
นโยบายบัญชี ผังบัญชี
ปีงบประมาณ 2565

หน่วยบริการ สป.สธ.

น ้าค้าง บวรกุลวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ1



เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินทดรองราชการ
เงินฝากคลังและสถานบันการเงิน
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ
ลูกหนี้ระยะส้ันอื่น
เงินลงทุนระยะส้ัน
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี-้ระยะยาว
เงินลงทุน-ระยะยาว
ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
งานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

หลักการและนโยบายบัญชี
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หลักการและนโยบายบัญชี

เงินที่หน่วยงานได้รับจาก
รัฐบาลเพ่ือทดรองจ่ายเป็น
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ป ลี ก ย่ อ ย ใ น           
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
การรับรู้  เมื่อได้รับเงินควบคู่
ไปกับการบันทึกเงินทดรอง
ราชการรับจากคลัง

เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ 
และธนาณัติ 
การรบัรู ้ เมื่อได้รับรับเงิน
ตามมูลค่าที่ตราไว้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินทดรองราชการ

เงินฝากคลัง
เงินนอกงบประมาณที่
หน่วยงานฝากไว้กับ
กระทรวงการคลัง
การรบัรู ้ เมื่อน าฝากคลัง
ตามมูลค่าที่ตราไว้

เงินฝากสถาบันการเงิน

เงินฝากของหน่วยงานที่เปิด
บัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์
เพ่ือ  รับ-จ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ 
การรับรู้  เมื่อน าฝากธนาคาร
ตามมูลค่าที่ตราไว้



หลักการและนโยบายบัญชี

จ านวนเงินที่หน่วยงานมี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ช า ร ะ จ า ก
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ห รื อ
หน่วยงานอื่นอันเกิดจาก
การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ ป่ วยตามจ านวน เงิ นที่
เรียกเก็บ (Charge Price)

ลูกหนี้ภายในหน่วยงาน
กรณีให้ข้าราชการ 
พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ ยืม
เงินไปใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย 
การรบัรู ้ เมื่อจ่ายเงินยืม
ตามมูลค่าในสัญญายืมเงิน

ลูกหนีเ้งนิยืม ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ลูกหน้ีค่าขายสินค้าและบริการอ่ืน ๆ

จ านวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิ
ได้รับจากบุคคลภายนอก หรือ 
หน่วยงานอื่นซึ่งเกิดจากการ
ขายสินค้าและจากการบริการ
อื่น ๆ นอกเหนือจากการ
รักษาพยาบาล
การรบัรู ้ ส่งหนังสือเรียกเกบ็
ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ 
หรือรับตามมูลค่าที่ตกลงไว้ รายได้ค้างรับ 

รายได้ของหน่วยงานที่เกิดข้ึน
แล้วในงวดบัญชีปัจจุบัน แต่
ยังไม่ได้รับเงินซึ่งหน่วยงาน
จะได้รับเงินในงวดบัญชีถัดไป  
การรับรู้  ตามมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับ หรือรับตามมูลค่าที่
ตกลงไว้ 



หลักการและนโยบายบัญชี

ผู้ปว่ยใน
ผู้ปว่ยนอก
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เกณฑร์บัรู ้
เม่ือเสร็จส้ินการ
ให้บรกิาร

เกณฑร์บัรู ้
ณ วันจ าหน่าย
ผู้ปว่ย

เกณฑ์รับรู้ เม่ือสง่หนงัสอืเรียกเก็บ
ทะเบียนคุมรายหนว่ยงาน

แรงงานต่างด้าว

ทะเบียนคุม
เหมาจ่าย รายสิทธิ
เรียกเกบ็รายตัว

ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล



หลักการและนโยบายบัญชี

สิทธิเรียกร้องจากบุคคล
อื่นในรูปเงินสด สินค้า หรือ
บ ริ ก า ร  ที่ มี ก า ห น ด
ระยะเวลาช าระคืนภายใน 1
ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า บั ญ ชี 
ประกอบด้วยลูกหนี้ความ
รับผิดทางแพ่งและลูกหนี้
ความรับผิดทางละเมิด
การรับรู้ เมื่อเกิดรายการ

ลูกหนีร้ะยะส้ันอืน่ เงินลงทุนระยะสัน้
สิ น ท รั พ ย์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก จั ด
ประเภทเป็นเงินสด ลูกหนี้ 
รายได้ค้างรับ หรือ เงินลงทุน 
ซึ่ งมีร ะยะเวลามากกว่า  3 
เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปี  เช่น 
เงินฝากประจ า
การรับรู้ เมื่อเกิดรายการ



หลักการและนโยบายบัญชี

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือสินค้าคงเหลือ
ค านิยาม ต้องมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
อยู่ในรปูของวตัถดิุบ หรอื วัสดุท่ีมี
ใช้ในกระบวนการผลติสินคา้
อยู่ในรปูของวตัถดิุบ หรอื วัสดุท่ีมี
ไวใ้นการน าไปใชห้รอืแจกจา่ยในการ
ให้บรกิาร
ถือไวเ้พ่ือขายหรอืแจกจ่ายตาม
ลักษณะการด าเนินงานปกติของ
หน่วยงาน
อยู่ในระหวา่งกระบวนการผลติ
เพ่ือใหเ้ปน็สินคา้ส าเรจ็รปูเพ่ือขาย
หรอืการแจกจ่าย

ฉบับที ่12 สินค้าคงเหลือ

วิธีเขา้ก่อนออกก่อน [FIFO]
ค านิยาม
สินทรพัย์ท่ีหน่วยงานมีไวเ้พ่ือ
ใช้ในการด าเนินงานตามปกติ 
โดยท่ัวไปมีมูลคา่ไม่สูงและไม่
มีลักษณะคงทนถาวร 

5104030205.101 ยาใช้ไป
5104030205.102 วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป
5104030205.103 วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใชไ้ป
5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใชไ้ป
5104030205.112 วัสดุบริโภคใช้ไป
5104030205.113 วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป
5104030205.117 วัสดุทันตกรรมใช้ไป
5104030205.118 วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป

การค านวณต้นทุน

การบันทึกบัญชี เกณฑต่์อเน่ือง [Perpetual 
Invertory System]
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หลักการและนโยบายบัญชี
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน (Non-Current Assets)
รายการ ค านิยาม การรบัรู้

ลูกหนี้-ระยะยาว จ านวนเงินที่หน่วยงานให้อกีหน่วยงานยืมและต้องจ่ายคืนเงนิต้นภายหลงั 12 เดือน เมื่อเกิดรายการ
เงินลงทุนระยะยาว เงินฝากประจ าที่ฝากไว้กับรัฐวิสาหกิจโดยมีเงื่อนไขการฝากประจ าที่มากกว่า 12 

เดือน 
เมื่อเกิดรายการ

ที่ดิน อสังหาริมทรัพยท์ี่หนว่ยงานมีไว้เพ่ือใชป้ระโยชนใ์น    การด าเนินงาน ราคาทุน เฉพาะที่ดินที่
หน่วยงานมีกรรมสิทธิ ์

อาคาร อาคารและส่ิงปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารส านักงาน อาคารที่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์อื่น อาคารโรงงาน ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ 

เมื่อตรวจรับเรียบร้อย

ส่วนปรับปรุงอาคาร รายจ่ายที่เกิดจากการปรับปรุงอาคารไม่ระบรุายละเอยีดอาคารที่หน่วยงานเชา่และ
อาคารที่ได้รับอนญุาตให้ใช้โดยไมเ่สียค่าเช่าซึ่งหนว่ยงานไม่ได้เป็นผู้บันทึกบัญชี
อาคาร เช่น รายจ่ายเพ่ือดัดแปลง หรือตกแต่งอาคาร

เมื่อตรวจรับเรียบร้อย

ครุภัณฑ์ ส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไปและมี
ราคาหน่วยหนึ่งหรือชดุหนึง่ขัน้ต ่าเกิน 10,000 บาทขึ้นไป 

เมื่อตรวจรับเรียบร้อย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตวัเงินที่สามารถระบุได้และไมม่ีลกัษณะทางกายภาพ เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เมื่อตรวจรับเรียบร้อย

งานระหว่างก่อสร้าง สินทรัพย์ถาวรทั้งประเภทที่มีตัวตนและไมม่ีตัวตน ที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือ
การพัฒนา 

การส่งมอบงานแต่ละ
งวด



เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
เงินรับฝากและเงินประกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินทดรองราชการ
เงินยืม
เงินมัดจ าและประกันสัญญา
เงินมัดประกันผลงาน
รายได้รอการรับรู้

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หลักการและนโยบายบัญชี
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หลักการและนโยบายบัญชี

เมื่อได้รับสินค้าและบริการ
หรือสินทรัพย์จากผู้ขายแลว้

เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ 
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล

เมื่อได้รับหนังสือเรียกเก็บ
จากหน่วยงานที่รับการรักษา

เกณฑ์การรับรู้

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เมื่อได้รับเกิดค่าใช้จ่าย
โดยการประมาณค่าตาม
ระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่าย

รายได้รับ
ล่วงหน้า

เมื่อได้รับเงิน

รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลงั

เมื่อปิดบัญชีรายได้แผ่นดนิ
และรายได้แผ่นดินน าส่ง
คลัง ณ วันที่จัดท ารายงาน

เงินทดรองราชการรับจากคลัง
เงินรับฝากและเงินประกัน

เมื่อได้รับเงิน
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หลักการและนโยบายบัญชี

ทุน

ทุนตั้งต้น บันทึกเมื่อเริ่มตั้ง
หน่วยงาน หรือเมื่อเริ่มปฏิบัติ
ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

ทุนตัง้ต้น

รายได้สูง 
(ต ่า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ เกิดจากการปิดบัญชีรายได้

และค่าใช้จ่ายประจ าปี

รายได้สูง(ต ่า)กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม รายได้สูง(ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายะสะสม

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ก าไร/ขาดทุนสะสมจากการไข
ข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC

รายได้สูง(ต ่า) กวา่ค่าใชจ้า่ยะสะสม
บันทึกเพ่ิมหรือลดส่วนทุน ณ วันท่ี
จัดท ารายงาน

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
การรับรู้     เมื่อพบข้อผิดพลาด

ก าไร/ขาดทุนสะสมจากการแกไ้ข
ข้อผิดพลาดเงนิกองทุน UC
การรับรู้     เมื่อได้รับเงิน
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หลักการและนโยบายบัญชี

รายได้ ค่าใช้จ่าย

outflow

การไหลออกของประโยชน์ เชิง
เศรษฐกิจตลอดรอบระยะเวลา
บัญชีซึ่งเกิดจากการด าเนินงาน
ปกติของหน่วยงาน

Inflow

การ ไหลเข้ าของประ โยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิจตลอดรอบระยะเวลา
บัญชีซึ่งเกิดจากการด าเนินงาน
ปกติของหน่วยงาน
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รายได้ท่ีไม่เกิดจากการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการของ
หน่วยงาน
รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาคของ
หน่วยงาน
รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน
รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่
ได้รับจากรัฐบาล
รายได้ระหว่างหน่วยงานอื่น
รายได้อ่ืน

หลักการและนโยบายบัญชี
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผ่นดิน
รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน

รายรับจากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน

รายได้อ่ืนของแผ่นดิน

รายได้จากการด าเนนิงาน

รายได้ (Income) 



ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 

ค่าจ าหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบตัิ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น

หลักการและนโยบายบัญชี
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ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม/เดินทางไปราชการ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เกิดจากการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่าย(Expense)
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วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจ าแนกข้อมูล
ทางการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เป็นเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
ด้านการเงินของหน่วยบริการ

สามารถน าใช้ในการตัดสินใจ

เพ่ือน าไปจัดท างบการเงินตาม
รูปแบบมาตรฐาน

15
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การก าหนดรหัสบัญชีในผังบัญชี 
รหัสบัญชีในผังบัญชีประกอบด้วยตัวเลข 13 หลัก

XXXXXXXXXX.XXX

หลักแรก หลักที่สอง 

หลักที่ห้าและหก หลักที่สามและส่ี 

หลักที่เจ็ดและแปด หลักที่เก้าและสิบ 

หลักที่สิบเอ็ด หลักที่สิบสองและ
สิบสาม 

แทนหมายเลขของหมวดกลุ่มบัญชีระดับท่ี 1 เป็น
ระดับกลุ่มบัญชีที่ใหญ่ที่สุด 1แทน สินทรัพย์ 
2แทน หน้ีสิน  3แทน ทุน  4แทน  รายได้ 5 แทน ค่าใช้จ่าย

แทนหมายเลขของหมวดบัญชีย่อย ซึ่งเป็นกลุ่ม
บัญชีระดับที่  2  ได้แท่  สินทรัพย์หมุนเวียน/ไม่
หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน/ไม่หมุนเวียน/รายได้
จากการ ไม่ด า เนินงาน/จากการด า เ นินงาน 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน/ไม่ด าเนินงาน

แทนหมายเลขของประเภทบัญชี ซึ่งเป็นกลุ่มบัญชี
ระดับ 3 เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ สินค้าและวัสดุคงเหลือ เจ้าหนี้ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้ค่าขายสินค้าและบริการ

แทนหมายเลขของประเภทบัญชีย่อย ซึ่ง
เป็นกลุ่มบัญชีระดับ 4 เช่น เงินสดในมือ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น รายได้จากการขาย
สินค้า เงินเดือน ค่าตอบแทน 

แทนหมายเลขของประเภทรหัสบัญชี ซึ่ง
เป็นกลุ่มบัญชีระดับ 5 เช่น เงินสด ยา 

แทนประเภทเงิน 

1 : ไม่ระบุที่มาของเงิน
2 : กองทุนหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหนา้ (UC)
3 : กองทุนประกนัสังคม (SSS)
4 : กรมบัญชีกลาง (CSMBS)
5 :  กองทุนแรงงานต่างด้าว
6 :  พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ
7 :  เงินอุดหนุนบุคคลทีม่ปีัญหาสถานะและสิทธิ
8 : พนักงานส่วนทอ้งถิน่

แทนหมายเลขล าดับของบัญชี
แยกประเภทกลุ่มบัญชีย่อยที่สุด

แทนหมายเลขของประเภทรหัสบัญชี
ย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มบัญชีระดับ 6

สอดคล้องกับรหัสผังบัญชีของ
กรมบัญชีกลาง  [GFMIS]
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เปล่ียนรหัสบัญชีเพ่ือให้ตรงกับรหัสบัญชี GFMIS

รหัส ชื่อบัญชี
1204010102.101 ที่ดินราชพัสดุรอโอน
2102040199.106 ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)
2102040199.107 ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)
2102040199.108 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย 

(บริการ)
2102040199.109 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย 

(สนับสนุน)
2102040199.110 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษไม่ท าเวชปฏิบัตฯิลฯ

(บริการ) ค้างจ่าย
2102040199.111 ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ 

(บริการ) ค้างจ่าย
2102040199.112 ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ 

(สนับสนุน) ค้างจ่าย
2102040199.113 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอก
งบประมาณค้างจ่าย

2102040199.114 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานคา้งจ่าย

รหัส ชื่อบัญชี
1204020103.101 ที่ดินราชพัสดุรอโอน
2102040110.102 ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)
2102040110.103 ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)
2102040110.104 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย 

(บริการ)
2102040110.105 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย 

(สนับสนุน)
2102040110.106 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษไม่ท าเวชปฏิบัตฯิลฯ

(บริการ) ค้างจ่าย
2102040110.107 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

(บริการ) ค้างจ่าย
2102040110.108 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

(สนับสนุน) ค้างจ่าย
2102040110.109 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอก
งบประมาณค้างจ่าย

2102040110.110 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานคา้งจ่าย

ปีงบประมาณ 
2564

ปีงบประมาณ 
2565
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เปล่ียนรหัสบัญชีเพ่ือให้ตรงกับรหัสบัญชี GFMIS

รหัส ชื่อบัญชี
2102040199.115 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลกัษณะเบี้ยเลี้ยง

เหมาจ่ายค้างจ่าย
2102040199.116 ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย
2102040199.117 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
2102040199.118 ค่าใช้จ่ายโครงการP&P ค้างจ่าย
5101020199.102 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษ  (บริการ)
5101020199.103 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษ  

(สนับสนุน)
5101020114.116 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน (บริการ) -

เงินงบประมาณ
5101020114.117 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน (สนับสนุน) -

เงินงบประมาณ
5101020114.120 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลกัษณะค่าเบี้ยเลี้ยง

เหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ
5101020114.121 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลกัษณะค่าเบี้ยเลี้ยง

เหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ

รหัส ชื่อบัญชี
2102040110.111 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลกัษณะเบี้ยเลี้ยง

เหมาจ่ายค้างจ่าย
2102040110.112 ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย
2102040110.113 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
2102040110.114 ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย
5101020114.126 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษ  (บริการ)
5101020114.127 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษ  

(สนับสนุน)
5104040102.115 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน (บริการ) -

เงินงบประมาณ
5104040102.116 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) 

- เงินงบประมาณ
5104040102.111 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลกัษณะค่าเบี้ย

เลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ
5104040102.112 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลกัษณะค่าเบี้ย

เลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 
2564

ปีงบประมาณ 
2565
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เปล่ียนรหัสบัญชีเพ่ือให้ตรงกับรหัสบัญชี GFMIS

รหัส ชื่อบัญชี
5101020114.122 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงิน

นอกงบประมาณ
5101020114.123 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)  -

เงินนอกงบประมาณ
5101020114.124 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยง

เหมาจ่าย (บริการ)  - เงินนอกงบประมาณ
5101020114.125 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยง

เหมาจ่าย (สนับสนุน)  - เงินนอกงบประมาณ
5104040199.101 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)
5104040199.102 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

(สนับสนุน)
5104040199.103 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา
5104040199.104 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงิน

งบประมาณ)
5104040199.105 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ
5104040199.106 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษแพทย์ไมท่ าเวชปฏิบัติฯลฯ

(บริการ)

รหัส ชื่อบัญชี
5104040102.117 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงิน

นอกงบประมาณ
5104040102.118 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)  -

เงินนอกงบประมาณ
5104040102.113 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยง

เหมาจ่าย (บริการ)  - เงินนอกงบประมาณ
5104040102.114 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยง

เหมาจ่าย (สนับสนุน)  - เงินนอกงบประมาณ
5104040102.104 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)
5104040102.105 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

(สนับสนุน)
5104040102.106 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา
5104040102.107 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงิน

งบประมาณ)
5104040102.109 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ
5104040102.101 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษแพทย์ไมท่ าเวชปฏิบัติฯลฯ 

(บริการ)

ปีงบประมาณ 
2564

ปีงบประมาณ 
2565
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เปล่ียนรหัสบัญชีเพ่ือให้ตรงกับรหัสบัญชี GFMIS

รหัส ชื่อบัญชี
5104040199.107 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษทนัตแพทยไ์ม่ท าเวช

ปฏิบัติฯลฯ(บริการ)
5104040199.108 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมเภสัชกรไม่ท าเวชปฏิบัติฯลฯ

(บริการ)
5104040199.109 ค่าตอบแทนปฏิบัตงิานส่งเสริมสุขภาพและเวช

ปฏิบัติครอบครัว
5104040199.110 ค่าตอบแทนอื่น
5104040199.111 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงิน

นอกงบประมาณ)

รหัส ชื่อบัญชี
5104040102.102 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษทนัตแพทยไ์ม่ท าเวช

ปฏิบัติฯลฯ(บริการ)
5104040102.103 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมเภสัชกรไม่ท าเวชปฏิบัติฯลฯ 

(บริการ)
5104040102.110 ค่าตอบแทนปฏิบัตงิานส่งเสริมสุขภาพและเวช

ปฏิบัติครอบครัว
5104040102.119 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น -เงินงบประมาณ
5104040102.108 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงิน

นอกงบประมาณ)

ปีงบประมาณ 
2564

ปีงบประมาณ 
2565
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ปรับเพ่ิมข้ึน
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย

1201020101.101 เงินให้ยืมระยะยาว-
หน่วยงานภาครัฐ

จ านวนเงินที่หน่วยงานให้หน่วยงานภาครัฐกู้ยืม อาจจะมีดอกเบ้ียหรือไม่
มีดอกเบ้ียก็ได้ ในกรณีน้ีจะจ่ายคืนภายหลัง 1 ป ีบัญชีนี้ถือเปน็บัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินยืมระยะเยาว-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 
2203010101

1206060101.101 ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์ใช้ในโรงงาน เช่น แท่นพิมพ์ เครื่องท าเหรียญกษาปณ์ เครื่องตี
ตราและอัดแบบ เครื่องจักรกล เครื่องกลั่น เปน็ต้น เปน็บัญชีที่เก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ที่ซื้อด้วยเงินงบประมาณ/เงิน
นอกงบประมาณฝากคลัง

1206060102.101 พักครุภัณฑ์
โรงงาน

บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์โรงงาน ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้
สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เปน็รายการเปดิ (Open item)

1206060103.101 ค่าเส่ือมราคาสะสม 
-ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์โรงงานที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปจัจุบัน 
เปน็บัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย
1213010105.101 สินทรัพย์รอการโอน สินทรัพย์ถาวรที่หน่วยงานจัดหาหรือได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะโอนต่อไป

ให้แก่หน่วยงานอื่น อาจโอนไปทันทีเมื่อได้มาหรือถือไว้เป็นการดูแลสินทรัพย์ตาม
ระยะเวลาเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือรอโอนต่อให้หน่วยงานอื่นเท่านั้น บัญชีนี้เป็น
รายการเปิด (Open item)

1213010199.101 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น พระพุทธรูป พระสังฆ
จาย รูปหล่อยหรือรูปปั้ น ร.5 รูปภาพหรือรูปวาดโบราณราคาสูง  แร่รัตนชาติ       
แผ่นทองค า เป็นต้น

2101010102.133 เจ้าหนี้การค้า-
บุคคลภายนอก-ยา 
(เงินนอกประมาณ
ฝากคลัง)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อยาที่มีการท าใบส่ัง
ซื้อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีที่
เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

2101010102.134 เจ้าหนี้การค้า-
บุคคลภายนอก-วัสดุ
เภสัชกรรม (เงินนอก
ประมาณฝากคลัง)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรมที่มี
การท าใบส่ังซื้อส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชี
ผู้ขายเป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินนอก
งบประมาณฝากคลัง 22
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย
2101010102.135 เจ้าหนี้การค้า-

บุคคลภายนอก-วัสดุ
การแพทย์ทั่วไป (เงิน
นอกประมาณฝาก
คลัง)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
ทั่วไปที่มีการท าใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดยการจ่ายตรงเข้า
บัญชีผู้ขายเป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงิน
นอกงบประมาณฝากคลัง

2101010102.136 เจ้าหนี้การค้า-
บุคคลภายนอก -วัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ (เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสต์
การแพทย์ที่มีการท าใบส่ังซื้อส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดยการจ่าย
ตรงเข้าบัญชีผู้ขายเป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 
ด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

2101010102.137 เจ้าหนี้การค้า-
บุคคลภายนอก-วัสดุ
เอกซเรย์ (เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อวัสดุเอกซเรย์ที่มี
การท าใบส่ังซื้อส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชี
ผู้ขายเป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินนอก
งบประมาณฝากคลัง
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย
2101010102.138 เจ้าหนี้การค้า-

บุคคลภายนอก-วัสดุ
ทันตกรรม (เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเปน็หน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อวัสดุทันตก
รรมท่ีมกีารท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดยการจ่ายตรง
เข้าบัญชีผู้ขายเปน็บัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 
ด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

2101010102.139 เจ้าหนี้การค้า-
บุคคลภายนอก-วัสดุ
อื่น ๆ  (เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเปน็หน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ท่ีมี
การท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดยการจ่ายตรงเข้า
บัญชีผู้ขายเปน็บัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วย
เงินนอกงบประมาณฝากคลัง

2101010102.140 เจ้าหนี้การค้า-
บุคคลภายนอก-อื่น ๆ 
(เงินนอกงบประมาณ
ฝากคลัง)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเปน็หน้ีแก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการอื่นท่ีนอกเหนือข้างต้น ที่มีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือก
วิธีช าระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เปน็บัญชีท่ีเก็บรายละเอียดราย
ตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย
2101010103.102 รับสินค้า/ใบส าคัญ 

(GR/IR) - เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง

จ านวนเงินค่าส่ิงของหรือบริการที่หน่วยงานได้ตรวจรับแล้ว เป็นบัญชีที่ระบบ
สร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อหน่วยงานบันทึกรายการตรวจรับ สินค้า 
บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) จากเงินนอกงบประมาณ ส าหรับการ
บันทึกบัญชีที่หน่วยเบิกจ่ายเท่านั้น

2101020198.115 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงาน
ภาครัฐ - ยา 
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟา้ฯ องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 
เป็นบัญชีที่เก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินนอก
งบประมาณฝากคลัง

2101020198.116 เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ 
-วัสดุการแพทย์ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง
ให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟา้ฯ องค์การเภสัชฯ บัญชีนนี้ถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 
เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) ด้วยเงินนอก
งบประมาณฝากคลัง
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย
2101020198.117 เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุ

วิทยาศาสตร์และการแพทย์   
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้
ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟา้ฯ องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็น
บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้อืน่-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 
1102050193 เป็นบัญชีที่เก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 
ด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

2101020198.118 เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุอื่น 
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้
ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟา้ฯ องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็น
บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้อืน่-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 
1102050193 เป็นบัญชีที่เก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 
ด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

2101020198.119 เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-อื่น 
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้
ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟา้ฯ องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็น
บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้อืน่-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 
1102050193 เป็นบัญชีที่เก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 
ด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย

2101020198.120 เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-
วัสดุเภสัชกรรม
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้
ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟา้ฯ องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 
1102050193 เป็นบัญชีที่เก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 
ด้วยเงินงบประมาณ

2101020198.121 เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-
วัสดุทันตกรรม 
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้
ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟา้ฯ องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 
1102050193 เป็นบัญชีที่เก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 
ด้วยเงินงบประมาณ

2101020198.122 เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-
วัสดุเอกซเรย์
(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้
ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานของรัฐ)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ การไฟฟา้ฯ องค์การเภสัชฯ บัญชีนีถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 
1102050193 เป็นบัญชีที่เก้บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 
ด้วยเงินงบประมาณ 27
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย
2102040110.101 ใบส าคัญค้างจ่ายอื่น 

(เงินนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพาณิชย์)

จ านวนเงินที่หน่วยงานเปน็หนี้แก่บุคลากรของหน่วยงานหรือแก่
บุคคลอ่ืน โดยเปน็การจ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคาร
พาณิชย์ของหน่วยงาน ซึ่งไม่มีการท าใบส่ังซื้อส่ังจ้างในระบบ

2102040110.115 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ค้างจ่าย

จ านวนเงินที่หน่วยงานเปน็หนี้แก่บุคลากรของหน่วยงานหรือแก่
บุคคลอื่น โดยเปน็การจ่ายจากเงินนอกงบประมาณท่ีฝากธนาคาร
พาณิชย์ของหน่วยงาน ซึ่งไม่มีการท าใบส่ังซื้อส่ังจ้างในระบบ

2203010101.101 เงินยืมระยะยาว-
หน่วยงานภาครัฐ

จ านวนเงินที่หน่วยงานหนึ่งยืมจากอีกหน่วยงานหนึ่ง อาจจะมี
ดอกเบ้ียหรือไม่มีดอกเบ้ียก็ได้ ในกรณีน้ีจะช าระคืนเกินกว่า 1 ปี บัญชี
นี้ถือเปน็บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินให้ยืมระยะยาว -
หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1204020101
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ปรับเพ่ิมข้ึน

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย
3102010102.102 ผลสะสมจากการแก้ไข

ข้อผิดพลาด - รายได้
รายการปรับปรุงผลการด าเนินงานสะสม ที่เกิดจากการบันทึก
รายการรายได้ผิดพลาด หรือไม่ได้บันทึกรายการที่ควรบันทึกบัญชี  
ปกี่อน ๆ

3102010102.103 ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย

รายการปรับปรุงผลการด าเนินงานสะสม ที่เกิดจากการบันทึก
รายการค่าใช้จ่ายผิดพลาด หรือไม่ได้บันทึกรายการที่ควรบันทึกปี
บัญชีก่อน ๆ

4308010121.101 รายได้ระหว่างกัน-ภายใน
กรมเดียวกัน (Manual)

บัญชีที่ใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์ด้านผู้รับโอนและหนี้สินด้านผู้โอน 
ที่เปน็การโอนระหว่างกันของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงาน 
(Compay Code) เดียวกัน ซึ่งหน่วยงานสามารถบันทึกได้โดยตรง

4313010199.123 รายได้อื่น - เงิน
งบประมาณงบเงินกูจ้าก
รัฐบาลรับโอนจาก สสจ./
รพศ./รพช./รพ.สต.

รายารท่ีบันทึกรายการรับโอนเงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาล
ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่เกี่ยวกับเงิน UC)
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ผังบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ปงีบประมาณ 2565
ปรับเพ่ิมข้ึน

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย
5104040102.120ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานอื่น-เงิน
นอกงบประมาณ

เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการส าหรับงานให้ทางราชการส าหรับ
งานเฉพาะบางอย่างในแต่ละคราว ทั้งการรับอาสา และการได้รับมอบหมาย หรือแต่งตั้ง 
เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินค่าสอนพิเศษ เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ค่าตอบแทน
กรรมการ การสอบ ผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน  ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือ
เอกสาร ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาท้องถ่ิน ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบวินัยข้าราชการ เป็นต้น โดยจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

5105010119.101 ค่าเส่ือมราคา-
ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือรับรู้การ
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่จากสินทรัพย์นั้น  ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5210010121.101 ค่าใช้จ่ายระหว่าง
กัน-ภายในกรม
เดียวกัน (Manual)

บัญชีที่ใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์ด้านผู้โอนและหนี้สินด้านผู้รับโอน ที่เป็นการโอนระหว่าง
กันของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รสหัสหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานสามารถบันทึกได้
โดยตรง

5211010101.101 โอนสินทรัพย์ให้
หน่วยงานของรัฐ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนที่ดินหรือสินทรัพย์อื่นให้กับหน่วยงานราชการอื่น ค่าใช้จ่ายที่
รับรู้จะเท่ากับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีโอน บัญชีถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน รหัสบัญชี 4309010101 รวมถึง
บัญชีนี้จะใช้หักล้างคู่กับบัญชีที่ดินราชพัสดุรอโอน ในกรณีที่หน่วยงานโอนที่ดินราชพัสดุให้
กรมธนารักษ์
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ผังบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ปงีบประมาณ 2565
ปรับเพ่ิมข้ึน

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย
4301020105.269 ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูง

กว่า ข้อตกลงในการจ่าย
ตาม DRG-COVID-19-
IP จาก สปสช.

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเช้ือโควิด 19 กรณีผู้ป่วยในที่สูงกว่าจ านวน
เงินที่ได้รับจากส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติตามข้อตกลงในการ
จ่ายตาม RW 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

4301020105.270 ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต ่า
กว่า ข้อตกลงในการจ่าย
ตาม DRG-COVID-19-
IP จาก สปสช.

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเช้ือโควิด 19 กรณีผู้ป่วยในที่ต ่ากว่าจ านวนเงิน
ที่ได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อตกลงในการจ่าย
ตาม RW 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X8074"

5101020199.104 เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
บุคลากรสาธารณสุข
ผู้ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบตัิงานในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 เป็นเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบกิจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับบคุลากรสาธารณสุข
ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กระทรวงการคลัง ด้วยเงินนอกงบประมาณ

COVID-19
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เพ่ิมค าอธิบาย

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย
1102050101.703 ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มี

ปัญหาสถานะและสิทธิ -
เบิกจากส่วนกลาง OP

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรณีผู้ป่วยนอกซ่ึงเบิกตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติ ครม. วันที่ 23 มีนาคม 2553 โดยเรียกเก็บมาที่
ส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริการฉีด
วัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรวมทั้งผูท้ี่ไม่ใช่ประชาชนไทยจากงบกลางOVID-
19 
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

1102050101.704 ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ -
เบิกจากส่วนกลาง IP

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรณีผู้ป่วยในซึ่งเบิกตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติ ครม. วันที่ 23 มีนาคม 2553 โดยเรียกเก็บมาที่
ส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
COVID-19 กรณีผู้ที่ไร้สิทธิการรักษาพยาบาล จากงบกลาง COVID-19
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS "X2102"

4301020106.703 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ -
เบิกจากส่วนกลาง OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรณีผูป้ว่ยนอกซึ่งเบิกตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติ ครม. วันที่ 23 มีนาคม 2553 รวมทั้งกรณีการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรวมทัง้ผู้ทีไ่มใ่ช่
ประชาชนไทยจากงบกลาง COVID-19 

4301020106.710 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ -
เบิกจากส่วนกลาง IP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิกรณีผู้ป่วยในซึ่งเบิกตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติ ครม.วันที่ 23 มีนาคม 2553 รวมทั้งการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล COVID-19 กรณีผู้ที่ไร้สิทธิการรักษาพยาบาล จากงบกลาง

COVID-19
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เงินสดในมือ

1101010101.101
เงินสด

1101010104.101
เงินทดรองราชการ

1101010112.101
บัญชีพักเงินน าส่ง

1101010113.101
พักรอ Clearing

ธนบัตร เหรียญ
กษาปณ์ ดราฟท์
ธนาณัติ เช็ค

ส าหรับหน่วย
เบิกจ่ายเท่านั้น

ส าหรับหน่วย
เบิกจ่ายเท่านั้น

ส าหรับหน่วย
เบิกจ่ายเท่านั้น

เงินฝากคลัง
1101020501.101
เงินฝากคลัง -
หน่วยเบิกจ่าย

1101020501.102
เงินฝากคลัง -
หน่วยงานย่อย

1101020501.103
เงินฝากคลัง - ที่มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ

1101020501.101
เงินฝากคลัง- ท่ีมีวัตถุ
ประสงค์เฉพาะ (เงินบริจาค)

1101020501.101
เงินฝากคลัง–ท่ีมีวัตถุ
ประสงค์เฉพาะ งบลงทุน 
UC

ส าหรับหน่วย
เบิกจ่ายเท่านั้น

ส าหรับหน่วย
เบิกจ่ายเท่านั้น

เงินอุดหนุนของ 
อปท./เงินมัดจ า
ประกันสัญญา

เงินบริจาค (ระบุ
วัตถุประสงค์)

งบค่าเส่ือม
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เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพ่ือรบัจ่ายเงินกับคลัง

1101020603.101
เงินฝากธนาคาร -
ในงบประมาณ

1101020605.101
เงินฝากธนาคารรับจาก
คลัง (เงินกู้)

1101020606.101
เงินฝากธนาคารราย
บัญชีเพ่ือน าส่งคลัง

เพ่ือรับเงิน
งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายกับคลัง

เพ่ือรับเงินนอก
งบประมาณที่เบิกจ่าย
จากคลัง เฉพาะการเบิก
เงินนอกงบประมาณที่
ฝากคลังไว้

เพ่ือรับเงินกู้ที่เบิกจ่าย
จากคลังตามโครงการ
ที่ใช้เงินกู้ของรัฐบาล
[โครงการไทยเข้มแข็ง]

เพ่ือรับเงินรายได้แผ่นดิน
และจัดเก็บได้เพ่ือรอโอน
ไปเข้าบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีที่ 1 (เช่น การรับเงิน
ผ่านเครื่อง EDC) 
เป็นบัญชี (Auto)

1101030101.101
เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณ

1101030101.102
เงินฝากธนาคาร- นอก
งบประมาณ รอการจัดสรร

1101030101.103
เงินฝากธนาคาร-นอก งปม.  
ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

1101030101.104
เงินฝากธนาคาร-นอก งปม ที่
มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (งบ
ลงทุน UC)

เพ่ือรับ-จ่าย เงิน
นอกงบประมาณ
ของหน่วยงาน

เพ่ือรอการจัดสรร
และปรับปรุงลูกหนี้
ค่ารักษาพยาบาล

เพ่ือเบิกจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ เช่น 
เงินโครงการต่าง ๆ 
ยกเว้นเงินกองทุนUC
งบลงทุน 

เพ่ือเบิกจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ 
เฉพาะ เงินกองทุน 
UC งบลงทุน 

ใชน้ าฝากเงินรายได้
แผ่นดินท่ีจัดเก็บได้
: เป็นบัญชีที่ระบบสร้าง
ขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)

1101020601.101
เงินฝากธนาคารเพ่ือน า
ส่งเงินรายได้แผ่นดิน

เงินฝากธนาคาร -
นอกงบประมาณ 
กระแสรายวัน

1101020604.101
เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณ
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เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรพัย์

1101030102.102
เงินฝากธนาคาร – นอก
งบประมาณรอการจัดสรร

1101030102.104
เงินฝากธนาคาร – นอก งปม.ท่ีมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 
(งบลงทุน UC)

1101030102.105
เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะ (เงินบริจาค)

เพ่ือรอการจัดสรร
และปรับปรุงลูกหนี้
ค่ารักษาพยาบาล

เพ่ือเบิกจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ เช่น  เงิน
โครงการต่าง ๆ ยกเว้น
เงินกองทุน UC งบลงทุน  
เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเบิกจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ เฉพาะ 
เงินกองทุน UC 
งบลงทุน 

เพ่ือเบิกจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ 
เฉพาะเงินบริจาค
ที่มีวัตถุประสงค์ 

เ งิ น บ า รุ ง  เ พ่ื อ
เ บิ ก จ่ า ย ต า ม
ระเบียบเงินบ ารุง
หน่วยบริการ

1101030102.101
เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณ ออมทรัพย์

1101030102.103
เงินฝากธนาคาร – นอก งปม
ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
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ลูกหน้ีเงินยืม

1102010101.101
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
[ส าหรับหน่วยเบิกจ่ายเทา่นั้น]

1102010102.101
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

[ส าหรับหน่วยเบิกจ่ายเทา่นั้น]

1102010108
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ฝากธนาคารพาณิชย์

1102010108.101
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบ ารุง

1102010108.102
ลูกหนี้เงินยืม - เงินศูนย์แพทย์ฯ

1102010108.201
ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า

1102010108.301
ลูกหนี้เงินยืม - เงินกองทุนประกันสังคม

เพ่ิมค าอธิบาย

ปีงบประมาณ 
2564

1102010108.501
ลูกหนี้เงินยืม - เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว36
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บัญชีลูกหน้ีการค้า - หน่วยงานภาครฐั
1102050101.102
ลูกหนี้ค่าส่ิงส่งตรวจ
หน่วยงานภาครัฐ

ค่าตรวจโลหิตและ
ส่วนประกอบของโลหิต 
ค่าตรวจช้ินเนื้อ, LAB ทุก
ประเภท, ค่าเอ๊กซเรย์

ลูกหนี้ที่เกิดจาก
การรับตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการจาก
หน่วยงานภาครัฐ

1102050101.103
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ
หน่วยงานภาครัฐ

ลูกหนี้ที่เกิดจากการ
รับตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุก
ประเภท

1102050101.105
ลูกหนี้ค่าสินค้า 
หน่วยงานภาครัฐ

ลูกหนี้ท่ีเกิดจากการ
ขายหรือให้ยืมค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ น ้ายา เลือด
และส่วนประกอบ แก่
หน่วยงานภาครัฐ

ลูกหนี้ที่เกิดจากการ
ขายหรือให้ยืมสินค้า
แก่หน่วยงานภาครัฐ 
เช่น สมุนไพร 

1102050101.104
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/
น ้ายา หน่วยงานภาครัฐ

1102050101.109
ลูกหนี้ -

ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน

ลูกหนี้ที่เกิดจากการให้
ฉุกเฉินภายนอกหน่วย
บริการ ซึ่งเรียกเก็บกับ
สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
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บัญชีลูกหน้ีการค้า – หน่วยงานภาครัฐ : สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สิทธิบัตรทอง)

1102050101.202
ลูกหนี้ค่ารักษา

UC - IP 

1101020606.101
เงินฝากธนาคารราย
บัญชีเพ่ือน าส่งคลัง

ผู้ป่วยนอก สิทธิ UC 
ที่ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น กั บ
หน่วยบริการมารับ
บริการ 

ผู้ป่วยใน สิทธิ UC 
มารับบริการที่
หน่วยบริการ 

ผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ที่ข้ึน
ทะเบียนนอก CUP ใน
จังหวัดมารับบริการที่
หน่วยบริการ โดยเรียก
เก็บระหว่างหน่วยบริการ 

1101030101.101
เงินฝากธนาคาร - นอก
งบประมาณ

1102050101.222
ลูกหนี้ค่ารักษา OP -
Refer

1102050101.223
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุข
ส าหรับโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา –
OP จาก สปสช.

1102050101.224
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุข
ส าหรับโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา – IP 
จาก สปสช.

เพ่ือรับ-จ่าย เงิน
นอกงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ผู้ปว่ยนอก สิทธิ UC กรณีรับส่ง
ต่อนอกจังหวัดและข้ามเขตเพ่ือ
การรักษา โดยการหักช าระบัญชี
ระหว่างกัน (Clearing house) 
แทนหน่วยบริการประจ าตาม
ข้อเสนอของ สปสช. 

ผู้ป่วยนอก สิทธิ UC
ส าหรับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาที่ได้รับ
จาก สปสช.

ผูป้่วยใน สิทธิ UC
ส าหรับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาที่
ได้รับจาก สปสช.

1102050101.201
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP

ใน CUP

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

1102050101.204
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก 
CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) 
ผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ที่ขึ้น
ทะเบียนนอกCUP ต่างจังหวัด
สังกัด สป.สธ. มารับบริการ
ที่หน่วยบริการ โดยเรียกเก็บ
ระหว่างหน่วยบริการ 

1102050101.209
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสรมิ
สุขภาพและปอ้งกันโรค (P&P) 

ผู้มารับบริการ คนไทย
ทุกสิทธิที่มารับบริการ
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
และปัองกันโรค ที่หน่วย
บริการ

1102050101.216
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP 
บริการเฉพาะ (CR)
ผู้ป่วยนอก สิทธิ UC 
กองทุนบริการเฉพาะ 
(Central Reimburse : 
CR) 
รวม 30 บาทรกัษาทุกท่ี

1102050101.217
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP 
บริการเฉพาะ (CR)

ผูป้่วยใน สิทธิ UC 
กองทุนบริการ
เฉพาะ (Central 
Reimburse : CR) 
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บัญชีลูกหน้ีการค้า – หน่วยงานภาครฐั [สิทธิประกันสังคม]
1102050101.302
ลูกหนี้ค่ารักษา
ประกันสังคมIP-เครือข่าย

ผู้ป่วยนอก สิทธิประกัน 
สังคมท่ีขึ้นทะเบียนกับ
คู่สัญญาหลักใน
จังหวัดมารับบริการ 

ผู้ ป่ ว ย น อ ก สิ ท ธิ
ป ร ะ กั น สั ง ค ม ที่ ไ ม่ ขึ้ น
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลัก 
และเป็นหน่วยบริการสังกัด 
สป.สธ.มารับบริการ

1102050101.310
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 

- ค่าใช้จ่ายสูง IP
ผูป่้วยใน สิทธิประกัน 
สังคมท่ีมารับบริการ
กรณี ค่าใช้จ่ายสูง 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมการ
รักษาด้วยโรค COVID-19

1102050101.301
ลูกหนี้ค่ารักษา
ประกันสังคมOP-ครือข่าย

1102050101.303
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 
OP-นอกเครือข่าย สังกัด 

สป.สธ.

1102050101.304
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 

IP-นอกเครือข่าย สังกัด 
สป.สธ.

ผู้ปว่ยใน สิทธิประกันสังคม
ท่ีไม่ขึ้นทะเบียนกับคู่สัญญา
หลักท่ีเปน็หน่วยงานสังกัด
และต่างสังกัด สป.สธ.มารับ
บริการ

ผูป่้วยใน สิทธิประกัน 
สังคมท่ีขึ้นทะเบียนกับ
คู่สัญญาหลักใน
จังหวัดมารับบริการ 

1102050101.307
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม -

กองทุนทดแทน
เรียกเก็บจาก สปส. เช่น 
กรณีบาดเจ็บจากการท างาน 
ทุพพลภาพ ทันตกรรม 
ค่าตรวจสุขภาพ รวมทั้ง
ผู้ประกันตนคนพิการซึ่ง
เรียกเก็บจาก สปสช.

1102050101.308
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 

72 ชั่วโมงแรก

ผู้ป่วยใน (IP) สิทธิ
ประกันสังคมท่ีมารักษา
ในหน่วยบริการท่ีไม่เกิน 
72 ชั่วโมงแรก 

1102050101.309
ลูกหน้ีค่ารักษาประกันสังคม-
ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP

ผู้ป่วยนอก สิทธิประกัน 
สังคมที่มารับบริการ
กรณี ค่าใช้จ่ายสูง 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมการ
รักษาด้วยโรค COVID-19
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บัญชีรายได้
ค้างรบั

1102050107.103
รายได้ค้างรับ -
บุคคลภายนอก

ส าหรับหน่วยเบิกจ่าย
เท่าน้ัน

จ านวนเงินงบประมาณงบ
กลางที่กรมบัญชีกลางจะ
โอนให้กับส่วนราชการ

1102050106.106
รายได้ค้างรับ - หน่วยงาน

ภาครัฐ

1102050107.104
รายได้จากงบประมาณค้างรับ 

(หน่วยงานย่อย)

1102050107.105
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษา

ที่ต ่ากว่า OP - Non UC 
รายได้ค้างรบัส าหรับผู้ปว่ยนอก
ต่างหน่วยบริการสิทธิอ่ืนยกเว้น
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่
เรียกเก็บ แต่ยังไม่ไดร้บัช าระและ
ได้เกิดขึ้นแลว้ในงวดปจัจุบันซึ่ง
คาดว่าจะได้รบัในอนาคต

จ านวนเงินท่ีค้างช าระ
ค่าบริการ ท้ังท่ีถึง
ก าหนดช าระแล้วหรือ
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ
แต่ได้เกิดขึ้นแล้ว

1102050107.106
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่า
รักษาที่ต ่ากว่า IP - Non UC

รายได้ค้างรบัส าหรับผู้ปว่ยใน
ต่างหน่วยบริการสิทธิอ่ืนยกเว้น
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่
เรียกเก็บ แต่ยังไม่ไดร้บัช าระและ
ได้เกิดขึ้นแลว้ในงวดปจัจุบันซึ่ง
คาดว่าจะได้รบัในอนาคต

1102050107.201
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่า
รักษาที่ต ่ากว่า OP - UC 

รายได้ค้างรบัส าหรับผู้ปว่ยนอก
สิทธิประกันสุขภาพถ้วน
หน้าต่างหน่วยบริการทีเ่รยีก
เก็บ แต่ยังไม่ไดร้บัช าระและ
เกิดขึ้นแลว้ในงวดปจัจุบัน ซึ่ง
คาดว่าจะได้รบัในอนาคต

1102050107.202
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาท่ี

ต ่ากว่า IP - UC

รายได้ค้างรบัส าหรับผู้ปว่ยใน
สิทธปิระกันสุขภาพถ้วน
หน้าต่างหน่วยบริการทีเ่รยีก
เก็บ แต่ยังไม่ไดร้บัช าระและ
เกิดขึ้นแลว้ในงวดปจัจุบัน ซึ่ง
คาดว่าจะได้รบัในอนาคต
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สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน
ท่ีดิน

อาคาร

ส่วนปรับปรุงอาคาร

ครุภัณฑ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งานระหว่างก่อสร้าง

ท่ีดินราชพัสดุรอโอน

ประเภทครุภัณฑ์

แหล่งเงนิทีซ่ือ้

อาคาร/ครุภัณฑ์

พักอาคาร/ครภุณัฑ์

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ค่าเส่ือมราคา

ผังบัญชีทีเ่ก่ียวข้อง การจ าแนก

เงินงบประมาณ

เงินนอกฝากคลัง

เงินนอกฝาก
ธนาคารพาณิชย์

รายตัวใน ระบบ GFMIS
อาคาร/ครภัุณฑ์

อาคาร/ครภัุณฑ์
-Interface
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รหสับญัชี ชื่อบญัชี ค าอธบิาย หลักเกณฑใ์นการพิจารณา

3102010102.101 ผลสะสมจากการ 
แก้ไขข้อผิดพลาด

รายการปรับปรุงผลการด าเนินงาน
สะสมที่เกิดจากการบันทึกรายการ
ผิดพลาดหรือไม่ได้บันทึกรายการที่
ควรบันทึกในปีบัญชีก่อน ๆ

เป็นรายการปรับปรุงนอกเหนือจากรายได้และค่าใช้จ่าย ที่
เกิดจากการบันทึกรายการผิดพลาดหรือไม่บันทึกรายการที่
ควรบันทึกในปีบัญชีก่อนๆ
 เป็นรายการปรุงปรุงที่มีกฎหมาย ระเบียบรองรับ
 เป็นรายการปรุงปรุงที่มีทราบแหล่งที่มา/มูลค่าที่แน่นอนใน
ปีบัญชีก่อน ๆ

3102010102.102 ผลสะสมจากการ 
แก้ไขข้อผิดพลาด –
รายได้

รายการปรับปรุงผลการด าเนินงาน
สะสม ที่เกิดจากการบันทึกรายการ
รายได้ผิดพลาด หรือไม่ได้บันทึก
รายการทีว่ครบันทึกนีปบัญชีก่อน ๆ

เป็นรายการปรับปรุงที่เป็นรายได้ ของปีก่อน
ไม่เป็นรายการปรับปรุงที่เก่ียวกับการโอนจัดสรร
เงินกองทุน UC จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ไม่เป็นรายการปรับปรุงที่ไม่สามารถทราบ แหล่งที่มา/มูลค่า
ของรายได้ที่แน่นอนของงวดปีบัญชีที่ผ่านมา

3102010102.103 ผลสะสมจากการ
แก้ไขข้อผิดพลาด –
ค่าใช้จ่าย

รายการปรับปรุงผลการด าเนินงาน
สะสม ที่เกิดจากการบันทึกรายการ
ค่าใช้จ่ายผิดพลาด หรือไม่ได้บันทึก
รายการทีว่ครบันทึกนีปบัญชีก่อน ๆ

เป็นรายการปรับปรุงที่เป็นค่าใช้จ่ายของปีก่อน
เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องมีกฎหมาย ระเบียบในการเบิกจ่าย
ถูกต้อง

ไม่เป็นรายการปรับปรุงที่ไม่สามารถทราบแหล่งที่มา/มูลค่า
ของค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของงวดปีบัญชีที่ผ่าน เช่น การจ่าย
ค่าตอบแทนตามประกาศ ฉบับที่ 12 (P4P)

3102010102.201 ก าไร/ขาดทุนสะสม
จากข้อผิดพลาด
เงินกองทุนUC ปีก่อน

รายการปรับปรุงที่เกิดจากการได้รับ
เงินกองทุน UC ของการด าเนินงานปี
ก่อน

เป็นรายการปรับปรุงที่เป็นรายได้ และ ค่าใช้จ่ายของปีก่อ
ต้องเป็นรายการปรับปรุงที่เก่ียวกับการโอนจัดสรร
เงินกองทุน UC จาก สปสช.
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ทบทวนผังบัญชีปงีบประมาณ 2565
รายได้ (Income) 

รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการของหน่วยงาน
รายได้จากการช่วยเหลือและ

บริจาคของหน่วยงาน
รายได้ดอกเบี้ยของหนว่ยงาน
รายรับจากการขายสินทรัพย์

ของหน่วยงาน
รายได้ระหว่างหน่วยงานของ

หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจาก
รัฐบาล
รายได้ระหว่างหน่วยงานอื่น
รายได้อื่น

การจ าแนก

เงินนอกฝาก
ธนาคารพาณิชย์

รายได้ท่ีไม่เกดิจาก
การด าเนินงาน 1 2

รายได้ท่ีเกดิจาก
การด าเนินงาน 

41XXXXXXXX.XXX

42XXXXXXXX.XXX

รายได้ภาษี

รายได้ท่ีไม่ใชภ่าษีของแผน่ดิน

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและ

บริการของแผ่นดิน
รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของ

แผ่นดิน
รายได้อื่นของแผ่นดนิ

43XXXXXXXX.XXX

บัตรทอง

ประกันสังคม

ข้าราชการ
แรงงานต่างด้าว/
ไร้สิทธ์ิ

รายได้ค่า
รักษาพยาบาล

ส่วนต่างค่ารกัษา
ท่ีต ่า (สูง)



ทบทวนผังบัญชีปงีบประมาณ 2565
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงนิค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552

5104040102.105
ค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิาน
ของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)

ข้อ 1 ค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่

5104040102.110
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว

ข้อ 6 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
ส่งเสริมสุขภาพและเวช
ปฏิบัติครอบครัว

5104040102.104
ค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิาน
ของเจ้าหน้าที่ (บริการ)

5104040102.106
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ข้อ 1 ค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

5104040102.107
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตร

พลิกศพ (เงินงบประมาณ)

5104040102.108
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตร
พลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)

ข้อ 4 ค่าตอบแทน
ในการชันสูตร
พลิกศพ

5104040102.109
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์

สาขาส่งเสริมพิเศษ

ข้อ 5 ค่าตอบแทน
พิเศษส าหรับแพทย์
สาขาส่งเสริมพิเศษ

ข้อ 2 ค่าตอบแทน
ในคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ

ข้อ 4 ค่าตอบแทนใน
การชันสูตรพลิกศพ

5101010199.103
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวร
หรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของ

พยาบาล 

ข้อ 3 ค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
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