาน

2203010101.101 เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ

2208010101.101 เงินมัดจ าประกันสัญญา-ระยะยาว
2208010102.101 เงินมัดจ าประกันผลงาน-ระยะยาว
2208010103.101 เงินประกันอ่ืน - ระยะยาว

2213010101.101 รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้
2213010101.103 รายได้อ่ืนรอการรับรู้
2213010199.102 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน
3101010101.101 รายได้สูง(ต่ า)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ

3102010101.101 รายได้สูง(ต่ า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม        (เงินงบประมาณ)
3102010101.102 รายได้สูง(ต่ า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)
3102010102.101 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
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3102010102.102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้
3102010102.103 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย
3102010102.201 ก าไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน

3105010101.101 ทุนของหน่วยงาน
3105010103.101 ทุน-คงยอดเงินต้น

4201020106.101 รายได้แผ่นดิน-เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน
4201020199.101 รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอ่ืน

4202010199.101 รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอ่ืน

4202020102.101 รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก

4202030105.101 รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

4203010101.101 รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีสถาบันการเงิน

4205010104.101 รายรับจากการขายอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
4205010110.101 รายรับจากการขายครุภัณฑ์

4206010102.101 รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า

4206010199.101 บัญชีรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีอ่ืน
4207010102.102 รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอ่ืนจ่ายคืน

4301010102.101 รายได้จากการจ าหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก
4301010102.102 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืน ๆ -บุคคลภายนอก
4301010102.103 รายได้จากการจ าหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ
4301010102.104 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืน ๆ -หน่วยงานภาครัฐ

4301020102.101 รายได้ค่าส่ิงส่งตรวจ - บุคคลภายนอก
4301020102.102 รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก
4301020102.103 รายได้ค่าส่ิงส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ
4301020102.104 รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ
4301020102.105 รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)
4301020102.106 รายได้สนับสนุนยาและอ่ืน ๆ

4301020104.104 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP
4301020104.105 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP
4301020104.106 รายได้ค่ารักษาช าระเงิน OP
4301020104.107 รายได้ค่ารักษาช าระเงิน IP
4301020104.108 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอ่ืน - OP
4301020104.109 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอ่ืน-IP
4301020104.110 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอ่ืน
4301020104.111 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอ่ืน
4301020104.401 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP
4301020104.402 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP
4301020104.405 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
4301020104.406 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
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4301020104.602 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP
4301020104.603 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP
4301020104.801 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP
4301020104.802 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP
4301020104.803 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.
4301020104.804 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.
4301020104.805 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP
4301020104.806 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP
4301020104.807 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ)
4301020104.808 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ)

4301020105.201 รายได้ค่ารักษา UC -OP  ใน CUP
4301020105.202 รายได้ค่ารักษา UC-IP
4301020105.203 รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด
4301020105.205 รายได้ค่ารักษา UC-OP  นอก CUP ต่างจังหวัด
4301020105.207 รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.
4301020105.211 รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)
4301020105.214 รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ
4301020105.215 รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

4301020105.217 รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ
4301020105.222 รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอ่ืน
4301020105.223 รายได้กองทุน UC-P&P อ่ืน
4301020105.228 รายได้กองทุน UC อ่ืน
4301020105.229 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP
4301020105.231 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP
4301020105.232 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP
4301020105.239 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP
4301020105.240 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP
4301020105.241 รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)
4301020105.242 รายได้กองทุน UC-บริการพ้ืนท่ีเฉพาะ
4301020105.243 รายได้กองทุน UC (CF)
4301020105.244 รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)
4301020105.245 รายได้ค่ารักษา UC - IP  บริการกรณีเฉพาะ (CR)
4301020105.251 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC       (บริการเฉพาะ) CR- IP
4301020105.252 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC   (บริการเฉพาะ) CR- IP
4301020105.255 รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
4301020105.256 รายได้จากการยกหน้ีกรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.
4301020105.257 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P
4301020105.258 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP

4301020105.260 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP

4301020105.263 รายได้ค่ารักษา OP Refer
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4301020105.264 ส่วนปรับลดค่าแรง OP
4301020105.265 ส่วนปรับลดค่าแรง IP
4301020105.266 ส่วนปรับลดค่าแรง PP

4301020105.267 รายได้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.
4301020105.268 รายได้ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.
4301020106.303 รายได้กองทุนประกันสังคม
4301020106.305 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย
4301020106.306 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย
4301020106.307 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป .สธ.
4301020106.308 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป .สธ.
4301020106.309 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป .สธ.
4301020106.310 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป .สธ.
4301020106.311 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน
4301020106.312 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ช่ัวโมงแรก
4301020106.313 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP
4301020106.314 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP
4301020106.315 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP
4301020106.317 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP
4301020106.319 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม
4301020106.320 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม
4301020106.321 รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม
4301020106.322 รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ
4301020106.502 รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
4301020106.503 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP
4301020106.504 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP
4301020106.505 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP
4301020106.507 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP
4301020106.509 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP
4301020106.510 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP
4301020106.511 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP
4301020106.512 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP  นอก CUP
4301020106.513 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP
4301020106.514 รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP
4301020106.515 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP
4301020106.516 รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
4301020106.517 รายได้ค่าบริหารจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
4301020106.518 รายได้คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)
4301020106.519 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP
4301020106.701 รายได้ค่ารักษาบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP
4301020106.703 รายได้ค่ารักษาบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ  - เบิกจากส่วนกลาง OP
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4301020106.704 ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ OP

4301020106.705 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ

4301020106.706 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีต่ ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ

4301020106.709 รายได้ค่ารักษา-บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP
4301020106.710 รายได้ค่ารักษาบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ  - เบิกจากส่วนกลาง IP
4301020106.711 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลท่ีมีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP

4301020106.712 รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวส าหรับบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ

4301020108.101 รายได้เงินนอกงบประมาณ

4301030102.101 รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
4301030104.101 รายได้ค่าเช่าอ่ืน

4302010106.101 รายได้จากการช่วยเหลือเพ่ือการด าเนินงานจาก อปท.
4302010199.101 รายได้จากการช่วยเหลือเพ่ือการด าเนินงานอ่ืน

4302020107.101 รายได้จากการช่วยเหลือเพ่ือการลงทุนจากอปท.
4302020199.101 รายได้จากการช่วยเหลือเพ่ือการลงทุนอ่ืน

4302030101.101 รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4302030101.102 รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อ่ืน
4302040101.101 พักรับเงินงบอุดหนุน

4303010101.101 รายได้ดอกเบ้ียจากสถาบันการเงิน

4306010104.101 รายรับจากการขายอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
4306010110.101 รายรับจากการขายครุภัณฑ์
4306010110.102 รายรับจากการขายวัสดุท่ีใช้แล้ว

4307010103.201 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล
4307010104.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล
4307010105.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบด าเนินงานจากรัฐบาล
4307010106.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล
4307010107.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอ่ืนจากรัฐบาล
4307010108.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล
4307010110.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล

4307010112.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชี กลางรับเงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน
4308010101.101 รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
4308010105.101 รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
4308010106.101 รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอ่ืน
4308010111.101 รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล
4308010117.101 รายได้ระหว่างหน่วยงาน -เงินทดรองราชการ
4308010118.101 รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน

4308010121.101 รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual)

4313010101.101 หน้ีสูญได้รับคืน
4313010103.101 รายได้ค่าปรับ
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4313010199.101 รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา-หน่วยงานภาครัฐ
4313010199.102 รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา-บุคคลภายนอก
4313010199.105 รายได้ค่าใบรับรองแพทย์
4313010199.108 รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์
4313010199.109 รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
4313010199.110 รายได้ลักษณะอ่ืน
4313010199.113 รายได้ค่าธรรมเนียม
4313010199.114 รายได้อ่ืน-สินค้ารับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
4313010199.115 รายได้อ่ืน-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
4313010199.116 รายได้อ่ืน-ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างรับโอนจาก สสจ ./รพศ./รพท./รพช./  รพ.สต.
4313010199.117 รายได้อ่ืน-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
4313010199.118 รายได้อ่ืน-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./   รพ.สต.
4313010199.119 รายได้อ่ืน-เงินงบประมาณงบด าเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.
4313010199.120 รายได้อ่ืน-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต
4313010199.121 รายได้อ่ืน-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอ่ืนรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต.
4313010199.122 รายได้อ่ืน-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.
4313010199.123 รายได้อ่ืน - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ ./รพศ./รพช./รพ.สต.
4313010199.202 รายได้ค่าธรรมเนียม UC
5101010101.101 เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)
5101010101.102 เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)
5101010103.101 เงินประจ าต าแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)
5101010103.102 เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)
5101010103.103 เงินประจ าต าแหน่งผู้เช่ียวชาญ (บริการ)
5101010108.101 ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)
5101010109.101 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับ (บริการ)
5101010109.102 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับ (สนับสนุน)
5101010109.103 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างถึงข้ันสูงสุดของต าแหน่ง(บริการ)
5101010109.104 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างถึงข้ันสูงสุดของต าแหน่ง(สนับสนุน)
5101010113.101 ค่าจ้างประจ า(บริการ)
5101010113.102 ค่าจ้างประจ า(สนับสนุน)
5101010113.103 ค่าจ้างช่ัวคราว(บริการ)
5101010113.104 ค่าจ้างช่ัวคราว(สนับสนุน)
5101010113.105 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)
5101010113.106 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)
5101010113.107 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)
5101010113.108 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)
5101010115.101 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)
5101010115.102 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)
5101010116.101 เงินค่าครองชีพส าหรับข้าราชการ (บริการ)

5101010116.102 เงินค่าครองชีพส าหรับข้าราชการ(สนับสนุน)
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5101010116.103 เงินค่าครองชีพส าหรับลูกจ้างประจ า(บริการ)
5101010116.104 เงินค่าครองชีพส าหรับลูกจ้างประจ า(สนับสนุน)
5101010116.105 เงินค่าครองชีพส าหรับพนักงานราชการ(บริการ)
5101010116.106 เงินค่าครองชีพส าหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)
5101010199.101 เงินตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง (บริการ)
5101010199.102 เงินตอบแทนช านาญการพิเศษท่ีไม่ใช่วิชาชีพ (สนับสนุน)
5101010199.103 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล

5101020101.101 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต
5101020101.102 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)
5101020102.101 เงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง
5101020103.101 เงินชดเชยสมาชิก กบข.
5101020104.101 เงินสมทบ กบข.
5101020105.101 เงินสมทบ กสจ.
5101020106.101 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)
5101020106.102 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)
5101020108.101 ค่าเช่าบ้าน
5101020112.101 เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานและเจ้าหน้าท่ีรัฐ (เงินนอกงบประมาณ)
5101020114.107 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)
5101020114.114 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)
5101020114.126 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ  (บริการ)
5101020114.127 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ  (สนับสนุน)
5101020116.101 เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ
5101020116.102 เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ
5101020115.101 ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)
5101030101.101 เงินช่วยการศึกษาบุตร

5101030205.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ ส าหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบ้ียหวัด/บ านาญ
5101030206.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ ส าหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบ้ียหวัด/บ านาญ
5101030207.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนส าหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบ้ียหวัด /บ านาญ
5101030208.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนส าหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบ้ียหวัด /บ านาญ
5101030211.101 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ

5101040107.101 บ าเหน็จตกทอด
5101040111.101 เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ านาญเสียชีวิต
5101040118.101 บ านาญตกทอด

5101040202.101 เงินช่วยการศึกษาบุตร
5101040204.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ ส าหรับผู้รับเบ้ียหวัด /บ านาญตามกฎหมาย
5101040205.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภท    ผู้ป่วยใน รพ.รัฐ ส าหรับผู้รับเบ้ียหวัด /บ านาญตามกฎหมาย
5101040206.101 เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชน  ส าหรับผู้รับเบ้ียหวัด/บ านาญตามกฎหมาย
5101040207.101 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภท ผู้ป่วยใน รพ.เอกชน ส าหรับผู้รับ      เบ้ียหวัด/บ านาญตามกฎหมาย

5102010106.101 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ
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5102010199.101 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)
5102010199.102 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)

5102030199.101 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินงบประมาณ)
5102030199.102 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)

5103010102.101 ค่าเบ้ียเล้ียง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)
5103010102.102 ค่าเบ้ียเล้ียง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)
5103010103.101 ค่าท่ีพัก-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)
5103010103.102 ค่าท่ีพัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)
5103010199.101 ค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืน -ในประเทศ (เงินงบประมาณ)
5103010199.102 ค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืน -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)

5104010104.101 วัสดุส านักงานใช้ไป
5104010104.102 วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป
5104010104.103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป
5104010104.104 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป
5104010104.105 วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป
5104010104.106 วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป
5104010104.107 วัสดุก่อสร้างใช้ไป
5104010104.108 วัสดุอ่ืนใช้ไป
5104010104.109 สินค้าใช้ไป
5104010107.101 ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
5104010107.102 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน
5104010107.103 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5104010107.104 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5104010107.105 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5104010107.106 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
5104010107.107 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5104010107.108 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืน
5104010107.109 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาดูแลลิฟท์
5104010107.110 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหย่อม
5104010107.111 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
5104010107.112 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
5104010107.113 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก
5104010110.101 ค่าเช้ือเพลิง

5104010112.101 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
5104010112.103 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย
5104010112.106 ค่าจ้างเหมารถ
5104010112.108 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย
5104010112.110 ค่าจ้างเหมาซักรีด
5104010112.111 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเช้ือ
5104010112.112 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์
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5104010112.113 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน(สนับสนุน)
5104010112.114 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
5104010112.115 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)

5104010114.101 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย

5104010115.101 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

5104020101.101 ค่าไฟฟ้า
5104020103.101 ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล
5104020105.101 ค่าโทรศัพท์
5104020106.101 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
5104020107.101 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง

5104030202.101 ค่าจ้างท่ีปรึกษา
5104030203.101 ค่าเบ้ียประกันภัย

5104030205.101 ยาใช้ไป
5104030205.102 วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป
5104030205.103 วัสดุทางการแพทย์ท่ัวไปใช้ไป
5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป
5104030205.112 วัสดุบริโภคใช้ไป
5104030205.113 วัสดุเคร่ืองแต่งกายใช้ไป
5104030205.117 วัสดุทันตกรรมใช้ไป
5104030205.118 วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป

5104030206.101 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์
5104030207.101 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

5104030208.101 ค่ารับรองและพิธีการ

5104030210.101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
5104030212.101 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด

5104030217.101 เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้าง
5104030218.101 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
5104030219.101 ค่าประชาสัมพันธ์
5104030220.101 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย

5104030299.102 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)
5104030299.103 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)
5104030299.104 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ
5104030299.105 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)
5104030299.202 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.
5104030299.203 ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.
5104030299.204 ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบ ารุง ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)
5104030299.501 ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
5104030299.502 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว
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5104030299.701 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ
5104030299.702 ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ

5104040102.101 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษแพทย์ไม่ท าเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)
5104040102.102 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษทันตแพทย์ไม่ท าเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)
5104040102.103 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมเภสัชกรไม่ท าเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)
5104040102.104 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี (บริการ)
5104040102.105 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี (สนับสนุน)
5104040102.106 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา
5104040102.107 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)
5104040102.108 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)
5104040102.109 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ
5104040102.110 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว
5104040102.111 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ
5104040102.112 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ
5104040102.113 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย (บริการ)  - เงินนอกงบประมาณ
5104040102.114 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย (สนับสนุน)  - เงินนอกงบประมาณ
5104040102.115 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินงบประมาณ
5104040102.116 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ
5104040102.117 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ
5104040102.118 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)  - เงินนอกงบประมาณ
5104040102.119 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอ่ืน -เงินงบประมาณ
5104040102.120 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอ่ืน-เงินนอกงบประมาณ
5105010101.101 ค่าเส่ือมราคา -อาคารเพ่ือการพักอาศัย
5105010103.101 ค่าเส่ือมราคา - อาคารส านักงาน
5105010105.101 ค่าเส่ือมราคา - อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน
5105010107.101 ค่าเส่ือมราคา - ส่ิงปลูกสร้าง
5105010107.102 ค่าเส่ือมราคา -ระบบประปา
5105010107.103 ค่าเส่ือมราคา - ระบบบ าบัดน้ าเสีย
5105010107.104 ค่าเส่ือมราคา - ระบบไฟฟ้า
5105010107.105 ค่าเส่ือมราคา - ระบบโทรศัพท์
5105010107.106 ค่าเส่ือมราคา-ระบบถนนภายใน
5105010109.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์ส านักงาน
5105010111.101 ค่าเส่ือมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
5105010113.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5105010115.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5105010117.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร
5105010119.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์โรงงาน
5105010121.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
5105010125.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์
5105010127.101 ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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5105010129.101 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา
5105010131.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5105010133.101 บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา
5105010135.101 บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี
5105010137.101 บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์สนาม
5105010139.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์อ่ืน
5105010148.101 ค่าตัดจ าหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5105010149.102 ค่าตัดจ าหน่าย-สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอ่ืน
5105010158.101 ค่าเส่ือมราคา-ส่วนปรับปรุงอาคาร

5105010160.101 ค่าเส่ือมราคาอาคารเพ่ือพักอาศัย -  Interface
5105010160.102 ค่าเส่ือมราคาอาคารส านักงาน-  Interface
5105010160.103 ค่าเส่ือมราคาอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน- Interface
5105010160.104 ค่าเส่ือมราคาส่ิงปลูกสร้าง -Interface
5105010160.105 ค่าเส่ือมราคาระบบประปา  -Interface
5105010160.106 ค่าเส่ือมราคาระบบบ าบัดน้ าเสีย - Interface
5105010160.107 ค่าเส่ือมราคาระบบไฟฟ้า  -Interface
5105010160.108 ค่าเส่ือมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface
5105010160.109 ค่าเส่ือมราคาระบบถนนภายใน - Interface
5105010161.101 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ส านักงาน- Interface
5105010161.102 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface

5105010161.103 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface
5105010161.104 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -  Interface
5105010161.105 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface
5105010161.106 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface
5105010161.107 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface
5105010161.108 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -  Interface
5105010161.109 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface
5105010161.110 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์อ่ืน -  Interface
5105010164.101 ค่าตัดจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface
5105010164.103 ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน- Interface
5105010194.101 ค่าเส่ือมราคา-อาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
5105010195.101 ค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

5107010113.101 บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)
5107010199.101 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานอ่ืน

5107020199.101 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุนอ่ืน

5107030101.101 บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน

5108010101.102 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ
5108010101.104 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา-หน่วยงานภาครัฐ
5108010101.105 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ
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5108010101.114 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา-ช าระเงิน OP
5108010101.115 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา-ช าระเงิน IP
5108010101.203 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)
5108010101.205 หน้ีสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)
5108010107.102 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ
5108010107.104 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา-หน่วยงานภาครัฐ
5108010107.105 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ
5108010107.114 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา-ช าระเงิน OP
5108010107.115 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา-ช าระเงิน IP
5108010107.203 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)
5108010107.205 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)
5112010103.101 ค่าสวัสดิการสังคม-อ่ืน

5203010105.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารเพ่ือการพักอาศัย
5203010106.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารส านักงาน
5203010107.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน
5203010109.101 ค่าจ าหน่าย-ส่ิงปลูกสร้าง
5203010110.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารและส่ิงปลูกสร้าง - Interface
5203010111.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์ส านักงาน
5203010112.101 ค่าจ าหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
5203010113.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5203010114.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5203010115.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร
5203010117.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
5203010119.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
5203010120.101 ค่าจ าหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5203010122.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5203010126.101 ค่าจ าหน่าย-อุปกรณ์อ่ืน ๆ
5203010141.101 ค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface
5203010142.101 ค่าจ าหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface
5203010145.101 ค่าจ าหน่าย-อาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
5203010146.101 ค่าจ าหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

5205010101.101 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5209010112.101 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

5210010101.101 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน
5210010102.101 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -  หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง
5210010103.101 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
5210010105.101 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน  - ปรับเงินฝากคลัง
5210010112.101 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง
5210010118.101 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)
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5210010121.101 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual)

5211010101.101 โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ
5211010102.101 บัญชีบริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก

5212010199.101 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์
5212010199.102 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
5212010199.104 ค่าใช้จ่ายท่ีดิน
5212010199.105 ค่าใช้จ่ายลักษณะอ่ืน
5212010199.106 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-สินค้าโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
5212010199.107 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
5212010199.108 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง โอนไป  สสจ ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
5212010199.109 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงินงบประมาณงบลงทุนโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
5212010199.110 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงินงบประมาณงบด าเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
5212010199.111 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงินงบประมาณงบอุดหนุนโอนไป สสจ ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
5212010199.112 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอ่ืนโอนไป  สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
5212010199.113 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงินงบประมาณงบกลางโอนไป สสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.
5212010199.114 ค่าใช้จ่ายอ่ืน-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

5401010101.101 ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการด าเนินงานปกติ
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