ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
1000000000.000

1.สินทรัพย์

1100000000.000

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน

1101000000.000

1.1.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

1101010000.000
1101010101.101

1

1101020500.000

2

1101020501.102

1101030000.000
1101030101.101

คำอธิบำย

เงินสดในมือ
เงินสด
เงินฝำกคลัง
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย

4

เงินที่หน่วยงานถือไว้ในรูปของธนบัตร เหรียญกษาปณ์
ดราฟท์ ธนาณัติ เช็ค

เงินนอกงบประมาณ ที่หน่วยงานย่อยฝากไว้กับ
กระทรวงการคลังโดยผ่านหน่วยเบิกจ่าย ตามข้อบังคับว่าด้วย
การฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง

เงินฝำกและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดอื่น
เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เงินฝากประเภทกระแสรายวันที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้ง
ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชน เพื่อรับ-จ่าย
เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

1101030101.104

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ เงินฝากประเภทกระแสรายวันที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้ง
เฉพาะ กระแสรายวัน (งบลงทุน UC)
ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชนเพื่อเบิกจ่าย
ตามวัตถุประสงค์ เฉพาะ เงินกองทุน UC งบลงทุน

1101030102.101

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์

1101030102.103

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ เงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้ง
เฉพาะออมทรัพย์
ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชนเพื่อเบิกจ่าย
ตามวัตถุประสงค์ เช่น เงินโครงการต่าง ๆ ยกเว้น
เงินกองทุน UC งบลงทุน เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์

1101030102.104

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ เงินฝากประเภท ออมทรัพย์ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้ง
เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)
ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชนเพื่อเบิกจ่าย
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ เงินกองทุน UC งบลงทุน

1101030102.105

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ เงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้ง
เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)
ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชนเพื่อเบิกจ่าย
ตามวัตถุประสงค์ เฉพาะเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์

เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินเอกชนของไทย
และสถาบันการเงินของรัฐ
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1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรำยได้ค้ำงรับ

รหัสบัญชี
1102000000.000
1102010000.000

5

คำอธิบำย

ลูกหนี้เงินยืม

1102010108.101

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบารุง

จานวนเงินบารุงที่หน่วยงานจ่ายให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานและ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐยืมเพื่อนาไปทดรอง
ใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยงานซึ่งอยู่ระหว่างรอรับ
ชาระคืนหรือรอการส่งใบสาคัญชดใช้

1102010108.201

ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า

จานวนเงินประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่หน่วยงานจ่ายให้
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐยืม
เพื่อนาไปทดรองใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยงานซึ่งอยู่
ระหว่างรอรับชาระคืนหรือรอการส่งใบสาคัญชดใช้

1102050000.000

6

1102050107.103

1102050000.200

รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก

7

1102050123.114

1102050000.800

ลูกหนี้หมุนเวียนและรำยได้ค้ำงรับอื่น
จานวนเงินที่ค้างชาระค่าบริการ ทั้งที่ถึงกาหนดชาระแล้วหรือ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุง
รายการตอนสิ้นปี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่ำขำยสินค้ำและบริกำร
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชาระเงิน OP จานวนเงินที่ประมาณขึ้นสาหรับลูกหนี้ค่ารักษาชาระเงิน OP
ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เป็นบัญชีปรับมูลค่าเพื่อแสดงในงบ
การเงินเป็นรายการที่หักจากบัญชีลูกหนี้ เพื่อให้ยอดคงเหลือ
เป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินได้

8

ลูกหนี้อื่น - หน่วยงำนภำครัฐ

1102050194.101

ลูกหนี้อื่น

จานวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐและบุคคลภำยนอก ค้างชาระ
แก่หน่วยงาน อันเกิดจากรายการอื่นนอกเหนือ จากที่ระบุไว้
ข้างต้น

1102050194.112

ลูกหนี้ค่ารักษา-ชาระเงิน OP

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ชาระเงินสด มารับ
บริการที่หน่วยบริการ

1102050194.201

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ที่ขึ้นทะเบียน
กับหน่วยบริการมารับบริการ

1102050194.203

ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค (P&P)

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่มารับบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ
และปัองกันโรค ที่หน่วยบริการทุกสิทธิ
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รหัสบัญชี
1102050194.204

ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด
สังกัด สธ.)

คำอธิบำย
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ที่ขึ้นทะเบียน
นอก CUP ในจังหวัดมารับบริการที่หน่วยบริการ โดยเรียก
เก็บระหว่างหน่วยบริการ

1102050194.301

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกัน สังคมที่ขึ้น
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลักในจังหวัดมารับบริการ

1102050194.303

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกัน สังคมที่ไม่ขึ้น
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลักที่เป็นหน่วยงานสังกัดและต่างสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมารับบริการ

1102050194.501

ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิแรงงานต่างด้าวที่ขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยบริการมารับบริการ

1102050194.601

ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ พรบ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ มารับบริการที่หน่วยบริการ

1102050194.701

ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
OP ใน CUP

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิที่ขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยบริการกรณีผู้ป่วยนอก มารับบริการที่
หน่วยบริการ

1102050194.702

ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
OP นอก CUP

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิกรณี
ผู้ป่วยนอกที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการอื่นด้วยระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยมารับบริการที่หน่วยบริการ

1102050194.801

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง
(พนักงานส่วนท้องถิ่น) มารับบริการที่หน่วยบริการ

1105000000.000
1105000000.100

1.1.5 สินค้ำและวัสดุคงเหลือ
11

สินค้ำและวัสดุคงเหลือ

1105010103.101

สินค้าสาเร็จรูป

สินค้าที่ผลิตเสร็จจนเป็นสินค้าสาเร็จรูปแล้วซึ่งมีไว้เพื่อขาย
รวมทั้งสินค้าสาเร็จรูปที่ซื้อมาเพื่อขาย เช่น เวชสาอางค์

1105010103.102

ยา

ยาใช้ในการรักษาพยาบาลคงเหลือ ประกอบด้วย 1. ยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ รายการยาที่คณะอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักแห่งชาติคัดเลือกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
และคณะกรรมการแห่งชาติด้านยาประกาศให้ใช้ 2. ยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติ รายการยาอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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รหัสบัญชี
1105010103.103

คำอธิบำย
วัสดุที่มีจานวนกลุ่มของรายการ 3 กลุ่มประกอบด้วย 1.
Container&closure 2.Pharmacy chemical agent และ
3.General pharmacy supplies ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่
ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557

วัสดุเภสัชกรรม

1105010103.104

วัสดุการแพทย์ทั่วไป

วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์นอกเหนือจากยาซึ่งใช้เพื่อ
การรักษาพยาบาลมีจานวนกลุ่มของรายการ ทั้งสิ้น 60 กลุ่ม
ตามรายละเอียดภาคผนวก ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2557

1105010103.105

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

วัสดุที่ใช้เพื่อการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลซึ่ง
ใช้เพื่อการรักษาพยาบาลมีจานวนกลุ่มของรายการ ทั้งสิ้น 11
กลุ่มตามรายละเอียดภาคผนวกของระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่
ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557

1105010103.107

วัสดุทันตกรรม

วัสดุทุกชนิดที่ใชหมดเปลืองของทันตกรรม ที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาลในหน่วยบริการมีจานวนรายการทั้ง 12 กลุ่ม
ตามรายละเอียดในภาคผนวกซึ่งการแบ่งประเภทตามของ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

1105010105.105

วัสดุสานักงาน

วัสดุที่ใช้สาหรับสานักงานของหน่วยบริการ

1105010105.106

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุที่ใช้สาหรับยานพาหนะและขนส่ง

1105010105.107

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1105010105.108

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในหน่วยบริการ

1105010105.109

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในหน่วยบริการ

1105010105.110

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับคอมพิวเตอร์ในหน่วยบริการ

1105010105.111

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่ใช้ในหน่วยบริการ

1105010105.114

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุที่จาเป็นใช้สาหรับใช้ในการก่อสร้างในหน่วยบริการ
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ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
1105010105.115

วัสดุอื่น

1106000000.000
1106000000.100

1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
12

1106010103.103

ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายไปก่อนสาหรับสินทรัพย์หรือบริการ
ที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะ
สั้น

1.2.3 ที่ดิน
15

1204010102.101

ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
ที่ดินราชพัสดุรอโอน

1205000000.000
1205010000.000

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

1204000000.000
1204010000.000

คำอธิบำย
วัสดุอื่น ๆ นอกเหนือจากวัสดุที่ใช้ในการรักษา พยาบาลใน
หน่วยบริการ

บัญชีที่ใช้บันทึกที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
ในระบบ และจะต้องโอนให้กรมธนารักษ์

1.2.4 อำคำร
16

1205010101.101

อำคำรเพื่อกำรพักอำศัย
อาคารเพื่อการพักอาศัย

การบันทึกมูลค่าโครงสร้างถาวรเพื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อสิ่งอานวยความสะดวก ถือเป็นส่วน
หนึ่งของอาคารด้วย เช่นรายจ่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานของ
อาคารหรือปรับปรุงให้ประสิทธิภาพการทางานดีขึ้นกว่าเดิม
(กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205010103.101

1205020000.000
1205020101.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย

17

มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของอาคารเพื่อการพัก
อาศัยอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้น
ตั้งแต่อาคารเริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

อำคำรสำนักงำน
อาคารสานักงาน

การบันทึกมูลค่าโครงสร้างถาวรเพื่อใช้เป็นสานัก งาน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อสิ่งอานวยความสะดวก ถือเป็นส่วน
หนึ่งของอาคารด้วย รายจ่ายที่เกิดขึ้นกรณีผู้เช่าปรับปรุง
อาคารที่ให้เช่า ให้บันทึกเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นด้วย เช่น รายจ่าย
เพื่อยืดอายุการใช้งาน ของอาคาร หรือดัดแปลงต่อเติม ทาให้
ประสิทธิ ภาพการทางานดีขึ้นกว่าเดิม (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)
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ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
1205020103.101

1205030000.000

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสานักงาน

18

คำอธิบำย
มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของอาคารสานักงาน
อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้นตั้งแต่
อาคารเริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ -ฝำกคลัง)

อำคำรเพื่อประโยชน์อื่น

1205030101.101

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

การบันทึกมูลค่าโครงสร้างถาวรเพื่อประโยชน์อื่นๆเช่น
โรงงาน คลังสินค้า โรงรถ เป็นต้น รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เพื่อสิ่งอานวยความสะดวก ถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารด้วย
เช่น รายจ่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารหรือปรับปรุงให้
ประสิทธิภาพการทางานดีขึ้นกว่าเดิม (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205030103.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของอาคารเพื่อประโยชน์
อื่นเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้นตั้งแต่อาคาร
เริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ/เงิน
นอกงบประมำณ -ฝำกคลัง)

1205040000.000

19

สิ่งปลูกสร้ำง

1205040101.101

สิ่งปลูกสร้าง

สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาคาร แต่สร้างขึ้นมาใน
บริเวณเดียวกับอาคาร เช่น ศาลา เสาธง กำรปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ กำรจัดสวน เป็นต้น (กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ/เงิน
นอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205040101.106

ระบบถนนภายใน

โครงสร้างถาวรมีไว้เพื่อการดาเนินงานซึ่งคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เกิน 1 ปี (กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205040103.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง

มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของสิ่งปลูกสร้างอย่าง
เป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประ มาณขึ้นตั้งแต่สิ่งปลูก
สร้างเริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ/
เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205040103.106

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน

มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของระบบถนนภายใน
อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้นตั้งแต่ถนน
ภายในเริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1205050000.000

20

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง - Interface
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ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
1205050101.101

คำอธิบำย
บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารเพื่อการพักอาศัย ที่ซื้อด้วยเงินนอก
งบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์
ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface

1205050101.102

อาคารสานักงาน-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารสานักงาน ที่ซื้อด้วยเงินนอก
งบประมำณที่เป็นเงินสดหรือ เงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์
ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1205050101.103

อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารเพื่อประโยชน์อื่น ที่ซื้อด้วยเงินนอก
งบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์
ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1205050101.104

สิ่งปลูกสร้าง-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกสิ่งปลูกสร้าง ที่ซื้อด้วยเงินนอกงบประมำณที่
เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งไม่ต้อง
บันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1205050101.109

ระบบถนนภายใน-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกระบบภายใน ที่ซื้อด้วยเงินนอกงบประมำณที่
เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งไม่ต้อง
บันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1205050102.101

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interfaceที่สะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชี
รายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำก
ธนำคำรพำณิชย์)

1205050102.102

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสานักงาน-Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารสานักงาน-Interfaceที่สะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบันโดยไม่ต้องบันทึกราย ละเอียดบัญชีรายตัว
ในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำร
พำณิชย์)

1205050102.103

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interfaceที่สะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชี
รายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำก
ธนำคำรพำณิชย์)

Page 7 of 38

ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
1205050102.104

ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface

1205050102.109

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface

1205060000.000

21

คำอธิบำย
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง Interface ที่สะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกราย ละเอียดบัญชีรายตัว
ในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำร
พำณิชย์)
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interfaceที่สะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบันโดยไม่ต้องบันทึกรายละ เอียดบัญชีรายตัว
ในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำร
พำณิชย์)

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงไม่ระบุรำยละเอียด

1205060101.101

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุราย ละเอียด

1205060102.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ ค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียด
รายละเอียดซึ่งไม่ได้เก็บรายละเอียดไว้ในระบบ

1206000000.000
1206010000.000
1206010101.101

22

1206010103.101

1206020000.000

1.2.5 ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สานักงาน

23

อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานไม่ได้บันทึกไม่มี
รายละเอียดสินทรัพย์รายตัวไว้ในระบบขณะที่ทาการยกยอด
ข้อมูลจึงไม่ได้เก็บยอดไปคานวณค่าเสื่อมราคาในระบบซึ่ง
เป็นบัญชีที่ใช้เพื่อการยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบเท่านั้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในสานักงานที่ซื้อด้วยเงินงบประมำณ /เงินนอก
งบประมำณฝำกคลัง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ตู้ เครือ่ งถ่ายเอกสาร
เครือ่ งปรับอากาศ เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ GFMIS
มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์สานักงาน
อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้นตั้งแต่
สินทรัพย์เริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
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ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
1206020101.101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1206020103.101

1206030000.000

คำอธิบำย
อุปกรณ์ขนส่งและยานพาหนะ ประกอบด้วย ยานพาหนะ
สาหรับเคลื่อนย้ายวัตถุหรือคน ซึ่งประกอบด้วย ยานยนต์
รถลากและรถพ่วง เรือยนต์ รถไฟ ยานลาเลียงเครือ่ งบิน
จักรยานยนต์ และจักรยาน บัญชีนี้มีไว้เพื่อบันทึกอุปกรณ์
ขนส่งและยานพาหนะในราคาทุน (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้น
ตั้งแต่สินทรัพย์เริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)
24

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

1206030101.101

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

อุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้าและ
เกี่ยวกับการรับ-ส่งคลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ ฯลฯสาหรับใช้เพื่อ
การสื่อสารที่ซื้อด้วยเงินงบประมำณ /เงินนอกงบประมำณ
ฝำกคลัง เช่นหม้อแปลงไฟฟ้า เครือ่ งรับส่งวิทยุ เป็นต้น เป็น
บัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS

1206030103.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้นตั้งแต่
สินทรัพย์เริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206040000.000

25

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

1206040101.101

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอบรม ถ่ายทอด โฆษณา ประชาสัมพันธ์
ที่ซื้อด้วยเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง
เช่น กล้อง เครือ่ งฉาย เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์
เป็นต้นเป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS

1206040103.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้น
ตั้งแต่สินทรัพย์เริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206050000.000

26

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
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ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
1206050101.101

ครุภัณฑ์การเกษตร

1206050103.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร

1206070000.000

27

คำอธิบำย
ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์การเกษตรที่ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์การเกษตร (กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)
มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์การเกษตร
อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้นตั้งแต่
สินทรัพย์เริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

1206070101.101

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง(กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206070103.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ก่อสร้าง
อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้นตั้งแต่
สินทรัพย์เริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206090000.000

28

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

1206090101.101

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ประกอบด้วยอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการแพทย์ (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206090103.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และ
การแพทย์

มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่
ประมาณขึ้นตั้งแต่สินทรัพย์เริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน
(กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ /เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206100000.000
1206100101.101

29

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์สานักงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์
สาหรับการใช้งานด้านธุรการ ได้แก่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย เครือ่ งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครือ่ งพิมพ์ และอุปกรณ์สาหรับ
ระบบเครือข่าย นอกจากนี้ยังรวมถึงอุปกรณ์ (กรณีที่เป็น
เงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)
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ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
1206100103.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1206110000.000

30

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ

1206120000.000

31

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

คำอธิบำย
มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณ
ขึ้นตั้งแต่สินทรัพย์เริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206120101.101

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กรณีที่เป็น
เงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ -ฝำกคลัง)

1206120103.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัวอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้นตั้งแต่
สินทรัพย์เริม่ ใช้การได้จน ถึงปัจจุบัน (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206160000.000

35

ครุภัณฑ์อื่น

1206160101.101

ครุภัณฑ์อื่น

ยอดคงเหลือในบัญชีครุภัณฑ์อื่น ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์
และเครือ่ งตกแต่ง อุปกรณ์สานักงานนอกเหนือจากอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โรงงาน เครือ่ งจักร และสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน
อื่นที่ไม่ได้แสดงที่อื่น (กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1206160103.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น

มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์อื่นอย่างเป็น
ระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้นตั้งแต่สินทรัพย์เริม่
ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน(กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ -ฝำกคลัง)

1206170000.000

36

ครุภัณฑ์ - Interface

1206170101.101

ครุภัณฑ์สานักงาน-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์สานักงาน-Interface ที่ซื้อด้วยเงิน
นอกงบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร
พำณิชย์ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS

1206170101.102

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface
ที่ซื้อด้วยเงินนอกงบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้
กับธนำคำรพำณิชย์ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัว
ในระบบ GFMIS
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ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
1206170101.103

คำอธิบำย
บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface ที่ซื้อด้วย
เงินนอกงบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร
พำณิชย์ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface

1206170101.104

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface
ที่ซื้อด้วยเงินนอกงบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้
กับธนำคำรพำณิชย์ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัว
ในระบบ GFMIS

1206170101.105

ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์การเกษตร-Interface ที่ซื้อด้วยเงิน
นอกงบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร
พำณิชย์ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS

1206170101.106

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface ที่ซื้อด้วยเงิน
นอกงบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร
พำณิชย์ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS

1206170101.107

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface ที่ซื้อด้วยเงินนอกงบประมำณที่เป็นเงินสดหรือ
เงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียด
บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1206170101.108

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface ที่ซื้อด้วย
เงินนอกงบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร
พำณิชย์ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS

1206170101.109

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interfaceที่ซื้อด้วย
เงินนอกงบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร
พำณิชย์ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS

1206170101.110

ครุภัณฑ์อื่น-Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์อื่น-Interface ที่ซื้อด้วยเงินนอก
งบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์
ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS
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รหัสบัญชี
1206170102.101

ชื่อบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สานักงาน-Interface

คำอธิบำย
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์-Interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.102

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์-Interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
Interface
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.103

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุInterface

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์-Interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.104

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่Interface

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์-Interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.105

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์-Interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.106

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์-Interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.107

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์-Interface

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์-Interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.108

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์-Interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

1206170102.109

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวInterface

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์-Interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)
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รหัสบัญชี
1206170102.110

1206180000.000

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface

37

คำอธิบำย
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์-Interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรำยละเอียด

1206180101.101

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ครุภัณฑ์ทุกประเภทที่หน่วยงานไม่ได้บันทึกไม่มีรายละเอียด
สินทรัพย์รายตัวไว้ในระบบ ขณะที่ทาการยกยอดข้อมูล
จึงไม่ได้เก็บยอดไปคานวณค่าเสื่อมราคาในระบบซึ่งเป็นบัญชี
ที่ใช้เพื่อการยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบเท่านั้น (กรณีเงิน
งบประมำณ/เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง)

1206180102.101

ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ไม่ระบุ
รายละเอียดอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณ
ขึ้นตั้งแต่สินทรัพย์เริม่ ใช้การได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีเงิน
งบประมำณ/ เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง)

1209000000.000
1209010000.000

1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
38

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1209010101.101

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คาบรรยายโปรแกรม เอกสาร
ประกอบของทั้งระบบ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น และ
ฐานข้อมูล ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการใช้งานมากกว่า 1 ปี ที่ซื้อ
ด้วยเงินงบประมำณ /เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง บันทึก
โดยใช้ราคาทุน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
GFMIS

1209010103.101

ค่าตัดจาหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มูลค่าของการปันส่วนค่าแห่งประโยชน์ที่หมดสิ้นไปตามเวลา
และการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นระบบ
ตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้นตั้งแต่สินทรัพย์เริม่ ใช้การ
ได้จนถึงปัจจุบัน (กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ-ฝำกคลัง)

1209030000.000
1209030101.101

39

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface

บัญชีที่ใช้บันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interfaceที่ซื้อด้วย
เงินนอกงบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร
พำณิชย์ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS
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ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
1209030102.101

ค่าตัดจาหน่ายสะสมโปรแกรมคอม
Interface

1211000000.000
1211000000.100

1.2.7 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
40

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

1211010103.101

งานระหว่างก่อสร้าง- Interface

2000000000.000

บัญชีที่ใช้บันทึกงานระหว่างก่อสร้าง Interface ที่ซื้อด้วย
เงินนอกงบประมำณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝำกไว้กับธนำคำร
พำณิชย์ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ
GFMIS

2.หนี้สิน

2100000000.000
2101000000.000
2101020000.200
2101020199.134

พิวเตอร์ -

คำอธิบำย
ค่าตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface ที่สะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชี
รายตัวในระบบ GFMIS (กรณีเงินนอกงบประมำณฝำก
ธนำคำรพำณิชย์)

2.1 หนี้สินหมุนเวียน
43

2.1.1 เจ้ำหนี้ระยะสั้น
เจ้ำหนี้อื่น เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์
เจ้าหนี้-ยา
จานวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้ค่ายาหน่วยงานภาครัฐ และ
บุคคลภายนอก (กรณีที่เป็นเงินนอกงบประมำณที่ฝำกไว้กับ
ธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.135

เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป

จานวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป
หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลภายนอก (กรณีที่เป็นเงินนอก
งบประมำณที่ฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.136

เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

จานวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ หน่วยงานภาครัฐและบุคคล ภายนอก (กรณีที่เป็น
เงินนอกงบประมำณที่ฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.137

เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น

จานวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้ค่าวัสดุอื่นหน่วยงานภาครัฐ
และบุคคลภายนอก (กรณีที่เป็นเงินนอกงบประมำณที่ฝำก
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์)

2101020199.138

เจ้าหนี้-อื่น

จานวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้ค่าซ่อมแซม และบารุงรักษา
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายลักษณะค่าใช้
สอยอื่น หน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก (กรณีที่เป็น
เงินนอกงบประมำณที่ฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์)
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รหัสบัญชี
2101020199.139

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์

2101020199.140

เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

จานวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้ค่าที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูก
สร้างหน่วยงานภาครัฐ และบุคคลภายนอก(กรณีที่เป็นเงิน
นอกงบประมำณที่ฝำกไว้กับธนำคำรพำณิชย์) ไม่รวมงบ
ลงทุน UC

2101020199.142

เจ้าหนี้-สินค้าสาเร็จรูป

จานวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้ค่าสินค้าสาเร็จรูป หน่วยงาน
ภาครัฐและบุคคล ภายนอก (กรณีที่เป็นเงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์)

2101020199.143

เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม

จานวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้ค่าวัสดุเภสัชกรรม หน่วยงาน
ภาครัฐและบุคคล ภายนอก (กรณีที่เป็นเงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์)

2101020199.144

เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม

จานวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้ค่าวัสดุทันตกรรม หน่วยงาน
ภาครัฐและบุคคล ภายนอก (กรณีที่เป็นเงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์)

2101020199.201

เจ้าหนี้- งบลงทุน UC

จาเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้ค่าอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง
ครุภัณฑ์ กรณีที่เป็นงบบริการลักษณะงบลงทุน จาก
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2102000000.000
2102040000.000

คำอธิบำย
จานวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้ค่าครุภัณฑ์หน่วยงานภาครัฐ
และบุคคลภายนอก (กรณีที่เป็นเงินนอกงบประมำณที่ฝำก
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์) ไม่รวมงบลงทุน UC

2.1.2 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
44

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น

2102040199.101

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

จานวนเงินค่าบริการที่หน่วยงานได้รับบริการจาก
บุคคลภายนอก นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ยังไม่ได้จ่ายชาระ
ทั้งที่ถึงกาหนดชาระหรือยังไม่ถึงกาหนดชาระแต่ได้เกิดขึ้น
แล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นเดือน

2102040199.106

ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)

จานวนค่าจ้างชั่วคราวที่หน่วยงานมีภาระต้องจ่ายให้แก่
ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในรอบระยะ เวลาบัญชีปัจจุบัน
แต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้น
งวดที่จัดทารายงาน
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ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รหัสบัญชี
2102040199.107

ชื่อบัญชี
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)

คำอธิบำย
จานวนค่าจ้างชั่วคราวที่หน่วยงานมีภาระต้องจ่ายให้แก่
ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในรอบระยะ เวลาบัญชีปัจจุบัน
แต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้น
งวดที่จัดทารายงาน

2102040199.108

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย
(บริการ)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างซึ่งจ่ายให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการ
จ้างจากเงินรายได้ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการ
จ่ายเงินซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวดที่จัดทา
รายงาน

2102040199.111

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(บริการ) ค้างจ่าย

จานวนเงินที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ (บริการ) ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มี
การจ่ายเงินซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด

2102040199.112

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(สนับสนุน) ค้างจ่าย

จานวนเงินที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยัง
ไม่มีการจ่ายเงินซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด

2102040199.113

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน จานวนเงินที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับ
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้าง ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ในรอบระยะเวลา
จ่าย
บัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงินซึ่งเกิดจากการปรับปรุง
รายการเมื่อสิ้นงวด (กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์)

2102040199.115

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายค้างจ่าย

จานวนเงินที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนปฏิบัติงานในลักษณะ
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มี
การจ่ายเงินซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด

2102040199.117

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

จานวนเงินค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานได้ใช้บริการแล้วใน
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงินและ
หน่วยงานคาดว่าจะชาระหนี้สินภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเกิด
จากการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวดที่จัดทารายงาน (กรณีที่
เป็นเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์ )

2102040199.118

ค่าใช้จ่ายโครงการP&P ค้างจ่าย

จานวนเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการ P&P ที่ดาเนิน การแล้วใน
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน ซึ่งเกิดจาก
การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวดที่จัดทารายงาน

2109000000.000

2.1.5 รำยได้รอกำรรับรู้
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ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รหัสบัญชี
2109000000.100

ชื่อบัญชี
รำยได้รอกำรรับรู้

47

2109010199.201

2111000000.000
2111020000.100

รายได้กองทุน UC- รอรับรู้

48

คำอธิบำย
เงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UC)
สาหรับจัดทาโครงการตามวัตถุประสงค์ เมื่อหน่วยงาน
สามารถดาเนินตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วจึงจะรับรู้
เป็นรายได้ เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
(P&P)

2.1.6 เงินรับฝำกระยะสั้น
เงินรับฝำกทั่วไป

2111020199.103

เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย

2111020199.105

เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)

2111020199.107

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง

2111020199.108

เงินรับฝากหักจากงินเดือน(พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข)

จานวนเงินที่หักจากเงินเดือนของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

2111020199.110

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอก
งบประมาณ)

เงินสมทบประกันสังคมที่ได้รับจากลูกจ้างโดยรับไว้ในลักษณะ
เงินรับฝาก ซึ่งจะต้องจ่ายให้กับสานักงานประกันสังคม
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)

2213000000.000
2213000000.100

จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝาก
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ มีกาหนดคืนเกิน 1 ปี
จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้ในลักษณะเงินรับฝาก
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ มีกาหนดคืนไม่เกิน 1 ปี
บัญชีที่หน่วยงานใช้บันทึกจานวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากผู้ขาย
ที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ง
จะต้องนาส่งกรมสรรพากร (กรณีที่เป็นเงินนอกงบประมำณ
ฝำกธนำคำรพำณิชย์)

2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
53

รำยได้รอกำรรับรู้

2213010101.101

รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้

จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับแล้ว แต่ยังถือเป็นรายได้ในรอบ
บัญชีปัจจุบันไม่ได้ อันเกิดจากการรับบริจาคเงินที่มีข้อจากัด
ในการใช้ เช่น การได้รับเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ใน
อนาคต และการได้รับเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อสินทรัพย์
หมุนเวียนจะรับรูเ้ ป็นรายได้ทันที เมื่อได้จ่ายเงินชาระหนี้

2213010101.103

รายได้อื่นรอการรับรู้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่หน่วยงานได้รับบริจาคแล้ว แต่ยังถือ
เป็นรายได้ในรอบบัญชีปัจจุบันไม่ได้ จะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้
ในอนาคต

3000000000.000

3.ส่วนทุน
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ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี
3.1 บัญชีส่วนได้เสียของเจ้ำของ

รหัสบัญชี
3100000000.000
3101000000.000

55

รำยได้สูง/(ต่ำ)กว่ำ ค่ำใช้จ่ำยสุทธิ

3101010101.101
3102000000.100

คำอธิบำย

รายได้สูง(ต่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ
56

ผลการดาเนินงานสุทธิในปีปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการปิดบัญชี
รายได้และค่าใช้จ่าย

รำยได้สูง/(ต่ำ)กว่ำ ค่ำใช้จ่ำยสะสม

3102010101.101

รายได้สูง(ต่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
งบประมาณ)

(เงิน

3102010101.102

รายได้สูง(ต่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
งบประมาณ)

(เงินนอก ยอดผลการดาเนินงานสะสม ณ วันสิ้นงวดบัญชีก่อนที่ยกมา
ในงวดบัญชีปัจจุบัน( เงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร
พาณิชย์)

3102010102.101

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

รายการปรับปรุงผลการดาเนินงานสะสมที่เกิดจากการบันทึก
รายการผิดพลาดหรือไม่ได้บันทึกรายการที่ควรบันทึกในปี
บัญชีก่อน ๆ

3102010102.201

กาไร/ขาดทุนสะสม
จากข้อผิดพลาด
เงินกองทุนUC ปีก่อน

รายการปรับปรุงที่เกิดจากการได้รับเงินกองทุน UC ของ
การดาเนินงานปีก่อน

3105010101.101

ทุนของหน่วยงาน

ทุนของหน่วยงานซึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานเริม่ ปฏิบัติตาม
ระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างครัง้ แรก หรือทุนซึ่งเกิดจาก
การรับรูร้ ายการทางบัญชีทั้งหมดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

3105010103.101

ทุน-คงยอดเงินต้น

ทุนของหน่วยงานซึ่งเกิดจากเงินที่ได้รับบริจาคมาโดยมี
ข้อจากัดห้ามใช้จ่ายเงินดังกล่าว แต่ให้ใช้ได้เฉพาะดอกผลที่
เกิดจากเงินต้นนั้น

3105000000.100

57

4000000000.000

4301010102.101

ทุน

4.รำยได้

4300000000.000
4301010000.000
4301010000.100

ยอดผลการดาเนินงานสะสม ณ วันสิ้นงวดบัญชีก่อนที่ยกมา
ในงวดบัญชีปัจจุบัน (กรณีที่เป็นเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณฝากคลัง)

4.2 รำยได้จำกกำรดำเนินงำน
66

4.2.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของหน่วยงำน
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
รายได้จากการจาหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้
บุคคลภายนอก
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ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
4301010102.102
4301020000.300

คำอธิบำย
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก รายได้จากการจาหน่ายสินค้าอื่น ๆ ให้บุคคลภายนอก
68

รำยได้ค่ำรักษำพยำบำล

4301020104.106

รายได้ค่ารักษาชาระเงิน OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ชาระด้วยเงินสด มารับ
บริการที่หน่วยบริการ

4301020104.602

รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ พรบ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ มารับบริการที่หน่วยบริการ

4301020104.801

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเบิกจ่ายตรง อปท.
(พนักงานส่วนท้องถิ่น) มารับบริการที่หน่วยบริการ

4301020000.400
4301020105.201

69

รำยได้ค่ำรักษำพยำบำลสำหรับโครงกำรสุขภำพถ้วนหน้ำ UC

4301020105.203

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ที่ขึ้นทะเบียน
กับหน่วยบริการมารับบริการ
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ที่ขึ้นทะเบียน
นอก CUPในจังหวัดมารับบริการที่หน่วยบริการ โดยเรียกเก็บ
ระหว่างหน่วยงาน

4301020105.211

รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)

4301020105.214

รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ รายได้ค่าบริหารจัดการกองทุน UC-OP ที่จ่ายแบบเหมาจ่าย
ต่อผู้มีสิทธิ
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน รายได้ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน UC ตามเกณฑ์คุณภาพ
บริการ
บริการตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ (QOF)

4301020105.215
4301020105.217

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP

เงินที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้ตาม
โครงการ UC เพื่อจ่ายเป็นงบลงทุน

4301020105.223

รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ รายได้ค่าบริหารจัดการกองทุน UC-P&P ที่จ่ายแบบเหมาจ่าย
ต่อผู้มีสิทธิ
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น
รายได้ที่หน่วยบริการได้รับจัดสรรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคทุกโครงการจาก สสจ./สปสช. และหน่วยงานอื่น
รวมทั้งวัคซีนที่ได้รับสนับสนุน จากกรมต่าง ๆ

4301020105.228

รายได้กองทุน UC อื่น

รายได้จากกองทุน UCอื่น ๆ ที่ได้รับโอนจากการให้บริการ
เช่นด้านแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก สสจ./สปสช.และ
หน่วยงานอื่น

4301020105.229

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุน UC OP

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่สูงกว่าจานวนเงินที่ได้รับจัดสรร
เหมาจ่ายรายหัว จากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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รหัสบัญชี
4301020105.241
4301020000.500

รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค (P&P)
70

คำอธิบำย
รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิทุกสิทธิ ที่มารับบริการ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่หน่วยบริการ

รำยได้ค่ำรักษำพยำบำลจำกกองทุน

4301020106.303

รายได้กองทุนประกันสังคม

รายได้ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจากเงินกองทุนประกันสังคม
ส่วนที่นาเข้าเงินบารุงมากกว่าลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสังคมเครือข่าย OP/ IP และนอกเหนือเหมาจ่าย
รายหัว ได้แก่ ภาระเสี่ยง และ HA

4301020106.305

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคมที่ขึ้น
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลักในจังหวัดมารับบริการ

4301020106.307

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย

4301020106.315

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุนประกันสังคม - OP

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคมที่ไม่ขึ้น
ทะเบียนกับคู่สัญญาหลักมารับบริการ
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่สูงกว่าจานวนเงินที่ได้รับจัดสรร
เหมาจ่ายรายหัวจากประกันสังคม

4301020106.322

รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ

4301020106.503

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP

จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจากเงินกองทุน
ประกันสังคมเป็นค่าตอบแทน และพัฒนากิจการของหน่วย
บริการ

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิแรงงานต่างด้าวที่ขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยบริการมารับบริการ
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่สูงกว่าจานวนเงินที่ได้รับจัดสรร
กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP
เหมาจ่ายรายหัว จากกองทุนแรงงานต่างด้าว

4301020106.505

4301020106.701

รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิกรณี
นอก CUP
ผู้ป่วยนอก ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการอื่นมารับบริการที่
หน่วยบริการ

4301020106.704

ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
นอก CUP ที่สูงกว่าจานวนเงินที่ได้รับตามเกณฑ์ข้อตกลงใน
จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ OP
การตามจ่าย

4301020106.709

รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
OP ใน CUP

4302000000.000
4302010000.000

รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิกรณี
ผู้ป่วยนอก ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการมารับบริการที่
หน่วยบริการ

4.2.2 รำยได้จำกกำรช่วยเหลือ และบริจำคของหน่วยงำน
73

รำยได้จำกกำรช่วยเหลือเพื่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
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รหัสบัญชี
4302010106.101

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดาเนินงานจาก
อปท.

คำอธิบำย
รายได้ของหน่วยงานซึ่งเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก
แหล่งเงินประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือทางการเงินในการดาเนินงาน
ประจาของหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของความช่วยเหลือมิใช่
เพื่อให้นาไปใช้จัดหาสินทรัพย์ (นอกจากสินค้าและวัสดุ)

4302020000.000
4302020107.101

74

รำยได้จำกกำรช่วยเหลือเพื่อกำรลงทุนของหน่วยงำน
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท. รายได้ของหน่วยงานซึ่งเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก
แหล่งเงินประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินทรัพย์ของหน่วยงาน การช่วยเหลือ
เพื่อการลงทุนอาจประกอบด้วยเงินที่โอนเป็นเงินสดเพื่อการ
จัดหาสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่สินค้าและวัสดุ)หรือการโอนสินทรัพย์
(ที่ไม่ใช่สินค้า วัสดุ และเงินสด)

4302030000.000
4302030101.101

75

รำยได้จำกกำรบริจำคของหน่วยงำน
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

4302030101.102

รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น

4303000000.000
4303000000.100

สินทรัพย์อื่นที่ได้รับบริจาคเพื่อไว้ใช้จ่ายในการดาเนินงาน
การบริจาคอาจมีการระบุวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ก็ได้
ยกเว้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น วัสดุ,
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่าว่าเกณฑ์, สินทรัพย์ถาวร

4.2.3 รำยได้ดอกเบี้ยของหน่วยงำน
77

รำยได้ดอกเบี้ยเงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน

4303010101.101

รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน

4306000000.000

4.2.4 รำยรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ของหน่วยงำน

4306000000.100
4306010104.101

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับบริจาคเพื่อไว้ใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน การบริจาคอาจไม่มีการระบุวัตถุประสงค์
เฉพาะหรือไม่ก็ได้

78

รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบี้ยที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจาก
เงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บ
รายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงาน

รำยรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ของหน่วยงำน
รายรับจากการขายอาคารและ
สร้าง

สิ่งปลูก

รายได้ของหน่วยงานที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการขาย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บ
รายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงาน
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รหัสบัญชี
4306010110.101

รายรับจากการขายครุภัณฑ์

4307000000.000
4307000000.100

คำอธิบำย
รายได้ของหน่วยงานที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการขาย
ครุภัณฑ์ทุกประเภท ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้
ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงาน

4.2.5 รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่ได้รับจำกรัฐบำล
79

รำยได้จำกเงินงบประมำณ

4307010103.201

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน
งบบุคลากรจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบ
บุคลากร จากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
(Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบ
บุคลากรให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010103

4307010105.101

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน
งบดาเนินงานจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบ
ดาเนินงานจากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
(Auto)บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดาเนินงานให้
หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010105

4307010108.101

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน
งบกลางจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบ
กลางจากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
(Auto)บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบกลางให้
หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010108

4313000000.000
4313000000.100
4313010199.110
4313010199.113
4313010199.115
4313010199.116

4.2.7 รำยได้อื่น
81

รำยได้อื่น
รายได้ลักษณะอื่น

รายได้อื่นที่หน่วยบริการมีสิทธินาไปใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องคืน
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน
รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการแพทย์ที่รับจาก
ผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวรายละ 30 บาท
รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./
รายการที่ใช้บันทึกการรับโอนวัสดุระหว่างกัน สสจ./รพศ./
รพช./รพ.สต.
รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่เกี่ยวกับ UC)
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก รายการที่ใช้บันทึกการรับโอนครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.
ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่เกี่ยวกับ UC)
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รหัสบัญชี
4313010199.117

รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./
รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

คำอธิบำย
รายการที่ใช้บันทึกการรับโอนเงินนอกงบประมาณระหว่างกัน
สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่เกี่ยวกับ UC)

4313010199.118

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก
สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.

รายการที่ใช้บันทึกการรับโอนเงินงบประมาณงบลงทุน
ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่เกี่ยวกับ UC)

4313010199.119

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดาเนินงานรับโอนจาก รายการที่ใช้บันทึกการรับโอนเงินงบประมาณงบดาเนินงาน
สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.
รวมทั้งเงิน พ.ต.ส.และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายระหว่างกัน สสจ./
รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(ไม่เกี่ยวกับ UC)

4313010199.120

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก
สสจ./รพศ. /รพท./รพช. / รพ.สต

รายการที่ใช้บันทึกการรับโอนเงินงบประมาณงบอุดหนุน
ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(ไม่เกี่ยวกับ UC)

4313010199.121

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอน
จาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต.

รายการที่ใช้บันทึกการรับโอนเงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่น
ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(ไม่เกี่ยวกับ UC)

4313010199.122

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก
สสจ./รพศ. /รพท./รพช. / รพ.สต.

รายการที่ใช้บันทึกการรับโอนเงินงบประมาณงบกลาง
ระหว่างกัน สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (ไม่เกี่ยวกับ UC)

5000000000.000

5.ค่ำใช้จ่ำย

5100000000.000

5.1 ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน

5101000000.000
5101010000.000

5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
82

เงินเดือนและค่ำจ้ำง

5101010101.101

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่ข้าราชการทุก
ประเภทเป็นรายเดือน โดยมีอัตรากาหนดไว้แน่นอนในบัญชี
ถือจ่ายเงินเดือนประจาปี

5101010103.102

เงินประจาตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)

เงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจาตาแหน่งซึ่งจ่ายตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาหนดให้จ่ายแก่ผู้ดารงตาแหน่งในประเภทวิชาชีพเฉพาะ
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ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
5101010109.101

คำอธิบำย
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง
ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)
ของอันดับเป็นรายเดือนเพิ่มเติมจากเงินเดือนตามปกติตาม
ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของ ขรก.
และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือ ค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ
หรือตาแหน่ง และระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ ขรก. และลูกจ้าง
ข้อ 7 และ 8

5101010109.103

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาผู้ได้รับค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจาผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง
ถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่ง(บริการ)
ของตาแหน่งเป็นรายเดือน เพิ่มเติมจากค่าจ้างตามปกติ ตาม
ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขรก.
และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ
หรือตาแหน่ง และระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขรก.และลูกจ้าง
ข้อ 7 และ 8

5101010113.101

ค่าจ้างประจา(บริการ)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการ โดยมีอัตรากาหนดไว้แน่นอนในบัญชีถือจ่าย
ค่าจ้างประจารวมทั้งค่าใช้จ่ายลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานอื่น
จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจา

5101010113.103

ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
ชั่วคราวของหน่วยงานที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว
โดยที่ระยะเวลาจ้างไม่เกินปีงบประมาณ

5101010113.104

ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่ ลูกจ้าง
ชั่วคราวของหน่วยงานที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว
โดยที่ระยะเวลาจ้างไม่เกินปีงบประมาณ

5101010113.105

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างซึ่งจ่ายให้แก่บุคคลซึ่งได้รับ
การจ้างจากเงินรายได้ของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

5101010113.107

ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็น
การประจา โดยมีสัญญาจ้างและระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน

5101010115.101

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)

เงินที่จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการเป็น
รายเดือนตามอัตราที่กาหนดในประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ
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ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
5101010116.101

เงินค่าครองชีพสาหรับข้าราชการ (บริการ)

5101010116.103

เงินค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา(บริการ)

เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกจ้างประจาตามระเบียบ กค.ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ ขรก.และ
ลูกจ้าง เงินตอบแทนพิเศษให้กับลูกจ้างประจาที่ปฏิบัติงานใน
เขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงินตอบแทนอื่นที่
จ่ายให้ลูกจ้างประจาเป็นรายเดือน

5101010116.105

เงินค่าครองชีพสาหรับพนักงานราชการ(บริการ)

เงินที่จ่ายให้กับพนักงานราชการเป็นเงินช่วยค่าครองชีพ
พิเศษแก่พนักงานราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน
ราชการที่เปลี่ยนสภาพจากลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน
ราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ
รวมทั้งค่าตอบแทน อื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนให้กับพนักงาน
ราชการ

5101010199.101

เงินตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการเท่ากับ
อัตราเงินประจาตาแหน่ง (บริการ)

การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับตาแหน่งชานาญการพิเศษที่ไม่ใช่
วิชาชีพ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เนื่องจากการจ้างงาน
ซึ่งจ่ายในลักษณะเป็นประจา ไม่ใช่เพื่องานที่ทาเป็นครัง้ คราว

5101020000.000

83

คำอธิบำย
เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการตามระเบียบกค.ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขรก.
และลูกจ้าง ข้อ 5 และ 6 เงินตอบแทนตามระเบียบกค.ว่า
ด้วยการเบิกจ่าย เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขรก.และ
ลูกจ้าง รวมทั้งเงินตอบแทนพิเศษให้กับข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงิน
ตอบแทน อื่นที่จ่ายให้ข้าราชการเป็นรายเดือน

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรอื่น

5101020103.101

เงินชดเชยสมาชิก กบข.

ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการให้แก่
ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ซึ่งเลือกรับบานาญเป็นเงิน
ชดเชยจากการเป็นสมาชิก

5101020104.101

เงินสมทบ กบข.

ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จ บานาญ
ข้าราชการ ให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ

5101020105.101

เงินสมทบ กสจ.

ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ลูกจ้างประจา(กสจ) ให้แก่ลูกจ้างประจาที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ

5101020106.102

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วน ของนายจ้าง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
(เงินนอกงบประมาณ)
ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานของรัฐประเภทอื่นที่เข้า
ข่ายตามกฏหมายประกันสังคม (เงินนอกงบประมำณฝำก
ธนำคำรพำณิชย์)
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ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
5101020112.101

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
(เงินนอกงบประมาณ)

คำอธิบำย
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เงินนอกงบประมำณ
ฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5101020114.107

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
การสาธารณสุข
(พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) ด้านการสาธารณสุขที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

5101020114.114

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
การสาธารณสุข
(พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) ด้านการสาธารณสุขที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์

5101020114.120

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
เหมาจ่าย (บริการ) เงินงบประมาณ ลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็นรายเดือน
(กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ)

5101020114.124

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
เหมาจ่าย (บริการ) เงินนอกงบประมาณ ลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็นรายเดือน
(เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5101020115.101

ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)

เงินตอบแทนพิเศษให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงินตอบแทนอื่นที่จ่ายให้
ข้าราชการเป็นรายเดือนตามประกาศกระทรวงสาธาณสุข

5101020116.101

เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้แก่
พนักงานงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ/เงินฝากคลัง

5101020116.102

เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกประมาณ

ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้แก่
พนักงานงานและจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เบิกจ่ายจากเงินเงินนอก
งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

5101020199.102

เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)

เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ คือ ค่าตอบแทนที่
กาหนดขึ้นตามลักษณะของงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจ และขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติราชการ โดยปัจจุบันมีเงินเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษทั้งหมด 18 ประเภท ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ที่เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณ

5101030100.000
5101030101.101

84

เงินช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรศึกษำ
เงินช่วยการศึกษาบุตร

ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามพระ
ราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

Page 27 of 38

ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รหัสบัญชี
5101030200.000

85

ชื่อบัญชี
เงินช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรรักษำพยำบำล

คำอธิบำย

5101030205.101

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยนอก เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วย เหลือผู้มีสิทธิ
รพ.รัฐ สาหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บานาญ ตาม
เบี้ยหวัด/บานาญ
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการ
รักษาในสถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยนอก

5101030206.101

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยใน
รพ.รัฐ สาหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับ
เบี้ยหวัด/บานาญ

5101030207.101

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยนอก เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วย เหลือผู้มีสิทธิ
รพ.เอกชนสาหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บานาญ ตาม
เบี้ยหวัด /บานาญ
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการ
รักษาในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก

5101030208.101

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภท ผู้ป่วยใน
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วย เหลือผู้มีสิทธิ
รพ.เอกชนสาหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บานาญ ตาม
เบี้ยหวัด /บานาญ
พรฎ.เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการ
รักษาในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยใน

5102000000.000
5102010000.000

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วย เหลือผู้มีสิทธิ
รวมทั้งบุคคลในครอบครัวยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บานาญ ตาม
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการ
รักษาในสถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยใน

5.1.3 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม
88

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม ภำยในประเทศ

5102010199.101

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงิน
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมในประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น ตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ )

5102010199.102

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอก
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมในประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น ตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง (เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5102030000.000
5102030199.101

89

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงิน
งบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมบุคคลภายนอกหน่วยงาน
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
ค่าอาหาร เป็นต้น ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ)
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รหัสบัญชี
5102030199.102

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก
(เงินนอกงบประมาณ)

5103000000.000
5103010000.000

คำอธิบำย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมบุคคลภายนอกหน่วยงาน
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
ค่าอาหาร เป็นต้น ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (เงินนอก
งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์ )

5.1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
90

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง ภำยในประเทศ

5103010102.101

ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)

ค่าเบี้ยเลี้ยง สาหรับการเดินทางเพื่องานราชการ
ภายในประเทศ (กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ)

5103010102.102

ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ
งบประมาณ)

(เงินนอก

ค่าเบี้ยเลี้ยง สาหรับการเดินทางเพื่องานราชการ
ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5103010103.101

ค่าที่พัก-ในประเทศ
งบประมาณ)

(เงิน

ค่าที่พัก เพื่อการเดินทางเพื่องานราชการ ภายในประเทศ
(กรณีที่เป็นเงินงบประมำณ)

5103010103.102

ค่าที่พัก-ในประเทศ
งบประมาณ)

(เงินนอก

ค่าที่พัก เพื่อการเดินทางเพื่องานราชการ ภายในประเทศ
(เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์)

5103010199.101

ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ
งบประมาณ)

(เงิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการเดินทางในราชการภายในประเทศ
เช่น ค่าปะยาง ค่าผ่านทางด่วน ค่าจ้างผู้รับช่วงเหมาบริการ
จัดการเดินทาง ค่าขนย้ายสัมภาระ เป็นต้น (กรณีที่เป็นเงิน
งบประมำณ)

5103010199.102

ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ
งบประมาณ)

5104000000.000
5104010000.000
5104010104.101

(เงินนอก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการเดินทางในราชการภายในประเทศ
เช่นค่าปะยาง ค่าผ่านทางด่วน ค่าจ้างผู้รับช่วงเหมาบริการ
จัดการเดินทาง ค่าขนย้ายสัมภาระ เป็นต้น (เงินนอก
งบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์ )

5.1.5 ค่ำตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
91

ค่ำวัสดุ ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
วัสดุสานักงานใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุสานักงานใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.102
5104010104.103

วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไปในระหว่างงวด
ค่าใช้จ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.104

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.105

วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.106

วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.107

วัสดุก่อสร้างใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.108

วัสดุอื่นใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุอื่นที่ใช้ไปในระหว่างงวด

5104010104.109

สินค้าใช้ไป

ค่าใช้จ่ายสินค้าที่ใช้ไปในระหว่างงวด
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รหัสบัญชี
5104010107.101

ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

คำอธิบำย
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

5104010107.102

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน

5104010107.103

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5104010107.104

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5104010107.105

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5104010107.106

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

5104010107.107

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5104010107.108

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น

5104010107.110

ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาสวนหย่อม

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบารุงรักษาสวนหย่อม

5104010107.111

ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ เช่น เครือ่ ง CT,MRI ,ระบบPAC ,ระบบ LIS และ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อื่น เป็นต้น

5104010107.112

ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศที่จัดจ้างเป็น
สัญญารายปี หรือเป็นครัง้ คราว

5104010107.113

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก

5104010110.101

ค่าเชื้อเพลิง

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าน้ามันแก๊สโซฮอล์ ค่าน้ามันดีเซล เป็น
ต้น ที่ใช้ในการดาเนินของหน่วยงาน ค่าแก๊ส ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงอย่างอื่น รวมถึงค่าน้ามันที่เกิดจากยอดการตัดค่า
วัสดุใช้ไป

5104010000.100

92

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

5104010112.101

ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาทาความสะอาด

5104010112.111

ค่าจ้างเหมากาจัดขยะติดเชื้อ

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมากาจัดขยะติดเชื้อ

5104010112.113

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการอื่น ๆ สาหรับงานสนับสนุนทีไ่ ม่ใช่
ให้การบริการรักษาพยาบาล

5104010112.114

ค่าจ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการ(Lab)

ค่าใช้จ่ายจ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการเพื่อใช้ประกอบการ
วินิจฉัย และการรักษาเช่น ตรวจเลือด และส่วนประกอบของ
เลือด LAB ฟันปลอม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ

5104010000.400

94

5104010115.101

5104020000.000
5104020101.101

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

95

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร หรือ
สถาบันการเงินที่เรียกเก็บจากหน่วยงานเพื่อตอบแทนการ
ให้บริการโอนเงิน เป็นต้น

ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงานที่นาเสนอ
รายงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
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ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
5104020103.101

ค่าน้าประปาและน้าบาดาล

5104020105.101

ค่าโทรศัพท์

5104020106.101

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าโทรภาพหรือ โทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติด ตามตัว ค่า
วิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ

5104020107.101

ค่าไปรษณีย์และขนส่ง

ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ และค่าขนส่งโดยทางบก ทางน้าหรือทางอากาศ

5104030200.000

96

5104030203.101
5104030200.100

ค่ำใช้สอยอื่น ๆ
ค่าเบี้ยประกันภัย

97

คำอธิบำย
ค่าน้าประปาที่ใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงานที่นาเสนอ
รายงาน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบัตรโทรศัพท์ ค่า
บัตรเติมเงินโทรศัพท์ที่ใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงานที่
นาเสนอรายงาน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

ต้นทุนบริกำร

5104030205.101

ยาใช้ไป

ค่าใช้จ่ายค่ายาที่ใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.102

วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุเภสัชกรรมใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.103

วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.104

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใช้ไปในระหว่างงวด

5104030205.117

วัสดุทันตกรรมใช้ไป

ค่าใช้จ่ายวัสดุทางทันตกรรมที่ใช้ไปในระหว่างงวด

5104030200.300

98

5104030206.101

5104030200.700

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์

101

5104030210.101
5104030201.000
5104030219.101

ค่ำครุภัณฑ์มูลค่ำต่ำกว่ำเกณฑ์

ค่ำเช่ำอสังหำริมทรัพย์
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

103

มูลค่าของครุภัณฑ์ที่จัดหามาเพื่อใช้ในการดาเนิน งานของ
หน่วยงานระหว่างงวดบัญชี ที่ต่ากว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่าของ
การบันทึกสินทรัพย์ถาวร

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
และบุคคลภายนอก

ค่ำประชำสัมพันธ์
ค่าประชาสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ ข้อมูลหรือข่าวสาร
โดยวิธีใด เช่น ค่าบริการสื่อโฆษณา ค่าจัดพิมพ์เอกสารแผ่น
พับเป็นต้น
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รหัสบัญชี
5104030200.600

105

ชื่อบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น

คำอธิบำย

5104030299.102

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)

จานวนเงินที่ใช้ในการทาโครงการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดเกิดจากการดาเนินงานตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งเสริมและป้องกันโรค

5104030299.103

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)

จานวนเงินที่ใช้ในการทาโครงการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไม่เกี่ยวกับเงินโครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าจานวนเงินที่เกิดจากการดาเนินงานตาม
โครงการอื่น ๆ (กรณีจ่ำยจำกเงินงบประมำณ)

5104030299.104

ค่าใช้สอยอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น
เช่น เบี้ยเลี้ยงพยาน ผู้ต้องหา เป็นต้น

5104030299.105

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)

จานวนเงินที่ใช้ในการทาโครงการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไม่เกี่ยวกับเงินโครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าจานวนเงินที่เกิดจากการดาเนินงานตาม
โครงการอื่น ๆ (กรณีจ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณ)

5104040000.000

106

ค่ำตอบแทน

5104040199.101

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(บริการ)

การจ่ายเงินค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ

5104040199.102

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(สนับสนุน)

การจ่ายเงินค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ

5104040199.109

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวช
ปฏิบัติครอบครัว

ค่าใช้จ่ายลักษณะค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว

5105000000.000
5105000000.100

107

5.1.6 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
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ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
5105010101.101

คำอธิบำย
ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารเพื่อการพักอาศัย เพื่อรับรูก้ ารได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชี
ปัจจุบัน

ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย

5105010103.101

ค่าเสื่อมราคา -อาคารสานักงาน

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารเพื่อการพักอาศัย เพื่อรับรูก้ ารได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชี
ปัจจุบัน

5105010105.101

ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารเพื่อการพักอาศัย เพื่อรับรูก้ ารได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชี
ปัจจุบัน

5105010107.101

ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของสิ่ง
ปลูกสร้าง เพื่อรับรูก้ ารได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010107.106

ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ระบบถนนภายในเพื่อรับรูก้ ารได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010109.101

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์สานักงาน รวมทั้งรถจักรยานยนต์เพื่อรับรูก้ ารใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชี
ปัจจุบัน

5105010111.101

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการเช่ายานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพื่อรับรู้
การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ตามอายุการเช่า
สินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010113.101

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อรับรูก้ ารได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010115.101

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อรับรูก้ ารได้รับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจในอนาคตที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชี
ปัจจุบัน

Page 33 of 38

ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
5105010117.101

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร

5105010121.101

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5105010125.101

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อรับรูก้ ารได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชี
ปัจจุบัน

5105010127.101

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรับรูก้ ารได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010131.101

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อรับรูก้ ารได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5105010139.101

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
โรงงานและอุปกรณ์อื่น เพื่อรับรูก้ ารได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในอนาคตที่มีอยู่จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมี
อายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น

5105010148.101

ค่าตัดจาหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มูลค่าการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กาหนดเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี

5105010160.000

108

คำอธิบำย
ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อรับรูก้ ารได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อรับรูก้ ารได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

ค่ำเสื่อมรำคำ - อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง Interface

5105010160.101

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร
เพื่อพักอาศัย-Interfaceที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ
Interfacing

5105010160.102

ค่าเสื่อมราคาอาคารสานักงาน- Interface

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารสานักงาน-Interfaceที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ
Interfacing

5105010160.103

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร
เพื่อประโยชน์อื่นที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

Page 34 of 38

ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
5105010160.104

คำอธิบำย
ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของสิ่ง
ปลูกสร้างที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface

5105010160.109

ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของระบบ
ถนนภายในที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.101

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สานักงาน- Interface

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์สานักงานที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.102

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ
Interfacing

5105010161.103

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ
Interfacing

5105010161.104

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ
Interfacing

5105010161.105

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์การเกษตรที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.106

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010161.107

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
Interface
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่นาข้อมูลเข้าระบบโดย
การ Interfacing

5105010161.108

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface

5105010161.109

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ
Interfacing

5105010161.110

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์อื่นที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing

5105010164.101

ค่าตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ
Interfacing

ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่นาข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing
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รหัสบัญชี
5105010194.101

ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียด

5105010195.101

5108000000.000
5108000000.100
5108010101.114

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

112

5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชาระเงิน OP

คำอธิบำย
ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดใน
ระบบซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคานวณและบันทึก
ปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
ค่าใช้จ่ายที่รับรูอ้ ย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคานวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปใน
ระบบเอง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากยอดลูกหนี้ที่ได้ทวงถามและดาเนินการ
ติดตามเก็บหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายจนถึงที่สุด
แล้วแต่ไม่ได้รับชาระหนี้และตัดจาหน่ายออกจากบัญชีใน
ระหว่างงวดบัญชีตามที่ได้รับอนุมัติ

5108010101.602

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากยอดลูกหนี้ที่ได้ทวงถามและดาเนินการ
ติดตามเก็บหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายจนถึงที่สุด
แล้วแต่ไม่ได้รับชาระหนี้และตัดจาหน่ายออกจากบัญชีใน
ระหว่างงวดบัญชีตามที่ได้รับอนุมัติ

5108010107.114

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชาระเงิน OP

ค่าใช้จ่ายที่ประมาณขึ้น ณ วันสิ้นงวดระยะเวลาบัญชีจาก
ยอดลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

5112010103.101

ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น

รายจ่ายที่ต้องจ่ายแก่ประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการเหมือนกับผลประโยชน์การประกันสังคมแต่ซึ่งไม่ได้
อยู่ภายใต้แผนการประกันสังคม ความช่วยเหลือทางสังคมนี้
อาจจะครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าว

5200000000.000

114

5.2 ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกิดจำกกำรดำเนินงำน

5203000000.000
5203000000.100
5203010105.101

5.2.1 ค่ำจำหน่ำยจำกกำรขำยทรัพย์สิน
ค่ำจำหน่ำยจำกกำรขำยทรัพย์สิน
ค่าจาหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย

5203010106.101

ค่าจาหน่าย-อาคารสานักงาน

มูลค่าจากการจาหน่ายอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มา
หรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคา
สะสมหรือค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าจากการจาหน่ายอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มา
หรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคา
สะสมหรือค่าตัดจาหน่าย
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รหัสบัญชี
5203010107.101

คำอธิบำย
มูลค่าจากการจาหน่ายอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มา
หรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคา
สะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

ค่าจาหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

5203010109.101

ค่าจาหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง

มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า
เสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5203010110.101

ค่าจาหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface

มูลค่าจากการจาหน่าย อาคารและสิ่งปลูกสร้างซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5203010111.101

ค่าจาหน่าย-ครุภัณฑ์สานักงาน

มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์สานักงานซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า
เสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5203010112.101

ค่าจาหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

มูลค่าจากการจาหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5203010113.101

ค่าจาหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วย ค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5203010114.101

ค่าจาหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5203010115.101

ค่าจาหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร

มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์การเกษตร ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5203010117.101

ค่าจาหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5203010119.101

ค่าจาหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมิน
มูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5203010120.101

ค่าจาหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

มูลค่าจากการจาหน่ายเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า
เสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย
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ผังบัญชีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
5203010122.101

ค่าจาหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5203010126.101

ค่าจาหน่าย-อุปกรณ์อื่น ๆ

มูลค่าจากการจาหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งประกอบ ด้วยต้นทุนที่
ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อม
ราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5203010141.101

ค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface

มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์ทุกประเภท ซึ่งประกอบ ด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่ายที่นาข้อมูลเข้าระบบ
โดยการ Interfacing

5203010145.101

ค่าจาหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียด

มูลค่าจากการจาหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียดทุกประเภท ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือ
มูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
จนถึงวันจาหน่ายออกจากบัญชี

5203010146.101

ค่าจาหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดทุกประเภท
ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมิน
มูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมจนถึงวันจาหน่ายออก
จากบัญชี

5211000000.000

118

5211010102.101

5212000000.000
5212010199.105

บัญชีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรโอนสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ

119

คำอธิบำย
มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนที่ดินหรือสินทรัพย์อื่นให้กับ
หน่วยงานราชการอื่น ค่าใช้จ่ายที่รับรูจ้ ะเท่า กับราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์ที่โอน

ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น
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