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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
สสจ.
กิจกรรม
1.การบริหารจัดการคาบริการผูปวยนอกทั่วไป
หนังสือแจงการ
Dr เงินฝากธนาคาร- นอก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
งบประมาณ
ไดรับโอนเงินสวนที่เปน Buffer โอนเงิน
Cr เงินรับฝากกองทุน UC
ไวที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC OPD ใน CUP
กรณี ลูกหนี้มากกวาเงินกองทุน UC OPD ที่จะไดรับ
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
ใบสั่งยา/ใบสรุป
เดือนตุลาคม กรณีผูปวยนอก
รายงานการ
UC ใน CUP มารับบริการที่
ใหบริการ
โรงพยาบาล/สถานีอนามัย
สิ้นเดือนตุลาคม (ยังไมไดรับเงิน
ใบโอน
โอนจาก สปสช.) ปรับปรุงลดยอด
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC ใน
CUP ทุกสิ้นเดือนตามยอดจัดสรร
เฉลี่ยตอเดือน (เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม
ยังไมไดรับเงินจัดสรรใหลดยอด
ลูกหนี้ เทากับผลตางระหวางยอด
ลูกหนี้กับเงินจัดสรรที่คาดวาจะ
ไดรับในไตรมาสที่ 1 หารดวย 3
เดือน โดยเฉลี่ยตัดบัญชีสวนตางคา
รักษาที่สูงกวาเหมาจายรายหัว กองทุน UC OPD ตามสัดสวนของ
ลูกหนี้ที่เกิดขึน้ )

รพศ./รพท.

รพช.

สถานีอนามัย

รพศ./รพท.

รพช.

สถานีอนามัย

Dr ลูกหนี้คารักษา OPD-UC ใน CUP
Cr รายไดคารักษา UC OPD ใน CUP

Dr ลูกหนี้คารักษา OPD-UC ใน CUP
Cr รายไดคารักษา UC OPD ใน CUP

Dr ลูกหนี้คารักษา OPD-UC ใน CUP
Cr รายไดคารักษา UC OPD ใน CUP

Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจายราย Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจายราย

Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจายราย

หัว-กองทุน UC OPD

หัว-กองทุน UC OPD

Cr ลูกหนี้คารักษา OPD-UC ใน CUP

หัว-กองทุน UC OPD

Cr ลูกหนี้คารักษา OPD-UC ใน CUP

Cr ลูกหนี้คารักษา OPD-UC ใน CUP
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
เดือนพฤศจิกายน
ไดรับเงินโอนเหมาจายรายหัวจาก ใบโอน
สปสช. (แยกสวนที่เปนเงินที่ตอง
โอนให สอ.บันทึกเขารายการ เงิน
รับฝากกองทุนUC)
รพ.โอนเงินเหมาจายรายหัวให
สถานีอนามัยลูกขาย

สสจ.

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC OPD รับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC OPD ใน CUP
Cr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจายรายหัวกองทุน UC OPD
Cr เงินรับฝากกองทุนUC
Dr เงินรับฝากกองทุน UC
Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ

ใบโอน

กรณี ลูกหนี้นอยกวาเงินกองทุน UC OPD ที่จะไดรับ
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
เดือนตุลาคม กรณีผูปวยนอก UC ใน
ใบสั่งยา/ใบสรุป

รพศ./รพท.

สสจ.

รพศ./รพท.

รพช.

สถานีอนามัย

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC OPD รับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC OPD ใน CUP
Cr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจายราย
หัว-กองทุน UC OPD
Cr เงินรับฝากกองทุนUC
Dr เงินรับฝากกองทุนUC
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC OPD รับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC OPD ใน CUP
Cr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจายราย
หัว-กองทุน UC OPD

รพช.

สถานีอนามัย

Dr ลูกหนี้คารักษา OPD-UC ใน CUP
Cr รายไดคารักษา UC OPD ใน CUP

Dr ลูกหนี้คารักษา OPD-UC ใน CUP
Cr รายไดคารักษา UC OPD ใน CUP

เดือนพฤศจิกายน ไดรับเงินโอน
(รพ.แยกสวนที่เปนเงินที่ตองโอน
ให สอ.บันทึกเขารายการ เงินรับ
ฝากกองทุนUC)
หมายเหตุ

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC OPD รับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC OPD ใน CUP
Cr เงินรับฝากกองทุนUC

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC OPD รับลวงหนา
Cr เงินกองทุน UC OPD รับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC OPD ใน CUP Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC OPD ใน
Cr เงินรับฝากกองทุนUC
CUP

หากมี เ งิ น กองทุ น UC
OPD
เหลือ อยู ใหค งไวในบั ญชี เ งิ นกองทุน
UC OPD รับลวงหนา และดําเนินการ
ตั ด ลู ก ห นี้ ทุ ก เ ดื อ น จ น ห ม ด
ป ง บประมาณ ถ า ยั ง มี เ งิ น เหลื อ อยู ใ ห
รับรูเปนรายไดจากกองทุน UC - OPD

Dr เงินกองทุน UC OPD รับลวงหนา
Cr รายไดจากกองทุน UC- OPD

Dr เงินกองทุน UC OPD รับลวงหนา
Cr รายไดจากกองทุน UC- OPD

CUP มารับบริการที่โรงพยาบาล/สอ.

รายงานการใหบริการ

Dr ลูกหนี้คารักษา OPD-UC ใน CUP
Cr รายไดคารักษา UC OPD ใน CUP

Dr เงินกองทุน UC OPD รับลวงหนา
Cr รายไดจากกองทุน UC- OPD
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
กิจกรรม

เอกสารทางการบัญชี

สสจ.

รพศ./รพท.

รพช.

สถานีอนามัย

การโอนเงิน/โอนวัสดุใหกับสถานีอนามัยเครือขาย
กรณีโรงพยาบาลยังไมไดรับเงินจัดสรรเงินเหมาจายรายหัวกองทุน UC จาก สปสช.
รพศ./รพท./รพช. โอนเงินใหกับ หนังสือโอน
สถานีอนามัยเครือขาย
เงิน
ใบเบิกของ
รพศ./รพท./รพช. โอนยา/
เวชภัณฑมิใชยา/วัสดุการแพทย/ สถานีอนามัย
วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย/วัสดุ
อื่น ใหกับสถานีอนามัยเครือขาย

รพศ./รพท./รพช. ปรับปรุงบัญชี สําเนาหนังสือ
เงินกองทุน UC จายลวงหนา เมื่อ โอน
ไดรับเงินเหมาจายรายหัวโอนจาก
สปสช.
สิ้นเดือนใหสถานีอนามัยนํา
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC OPD
ใน CUPมาลดยอดเงินกองทุน

Dr เงินกองทุน UC จายลวงหนา
Dr เงินกองทุน UC จายลวงหนา
Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Dr เงินกองทุน UC จายลวงหนา
Dr เงินกองทุน UC จายลวงหนา
Cr ยา
Cr ยา
Cr เวชภัณฑมิใชยา
Cr เวชภัณฑมิใชยา
Cr วัสดุการแพทย
Cr วัสดุการแพทย
Cr วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
Cr วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
Cr วัสดุอื่น
Cr วัสดุอื่น
Dr เงินรับฝากกองทุน UC
Dr เงินรับฝากกองทุน UC
Cr เงินกองทุน UC จายลวงหนา
Cr เงินกองทุน UC จายลวงหนา

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC - OPD รับลวงหนา
Dr ยา
Dr เวชภัณฑมิใชยา
Dr วัสดุการแพทย
Dr วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
Dr วัสดุอื่น
Cr เงินกองทุน UC - OPD รับลวงหนา

Dr เงินกองทุน UC - OPD รับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษา OPD-UC ใน
CUP
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC OPD นอก CUP
กิจกรรม
กรณีผูปวย UC OPD นอก CUP
(ในจังหวัด) มารับบริการที่
รพ./สอ.

เอกสารทางการบัญชี

สสจ.

ใบสั่งยา

กรณีผูปวย UC OPD นอก CUP
(ตางจังหวัด) มารับบริการที่
รพ./สอ.

ใบสั่งยา

กรณีผูปวยนอก UC (ตางสังกัด
สป.) มารับบริการที่โรงพยาบาล/
สถานีอนามัย

ใบสั่งยา

รพศ./รพท.

รพช.

สถานีอนามัย

Dr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก CUP
(ในจังหวัด)
Cr รายไดคารักษา UC OPD นอก CUP
(ในจังหวัด)
Dr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก CUP
(ตางจังหวัด)
Cr รายไดคารักษา UC OPD นอก CUP
(ตางจังหวัด)
Dr ลูกหนี้คารักษา UC OPD (ตางสังกัด สป.)
Cr รายไดคารักษา UC OPD (ตางสังกัด
สป.)

Dr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก CUP
(ในจังหวัด)
Cr รายไดคารักษา UC OPD นอก CUP
(ในจังหวัด)
Dr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก CUP
(ตางจังหวัด)
Cr รายไดคารักษา UC OPD นอก CUP
(ตางจังหวัด)
Dr ลูกหนี้คารักษา UC OPD (ตางสังกัด สป.)
Cr รายไดคารักษา UC OPD (ตางสังกัด สป.)

Dr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก CUP
(ในจังหวัด)
Cr รายไดคารักษา UC OPD นอก CUP
(ในจังหวัด))
Dr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก CUP
(ตางจังหวัด)
Cr รายไดคารักษา UC OPD นอก CUP
(ตางจังหวัด)
Dr ลูกหนี้คารักษา UC OPD (ตางสังกัด
สป.)
Cr รายไดคารักษา UC OPD (ตางสังกัด
สป.)

รพช.
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การตามจาย UC OPD
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก CUP
ในจังหวัด
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การตามจาย UC OPD
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก CUP
ตางจังหวัด

สถานีอนามัย
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ในการตามจาย UC OPD
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก
CUP ในจังหวัด
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ในการตามจาย UC OPD
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก
CUP ตางจังหวัด

เมื่อเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล กรณีคารักษาพยาบาลสูงกวาเงินเรียกเก็บตามขอตกลงในการตามจาย
กิจกรรม
กรณีผูปวย UC OPD นอก CUP
ในจังหวัดมารับบริการที่
รพ./ สอ.
กรณีผูปวย UC OPD นอก CUP
(ตางจังหวัด) มารับบริการที่
รพ./สอ.

เอกสารทางการบัญชี

สําเนาหนังสือการ
เรียกเก็บ

สําเนาหนังสือการ
เรียกเก็บ

สสจ.

รพศ./รพท.
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ในการตามจาย UC OPD
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก
CUP ในจังหวัด
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ในการตามจาย UC OPD
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก
CUP ตางจังหวัด
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
กิจกรรม

เอกสารทางการบัญชี

สสจ.

รพศ./รพท.

รพช.

สถานีอนามัย

เมื่อเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล กรณี คารักษาพยาบาลสูงกวาเงินเรียกเก็บตามขอตกลงในการตามจาย (ตอ)
กรณีผูปวย UC OPD (ตางสังกัด
สป.) มารับบริการที่โรงพยาบาล/
สถานีอนามัย

สําเนาหนังสือการ
เรียกเก็บ

กรณีหนวยบริการไดรับหนังสือแจงหนี้จากหนวยบริการที่รับ Refer
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
หนังสือแจงยอด
กรณีหนวยบริการไดรับแจง
ยอดจากหนวยบริการที่รับรักษา
มากกวาขอตกลงตามจาย
(กรณี UC - OPD ในสังกัด สป.)
กรณีหนวยบริการไดรับแจง
ยอดจากหนวยบริการที่รับรักษา
มากกวาขอตกลงตามจาย
(กรณี UC - OPD ตางสังกัด สป.)

หนังสือแจงยอด

กรณีหนวยบริการไดรับแจง
ยอดจากหนวยบริการที่รับรักษา
นอยกวาขอตกลงตามจาย
(กรณี UC - OPD ในสังกัด สป.)

หนังสือแจงยอด

Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ในการตามจาย UC OPD
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก
CUP ตางสังกัด สป.

Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเกณฑ
กําหนดที่เรียกเก็บ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก CUP
ตางสังกัด สป.

รพศ./รพท.
Dr คารักษาตามจาย UC ในสังกัด สป.
Cr เจาหนี้คารักษาตามจาย UC-OPD
นอก CUP ในจังหวัด/ตางจังหวัด
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวา
ขอตกลงในการตามจาย UC OPD
Dr คารักษาตามจาย UC ตางสังกัด สป.
Cr เจาหนี้คารักษา OPD-UC ตาง
สังกัด สป.
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวาขอตกลง
ในการตามจาย UC OPD
Dr คารักษาตามจาย UC ในสังกัด สป.
Dr. สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ในการตามจาย UC OPD
Cr เจาหนี้คารักษาตามจาย UC-OPD
นอก CUP ในจังหวัด/ตางจังหวัด

รพช.
Dr คารักษาตามจาย UC ในสังกัด สป.
Cr เจาหนี้คารักษาตามจาย UC-OPD
นอก CUP ในจังหวัด/ตางจังหวัด
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวาขอตกลง
ในการตามจาย UC OPD
Dr คารักษาตามจาย UC ตางสังกัด สป.
Cr เจาหนี้คารักษา OPD-UC ตาง
สังกัด สป.
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวาขอตกลง
ในการตามจาย UC OPD
Dr คารักษาตามจาย UC ในสังกัด สป.
Dr. สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การตามจาย UC OPD
Cr เจาหนี้คารักษาตามจาย UC-OPD
นอก CUP ในจังหวัด/ตางจังหวัด

Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเกณฑ
กําหนดที่เรียกเก็บ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก
CUP ตางสังกัด สป.
สถานีอนามัย
Dr คารักษาตามจาย UC ในสังกัด สป.
Cr เจาหนี้คารักษาตามจาย UC-OPD
นอก CUP ในจังหวัด/ตางจังหวัด

Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวา
ขอตกลงในการตามจาย UC OPD
Dr คารักษาตามจาย UC ตางสังกัด สป.
Cr เจาหนี้คารักษา OPD-UC ตาง
สังกัด สป.

Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวา
ขอตกลงในการตามจาย UC OPD
Dr คารักษาตามจาย UC ในสังกัด สป.
Dr. สวนตางคารักษาที่สูงกวา
ขอตกลงในการตามจาย UC OPD
Cr เจาหนี้คารักษาตามจาย UC-OPD
นอก CUP ในจังหวัด/ตางจังหวัด
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
สสจ.
กิจกรรม
กรณีหนวยบริการไดรับหนังสือแจงหนี้จากหนวยบริการที่รับRefer (ตอ)
กรณีหนวยบริการไดรับแจง
หนังสือแจงยอด
ยอดจากหนวยบริการที่รับรักษา
นอยกวาขอตกลงตามจาย
(กรณี UC - OPD ตางสังกัด สป.)
กรณีหนวยบริการเปนผูจายชําระ
หนี้เจาหนี้คารักษาตามจายเอง

รพศ./รพท.

รพช.

สถานีอนามัย

Dr คารักษาตามจาย UC ตางสังกัด สป.
Dr. สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ในการตามจาย UC OPD
Cr เจาหนี้คารักษา OPD-UC ตาง
สังกัด สป.
Dr เจาหนี้คารักษาตามจาย UC-OPD
นอก CUP ในจังหวัด/ตางจังหวัด/ตาง
สังกัด สป.
Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ

Dr คารักษาตามจาย UC ตางสังกัด สป.
Dr. สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การตามจาย UC OPD
Cr เจาหนี้คารักษา OPD-UC ตาง
สังกัด สป.
Dr เจาหนี้คารักษาตามจาย UC-OPD
นอก CUP ในจังหวัด/ตางจังหวัด/ตาง
สังกัด สป.
Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ

Dr คารักษาตามจาย UC ตางสังกัด สป.
Dr. สวนตางคารักษาที่สูงกวา
ขอตกลงในการตามจาย UC OPD
Cr เจาหนี้คารักษา OPD-UC ตาง
สังกัด สป.
Dr เจาหนี้คารักษาตามจาย UC-OPD
นอก CUP ในจังหวัด/ตางจังหวัด/ตาง
สังกัด สป.

รพช.

สถานีอนามัย

Dr เจาหนี้คารักษาตามจาย UC-OPD
นอก CUP ในจังหวัด/ตางจังหวัด/ตาง
สังกัด สป.
Cr เงินกองทุน UC – OPD รับลวงหนา

Dr เจาหนี้คารักษาตามจาย UC-OPD
นอก CUP ในจังหวัด/ตางจังหวัด/ตาง
สังกัด สป.
Cr เงินกองทุน UC – OPD รับลวงหนา

กรณีที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูจายเงินแทนหนวยบริการที่สงผูปวยไปรักษา
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
รพศ./รพท.
Dr เงินรับฝากกองทุน UC
สํานักงานสาธารณสุขโอนเงินคา หนังสือแจงการ
โอนเงิน
รักษาใหกับหนวยบริการที่รับ
Cr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ
Refer
Dr เจาหนี้คารักษาตามจาย UC-OPD
หนวยบริการที่ Refer ใหหนวย
นอก CUP ในจังหวัด/ตางจังหวัด/ตาง
บริการอื่นรักษาและไดรับแจงการ
สังกัด สป.
จายเงินแทนจากสํานักงาน
Cr เงินกองทุน UC – OPD รับลวงหนา
สาธารณสุขจังหวัด

Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
เมื่อไดรับเงินจากการเรียกเก็บตามขอตกลงในการตามจาย
กรณีผูปวย UC OPD นอก CUP หนังสือโอนเงิน
ในจังหวัดมารับบริการที่ รพ.
กรณีผูปวย UC OPD นอก CUP
(ตางจังหวัด) มารับบริการที่
รพ./สอ.
กรณีผูปวย UC OPD (ตางสังกัด
สป.) มารับบริการที่โรงพยาบาล/
สถานีอนามัย

หนังสือโอนเงิน

หนังสือโอนเงิน

สสจ.

รพศ./รพท.
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก
CUP ในจังหวัด
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก
CUP ตางจังหวัด
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก
CUP ตางสังกัด สป.

รพช.
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก CUP
ในจังหวัด
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก CUP
ตางสังกัด สป.

2.การบริหารคาบริการผูป วยในทั่วไป ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC IPD กรณี ลูกหนี้มากกวาเงินกองทุน UC IPD ที่จะไดรับ
เดือนตุลาคม
(ยังไมไดบันทึกรับเงินโอนจาก
สปสช.) กรณีผูปว ย UC IPD มารับ
บริการ

ใบสรุปคา
รักษาพยาบาล
ใบสั่งยา

Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD ใน CUP
Cr รายไดคา UC IPD ใน CUP
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP ใน
จังหวัด
Cr รายไดคา UC IPD นอก CUP ใน
จังหวัด
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Cr รายไดคา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP ตาง
สังกัด สป.
Cr รายไดคา UC IPD ตางสังกัด สป.

Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD ใน CUP
Cr รายไดคา UC IPD ใน CUP
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP ใน
จังหวัด
Cr รายไดคา UC IPD นอก CUP ใน
จังหวัด
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Cr รายไดคา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP ตาง
สังกัด สป.
Cr รายไดคา UC IPD ตางสังกัด สป.

สถานีอนามัย
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก
CUP ในจังหวัด
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก
CUP ตางจังหวัด
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC OPD นอก
CUP ตางสังกัด สป.
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
รพศ./รพท.
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC IPD กรณี ลูกหนี้มากกวาเงินกองทุน UC IPD ที่จะไดรับ (ตอ)
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม ยังไมไดรับ ใบโอน
ในการจายตาม DRG - กองทุน UC เงินจัดสรรใหลดยอดลูกหนี้
IPD ใน CUP
เทากับผลตางระหวางยอดลูกหนี้
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD ใน CUP
กับเงินจัดสรรที่คาดวาจะไดรับใน
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ไตรมาสที่ 1 หารดวย 3 เดือน โดย
ในการจายตาม DRG - กองทุน UC เฉลี่ยตัดบัญชีสวนตางคารักษาที่
IPD นอก CUP ในจังหวัด
สูงกวาขอตกลงในการจายตาม
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก
DRG - กองทุน UC ตามสัดสวน
CUP ในจังหวัด
ของลูกหนี้ที่เกิดขึ้น
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ในการจายตาม DRG - กองทุน UCIPD นอก CUP ตางจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก
CUP ตางจังหวัด
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ในการจายตาม DRG - กองทุน UCIPD นอก CUP ตางสังกัด สป.
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก
CUP ตางสังกัด สป.

รพช.
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การจายตาม DRG - กองทุน UC -IPD ใน
CUP
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD ใน CUP
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การจายตาม DRG - กองทุน UC -IPD
นอก CUP ในจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ในจังหวัด
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การจายตาม DRG - กองทุน UC- IPD
นอก CUP ตางจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การจายตาม DRG - กองทุน UC- IPD
นอก CUP ตางสังกัด สป.
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางสังกัด สป.

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
สสจ.
รพศ./รพท.
กิจกรรม
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC IPD กรณี ลูกหนี้มากกวาเงินกองทุน UC IPD ที่จะไดรับ (ตอ)
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
เดือนพฤศจิกายน
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD ใน CUP
ไดรับเงินโอนเหมาจายรายหัวจาก
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก
สปสช.
CUP ในจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก
CUP ตางจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางสังกัด สป.
สิ้นเดือนพฤศจิกายน ปรับปรุง
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ลูกหนี้คารักษาเขาสวนตางคา
ในการจายตาม DRG - กองทุน UC รักษาที่สูงกวาขอตกลงในการจาย
IPD ใน CUP
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD ใน CUP
ตาม DRG - กองทุน UC
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ในการจายตาม DRG - กองทุน UC IPD นอก CUP ในจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ในจังหวัด

รพช.
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD ใน CUP
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ในจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางสังกัด สป.
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การจายตาม DRG - กองทุน UC -IPD ใน
CUP
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD ใน CUP
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การจายตาม DRG - กองทุน UC -IPD
นอก CUP ในจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ในจังหวัด

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
รพศ./รพท.
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC IPD กรณี ลูกหนี้มากกวาเงินกองทุน UC IPD ที่จะไดรับ (ตอ)
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
สิ้นเดือนพฤศจิกายน ปรับปรุง
ในการจายตาม DRG - กองทุน UCลูกหนี้คารักษาเขาสวนตางคา
IPD นอก CUP ตางจังหวัด
รักษาที่สูงกวาขอตกลงในการจาย
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก
ตาม DRG - กองทุน UC IPD
CUP ตางจังหวัด
(ตอ)
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ในการจายตาม DRG - กองทุน UCIPD นอก CUP ตางสังกัด สป.
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางสังกัด สป.
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC IPD กรณี ลูกหนี้นอยกวาเงินกองทุน UC IPD ที่จะไดรับ
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD ใน CUP
เดือนตุลาคม (ยังไมไดบันทึกรับ ใบสรุปคา
Cr รายไดคา UC IPD ใน CUP
รักษาพยาบาล
เงินโอนจาก สปสช.)
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP ในจังหวัด
ใบสั่งยา
กรณีผูปวย UC IPD
Cr รายไดคา UC IPD นอก CUP ในจังหวัด
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Cr รายไดคา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางสังกัด สป.
Cr รายไดคา UC IPD ตางสังกัด สป.

รพช.
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การจายตาม DRG - กองทุน UC- IPD
นอก CUP ตางจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การจายตาม DRG - กองทุน UC- IPD
นอก CUP ตางสังกัด สป.
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางสังกัด สป.
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD ใน CUP
Cr รายไดคา UC IPD ใน CUP
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP ในจังหวัด
Cr รายไดคา UC IPD นอก CUP ในจังหวัด
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Cr รายไดคา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Dr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางสังกัด สป.
Cr รายไดคา UC IPD ตางสังกัด สป.

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
สสจ.
รพศ./รพท.
กิจกรรม
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC IPD กรณี ลูกหนี้นอยกวาเงินกองทุน UC IPD ที่จะไดรับ
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
เดือนพฤศจิกายน
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD ใน CUP
ไดรับเงินโอนเหมาจายรายหัวจาก
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
สปสช.
ในจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางสังกัด สป.
Cr เงินกองทุน UC IPD รับลวงหนา
3. การบริหารจัดการงบบริการเพิ่มเติมสําหรับหนวยบริการพื้นที่เฉพาะ
หนังสือแจงการ
หนวยบริการไดรับเงินโอนงบ
โอนเงิน
บริการพื้นที่ที่มีเงื่อนไขตามที่
สปสช.กําหนด
หนวยบริการไดรับเงินโอนงบ
บริการตามผลการศึกษาสมการ
ตนทุนระดับ CUP ที่มี
โรงพยาบาลขนาด 10 – 120 เตียง

หนังสือแจงการ
โอนเงิน

รพช.

สถานีอนามัย

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD ใน CUP
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ในจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางจังหวัด
Cr ลูกหนี้คารักษา UC IPD นอก CUP
ตางสังกัด สป.
Cr เงินกองทุน UC IPD รับลวงหนา

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC – บริการพื้นที่
Cr เงินกองทุน UC – บริการพื้นที่
เฉพาะ รับลวงหนา
เฉพาะ รับลวงหนา

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC – บริการพื้นที่
เฉพาะ รับลวงหนา

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC – บริการพื้นที่
Cr เงินกองทุน UC – บริการพื้นที่
เฉพาะรับลวงหนา
เฉพาะรับลวงหนา

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC – บริการพื้นที่
เฉพาะรับลวงหนา
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
3. การบริหารจัดการงบบริการเพิ่มเติมสําหรับหนวยบริการพื้นที่เฉพาะ (ตอ)
เมื่อสิ้นเดือนกรณีมีลูกหนี้คารักษา
UC – OPD ใน CUP คงเหลือ
หลังจากนําไปลดยอดกองทุน
UC-OPD รับลวงหนาแลวให
นํามาลดกองทุน UC- บริการ
พื้นที่เฉพาะ
เมื่อสิ้นเดือนกรณีมีลูกหนี้คารักษา
UC – OPD ใน CUP ไมมียอด
คงเหลือหลังจากนําไปลดยอด
กองทุน UC-OPD รับลวงหนา
แลวใหนําลูกหนี้คารักษา UC –
IPD มาลดกองทุน UC- บริการ
พื้นที่เฉพาะ
เมื่อสิ้นปงบประมาณเงินกองทุน
UC บริการพื้นที่เฉพาะคงเหลือ
ใหปรับปรุงเขาบัญชีรายได
4. การบริหารจัดการคาบริการอุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน
หนวยบริการใหบริการผูปวย
UC-OPD AE/HC/DMI

รพศ./รพท.

รพช.

Dr เงินกองทุน UC – บริการพื้นที่
เฉพาะรับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC OPD
ใน CUP

Dr เงินกองทุน UC – บริการพื้นที่เฉพาะ
รับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC OPD ใน
CUP

Dr เงินกองทุน UC – บริการพื้นที่
เฉพาะ รับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC IPD ใน
CUP

Dr เงินกองทุน UC – บริการพื้นที่เฉพาะ
รับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC IPD ใน
CUP

สถานีอนามัย

Dr เงินกองทุน UC – บริการพื้นที่
เฉพาะรับลวงหนา

Dr เงินกองทุน UC – บริการพื้นที่เฉพาะ
รับลวงหนา
Crรายไดกองทุน UC บริการพืน้ ที่เฉพาะ Cr รายไดกองทุน UC บริการพื้นที่เฉพาะ

Dr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD
AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-OPD
AE/HC/DMI

Dr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD
AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-OPD
AE/HC/DMI

Dr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD
AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-OPD
AE/HC/DMI
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
4. การบริหารจัดการคาบริการอุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน (ตอ)
หนวยบริการไดรับโอนเงินคา
รักษา UC-OPD AE/HC/DMI
หนวยบริการใหบริการผูปวย
UC-IPD AE/HC/DMI
หนวยบริการไดรับโอนเงินคา
รักษา UC-IPD AE/HC/DMI
5. การบริหารจัดการคาบริการคาใชจายสูง
หนวยบริการใหบริการผูปวย
UC-OPD AE/HC/DMI
หนวยบริการไดรับโอนเงินคา
รักษา UC-OPD AE/HC/DMI
หนวยบริการใหบริการผูปวย
UC-IPD AE/HC/DMI
หนวยบริการไดรับโอนเงินคา
รักษา UC-IPD AE/HC/DMI
หนวยบริการใหบริการผูปวย
UC-OPD AE/HC/DMI
6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค
หนวยบริการใหบริการผูปวย
UC-OPD AE/HC/DMI

สสจ.

รพศ./รพท.

รพช.

สถานีอนามัย

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Cr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Crลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Dr ลูกหนี้คารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Dr ลูกหนี้คารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Cr ลูกหนี้คารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Dr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Dr ลูกหนี้คารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Dr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-OPD AE/HC/DMI

Dr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Dr ลูกหนี้คารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Dr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-OPD AE/HC/DMI

Dr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Dr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-OPD AE/HC/DMI

Dr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Crลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI

Dr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Crรายไดคารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Dr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Crรายไดคารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
รพศ./รพท.
6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
หนวยบริการไดรับโอนเงินคา
Cr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
รักษา UC-OPD AE/HC/DMI
หนวยบริการใหบริการผูปวย
Dr ลูกหนี้คารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
UC-IPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
หนวยบริการไดรับโอนเงินคา
Cr ลูกหนี้คารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
รักษา UC-IPD AE/HC/DMI
7.การบริหารยาที่จําเปนและยาที่มีปญหาการเขาถึง (ไมมีการบันทึกบันทึกบัญชีเนื่องจากหนวยบริการไมไดรับตัวเงินจาก สปสช.
8. การบริหารจัดการคาบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคทั่วไป
หนังสือแจง
หนวยบริการไดรับโอนเงิน งบ
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
การโอนเงิน
ริการสรางเสริมสุขภาพและ
Cr เงินกองทุน UC-P&P Expressed
ปองกันโรคสําหรับบริการที่มี
demand รับลวงหนา
ความตองการใชบริการเดนชัด
Cr เงินรับฝากกองทุน UC
(P&P Expressed demand
services)ที่จัดสรรตามรายการที่
เนนหนัก(Itemized)และได
ประมาณการในการโอนใหกับ
สถานีอนามัยเครือขายไวแลว

รพช.

สถานีอนามัย

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาUC-OPD AE/HC/DMI
Cr ลูกหนี้คารักษา UC-OPD AE/HC/DMI
Dr ลูกหนี้คารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Cr รายไดคารักษา UC-IPD AE/HC/DMI
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา UC-IPD AE/HC/DMI

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC-P&P Expressed
demand รับลวงหนา
Cr เงินรับฝากกองทุน UC
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
8. การบริหารจัดการคาบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคทั่วไป (ตอ)
สถานีอนามัยเครือขายไดรับโอน
เงิน งบบริการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคสําหรับบริการที่
มีความตองการใชบริการเดนชัด
(P&P Expressed demand
services) จากหนวยบริการแมขาย
หนวยไดใหบริการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรคสําหรับ
บริการที่มีความตองการใชบริการ
เดนชัด (P&P Expressed demand
services)
(กรณีที่หนวยบริการสามารถแยก
ได)
เมื่อสิ้นเดือนใหนําลูกหนี้คารักษา
UC – P &P Expressed demand
มาลดยอดเงินกองทุนเงินกองทุน
UC-P&P Expressed demand รับ
ลวงหนา(กรณีที่หนวยบริการ
สามารถแยกได)

รพศ./รพท.

รพช.

สถานีอนามัย
Dr เงินฝากธนาคาร – นอก
งบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC-P&P Expressed
demand รับลวงหนา

Dr เงินรับฝากกองทุน UC
Cr เงินฝากธนาคาร – นอก
งบประมาณ

Dr เงินรับฝากกองทุน UC
Cr เงินฝากธนาคาร – นอก
งบประมาณ

Dr ลูกหนี้คารักษา UC – P &P
Expressed demand
Cr รายไดคารักษา UC – P &P
Expressed demand

Dr ลูกหนี้คารักษา UC – P &P Expressed Dr ลูกหนี้คารักษา UC – P &P
Expressed demand
demand
Cr รายไดคารักษา UC – P &P
Cr รายไดคารักษา UC – P &P
Expressed demand
Expressed demand

Dr เงินกองทุน UC-P&P Expressed
demand รับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษา UC – P &P
Expressed demand

Dr เงินกองทุน UC-P&P Expressed
demand รับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษา UC – P &P Expressed
demand

Dr เงินกองทุน UC-P&P Expressed
demand รับลวงหนา
Cr ลูกหนี้คารักษา UC – P &P
Expressed demand
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
รพศ./รพท.
8. การบริหารจัดการคาบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคทั่วไป (ตอ)
Dr เงินกองทุน UC-P&P Expressed
เมื่อสิ้นปงบประมาณเงินกองทุน
demand รับลวงหนา
UC-P&P Expressed demand มี
Cr รายได เงินกองทุน UC-P&P
ยอกคงเหลือใหปรับปรุงเขาบัญชี
Expressed demand
รายได
หนวยบริการไดรับโอนเงินงบ
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
บริการสรางเสริมสุขภาพและ
Cr รายได เงินกองทุน UC-P&P อื่น
ปองกันโรคสําหรับพื้นที่ (P&P
Area based services) จาก สปสช.
9. งบบริหารจัดการคาบริการทันตกรรมสงเสริมปองกันทันตกรรมรักษาในเด็ก และทันตกรรมประดิษฐ
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
หนวยบริการไดรับเงินโอนงบ
Cr รายไดจากกองทุน UC อื่น ๆ
บริหารจัดการคาบริการทันตก
(จัดทําทะเบียนคุมประกอบ)
รรมสงเสริมปองกันทันตกรรม
รักษาในเด็ก และ ทันตกรรม
ประดิษฐ จาก สปสช.
10. งบบริหารจัดการคาบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
หนวยบริการไดรับเงินโอนงบ
Cr รายไดจากกองทุน UC อื่น ๆ
บริหารจัดการคาบริการฟนฟู
สมรรถภาพดานการแพทยจาก
สปสช.

รพช.

สถานีอนามัย

Dr เงินกองทุน UC-P&P Expressed
demand รับลวงหนา
Cr รายได เงินกองทุน UC-P&P
Expressed demand
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายได เงินกองทุน UC-P&P อื่น

Dr เงินกองทุน UC-P&P Expressed
demand รับลวงหนา
Cr รายได เงินกองทุน UC-P&P
Expressed demand
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายได เงินกองทุน UC-P&P อื่น

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC อื่น ๆ
(จัดทําทะเบียนคุมประกอบ)

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC อื่น ๆ
(จัดทําทะเบียนคุมประกอบ)

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC อื่น ๆ

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC อื่น ๆ
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
สสจ.
กิจกรรม
11. งบบริหารจัดการคาบริการทางการแพทยและการแพทยทางเลือก
หนวยบริการไดรับเงินโอนงบ
บริหารจัดการคาบริการทางการ
แพทยและการแพทยทางเลือกจาก
สปสช.
12.งบบริหารจัดการงบคาเสื่อมราคา
รพศ./รพท./รพช.ไดรับโอนเงิน
งบบริหารจัดการงบคาเสื่อมราคา
จาก สปสช.
รพศ./รพท./รพช.โอนเงินงบบริหาร
จัดการงบคาเสื่อมราคาใหสถานี
อนามัยเครือขายดําเนินการเอง

สถานีอนามัยเครือขายไดรับโอน
เงินงบบริหารจัดการงบคาเสื่อม
ราคาจากแมขาย
รพศ./รพท./รพช.ไดดําเนินการ
ซื้อครุภัณฑดวยเงินบริหารจัดการ
งบคาเสื่อมราคา

รพศ./รพท.

รพช.

สถานีอนามัย

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC - OPD
อื่น ๆ

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC - OPD
Cr รายไดจากกองทุน UC - OPD
อื่น ๆ
อื่น ๆ

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC งบลงทุน

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC งบลงทุน

Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ

Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr เงินกองทุน UC งบลงทุน

Dr ครุภัณฑ(ตามประเภท)
Cr เจาหนี้การคา – ครุภัณฑ
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr รายไดเงินกองทุน UC งบลงทุน

Dr ครุภัณฑ(ตามประเภท)
Cr เจาหนี้การคา – ครุภัณฑ
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr รายไดเงินกองทุน UC งบลงทุน

Dr ครุภัณฑ(ตามประเภท)
Cr เจาหนี้การคา – ครุภัณฑ
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr รายไดเงินกองทุน UC งบลงทุน
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
12.งบบริหารจัดการงบคาเสื่อมราคา (ตอ)

สสจ.

รพศ./รพท.

รพช.

รพศ./รพท./รพช.ไดดําเนินการซื้อ
ครุภัณฑดวยเงินบริหารจัดการงบคา
เสื่อมราคาใหกับสถานีอนามัยเครือขาย

Dr ครุภัณฑ(ตามประเภท)
Cr เจาหนี้การคา – ครุภัณฑ

Dr ครุภัณฑ(ตามประเภท)
Cr เจาหนี้การคา – ครุภัณฑ

รพศ./รพท./รพช.โอนครุภัณฑที่ซื้อดวย
เงินบริหารจัดการงบคาเสื่อมราคา
ใหกับสถานีอนามัยเครือขาย

Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr ครุภัณฑ(ตามประเภท)

Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr ครุภัณฑ(ตามประเภท)
Dr ครุภัณฑ(ตามประเภท)
Cr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr รายไดเงินกองทุน UC งบลงทุน

สถานีอนามัยเครือขายไดรับโอน
ครุภัณฑที่ซื้อดวยเงินงบบริหาร
จัดการงบคาเสื่อมราคาจากแมขาย
รพศ./รพท./รพช.ไดดําเนินการ
กอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางดวย
เงินบริหารจัดการงบคาเสื่อมราคา
โดยการแบงงานออกเปนงวด
รพศ./รพท./รพช.ไดดําเนินการ
กอสรางอาคารและสิ่งปลูกหสราง
ดวยเงินบริหารจัดการงบคาเสื่อม
ราคาโดยการแบงงานออกเปนงวด
และไดสงมอบงานงวดสุดทายแลว

สถานีอนามัย

Dr งานระหวางทํา
Cr เจาหนี้การคา – งานระหวางทํา
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr รายไดเงินกองทุน UC งบลงทุน
Dr งานระหวางทํา
Cr เจาหนี้การคา – งานระหวางทํา
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr รายไดเงินกองทุน UC งบลงทุน
Dr อาคารและสิ่งปลูกสราง
Cr งานระหวางทํา

Dr งานระหวางทํา
Cr เจาหนี้การคา – งานระหวางทํา
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr รายไดเงินกองทุน UC งบลงทุน
Dr งานระหวางทํา
Cr เจาหนี้การคา – งานระหวางทํา
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr รายไดเงินกองทุน UC งบลงทุน
Dr อาคารและสิ่งปลูกสราง
Cr งานระหวางทํา
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
12.งบบริหารจัดการงบคาเสื่อมราคา (ตอ)
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
รพศ./รพท./รพช.ไดดําเนินการ
Cr เจาหนี้การคา – งานระหวางทํา
Cr เจาหนี้การคา – งานระหวางทํา
กอสรางสรางอาคารและสิ่งปลูก
สรางดวยเงินบริหารจัดการงบคา
เสื่อมราคาโดยการแบงงาน
ออกเปนงวด
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
รพศ./รพท./รพช.ไดดําเนินการ
Cr เจาหนี้การคา – งานระหวางทํา
Cr เจาหนี้การคา – งานระหวางทํา
กอสรางสรางอาคารและสิ่งปลูก
สรางดวยเงินบริหารจัดการงบคา
เสื่อมราคาโดยการแบงงาน
ออกเปนงวดและไดสงมอบงาน
งวดสุดทายแลว
13. งบบริหารจัดการการจายเพิ่มเติมตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ
.หนวยบริการไดรับโอนเงิน งบ
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
บริหารจัดการการจายเพิ่มเติมตาม
Cr รายได เงินกองทุน UC ตามผลงาน Cr รายได เงินกองทุน UC ตามผลงาน
เกณฑคุณภาพผลงานบริการจาก
สปสช.
14. งบบริหารจัดการเงินชวยเหลือเบื้องตนสําหรับผูรับบริการและผูใหบริการ ไมมีการบันทึกบัญชีเนื่องจาก สปสช.ไดโอนเงินตรงใหกับผูเสียหาย
15. งบบริหารจัดการงบสําหรับสงเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิ
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
หนวยบริการไดรับโอนเงินงบ
Cr รายได เงินกองทุน UC อื่น
Cr รายได เงินกองทุน UC อื่น
บริหารจัดการงบสําหรับสงเสริม
การจัดบริการและบริการปฐมภูมิ
จาก สปสช.

สถานีอนามัย
Dr งานระหวางทํา
Cr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr รายไดเงินกองทุน UC งบลงทุน
Dr งานระหวางทํา
Cr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Dr เงินกองทุน UC งบลงทุน
Cr รายไดเงินกองทุน UC งบลงทุน
Dr อาคารและสิ่งปลูกสราง
Cr งานระหวางทํา
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายได เงินกองทุน UC ตามผลงาน

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายได เงินกองทุน UC อื่น
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ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
16. งบบริหารจัดการงบสําหรับสงเสริมการจัดบริการตติยภูมิเฉพาะดาน
หนวยบริการไดรับโอนเงินงบ
บริหารจัดการงบสําหรับสงเสริม
การจัดบริการและบริการตติยภูมิ
เฉพาะดาน จาก สปสช.

รพศ./รพท.

รพช.

สถานีอนามัย

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายได เงินกองทุน UC อื่น

งบบริการผูติดเชื่อ เอสไอวีและผูปวยเอดส
หนวยบริการไดรับเงินกองทุน
UC งบบริการผูติดเชื่อ เอสไอวี
และผูปวยเอดส จาก สปสช

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC เฉพาะ
โรคอื่น

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC เฉพาะโรค
อื่น

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC เฉพาะ
โรคอื่น

งบบริการผูปวยไตวายเรื้อรัง
หนวยบริการไดรับเงินกองทุน
UC งบบริการผูปวยไตวายเรื้อรัง
จาก สปสช

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC เฉพาะ
โรคอื่น

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC เฉพาะโรค
อื่น

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC เฉพาะ
โรคอื่น

งบบริการควบคุมปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง
หนวยบริการไดรับเงินกองทุน
UC งบบริการควบคมปองกัน
และรักษาโรคเรื้อรัง จาก สปสช

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC เฉพาะ
โรคอื่น

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC เฉพาะโรค
อื่น

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC เฉพาะ
โรคอื่น

กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑคงคาง ภาคสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 21
ประเภท เงินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
งบบริการผูปวยจิตเวช
หนวยบริการไดรับโอนเงินงบ
บริหารจัดการงบบริการผูปวยจิต
เวช จาก สปสช.
การรับเงินกองทุน UC ปกอนทุกประเภท
หนวยบริการไดรับเงินกองทุน
UC ทุกกองทุนของปงบประมาณ
ที่ผานมายกเวนเงินกองทุนที่มี
ลูกหนี้คงเหลือ
หนวยบริการไดรับโอน
เงินกองทุนUC – CF จาก สปสช.

สสจ.

รพศ./รพท.

รพช.

สถานีอนามัย

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC เฉพาะ
โรคอื่น

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC เฉพาะโรค
อื่น

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดจากกองทุน UC เฉพาะ
โรคอื่น

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr กําไร/ขาดทุนสะสมจาก
ขอผิดพลาดเงินกองทุน UC ปกอน

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr กําไร/ขาดทุนสะสมจากขอผิดพลาด Cr กําไร/ขาดทุนสะสมจาก
เงินกองทุน UC ปกอนปกอน
ขอผิดพลาดเงินกองทุน UC ปกอน

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดเงินกองทุน UC – CF

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดเงินกองทุน UC – CF

Dr เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
Cr รายไดเงินกองทุน UC – CF

กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑคงคาง ภาคสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 22
ประเภท เงินโครงการประกันสังคม
กิจกรรม

เอกสารทางการบัญชี

ขอมูลป 2553 ใหยกยอดมาตาม
หนังสือแจงการ
หลักเกณฑเดิม ดังนี้
โอนเงิน
-ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม OPD,IPD เครือขาย
-คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อไดรับ
เงินจัดสรรเงินป 2553ในป 2554
ผลตางใหปรับเขาบัญชีผลสะสม
จากการแกไขขอผิดพลาด
3102010102.101 (กรณีมีลูกหนี้
มากกวาเงินจัดสรร) และปรับปรุง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เมื่อไดรับเงินจัดสรรเงินป 2553
ในป 2554(กรณีมีลูกหนี้นอยกวา
เงินจัดสรร)และปรับปรุงคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

สสจ.

รพศ./รพท.
รพช.
(Main Contractor)
(Sub Contractor)
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Dr ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
Dr ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD เครือขาย
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD เครือขาย
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD เครือขาย
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD เครือขาย
Dr คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้คารักษา
ประกันสังคม OPD เครือขาย
Dr คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้คารักษา
ประกันสังคม IPD เครือขาย
Cr ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด

Dr คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้คารักษา
ประกันสังคม OPD เครือขาย
Dr คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้คารักษา
ประกันสังคม IPD เครือขาย
Cr ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD
เครือขาย
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD
เครือขาย
Crผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Dr ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD
เครือขาย
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD
เครือขาย

Dr คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้คารักษา
ประกันสังคม OPD เครือขาย
Dr คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้คารักษา
ประกันสังคม IPD เครือขาย
Cr ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด

Dr คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้คารักษา
ประกันสังคม OPD เครือขาย
Dr คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้คารักษา
ประกันสังคม IPD เครือขาย
Cr ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด

สถานีอนามัย

กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑคงคาง ภาคสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 23

ประเภท เงินโครงการประกันสังคม
กิจกรรม

เอกสารทางการบัญชี

คูสัญญาหลัก ไดรับคาบริการทาง
การแพทยเหมาจาย จาก
เงินกองทุนประกันสังคม
คูสัญญาหลักบันทึกคาบริหาร
จัดการประกันสังคม 5%
กรณีที่ 1 คูสัญญาหลักเปนผูดูแล
เงินบริหารจัดการ
คูสัญญาหลักจายเงินบริหาร
จัดการใหคูสัญญาหลัก,คูสัญญา
รอง,สสจ.(คาใชจายตาง ๆ)
- กรณีจายใหคูสัญญาหลัก
- คูสัญญาหลัก จายเงินรายไดคา
บริหารจัดการ

หนังสือแจงการโอน
เงิน

- กรณีจายใหคูสัญญารอง/สสจ.

หนังสืออนุมัติจายเงิน

บันทึกอนุมัติจัดสรร

หนังสืออนุมัติจายเงิน

เอกสารการจาย

สสจ.

รพศ./รพท.
(Main Contractor)
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr เงินรับฝาก-เงินกองทุน
ประกันสังคม
Dr เงินรับฝาก-เงินกองทุน
ประกันสังคม
Cr เงินรับฝากคาบริหารจัดการ
ประกันสังคม
Dr เงินรับฝากคาบริหารจัดการ
ประกันสังคม
Cr รายไดคาบริหารจัดการ
ประกันสังคม
Dr คาใชจาย(ตามประเภท)
Cr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ
Dr เงินรับฝากคาบริหารจัดการ
ประกันสังคม
Cr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ

รพช.
(Sub Contractor)

สถานีอนามัย

กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑคงคาง ภาคสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 24
ประเภท เงินโครงการประกันสังคม
กิจกรรม

สสจ.

เอกสารทางการบัญชี

- คูสัญญารอง/สสจ.รับเงินบริหาร หนังสืออนุมัติ
จัดการ
จายเงิน
หนังสือแจงการ
โอนเงิน

Dr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ
Cr รายไดคาบริหาร
จัดการประกันสังคม

- คูสัญญารอง/สสจ.จายเงิน
บริหารจัดการ

เอกสารการจาย

Dr คาใชจาย(ตาม
ประเภท)
Cr เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

กรณีที่ 2 สสจ.เปนผูดูแลเงิน
บริหารจัดการ
- คูสัญญาหลักโอนเงินบริหาร
จัดการให สสจ.

บันทึกอนุมัติ
จัดสรร
หนังสือแจงการ
โอนเงิน

- สสจ.รับเงินบริหารจัดการ

บันทึกอนุมัติจัดสรร
หนังสือแจงการโอน
เงิน

Dr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ

Cr เงินรับฝากคาบริหาร

เอกสารการจาย

Dr เงินรับฝากคาบริหาร
จัดการประกันสังคม

Cr เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

รพช.
(Sub Contractor)
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr รายไดคาบริหารจัดการ
ประกันสังคม

Dr คาใชจาย(ตามประเภท)
Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ

Dr เงินรับฝาก-เงินกองทุน
ประกันสังคม
Cr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ

จัดการประกันสังคม

- สสจ.จายเงินบริหารจัดการ

รพศ./รพท.
(Main Contractor)

สถานีอนามัย

กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑคงคาง ภาคสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 25
ประเภท เงินโครงการประกันสังคม
กิจกรรม

เอกสารทางการบัญชี

หนวยบริการชําระเงินใหเจาหนี้
คารักษาพยาบาลประกันสังคม

เมื่อผูประกันตนที่ถือบัตร
โรงพยาบาลคูสัญญาหลัก ไปรับ
บริการที่ รพ.คูสัญญาหลัก หรือ
คูสัญญารอง

สิ้นเดือน(ยังไมไดรับเงินจัดสรร)
ใหลดยอดลูกหนี้ที่ตั้งยอดเทากับ
ผลตางระหวางยอดลูกหนี้กับเงิน
จัดสรรที่คาดวาจะไดรับในไตร
มาส โดยตัดบัญชีสวนตางคา
รักษาสูงกวาเงินเหมาจายรายหัว
กองทุนประกันสังคม ตาม
สัดสวนเงินจัดสรรที่ไดรับในไตร
มาสสุดทายที่ไดรับจัดสรร

สรุปคา
รักษาพยาบาล

สสจ.

รพศ./รพท.
(Main Contractor)
Dr เงินรับฝาก-เงินกองทุน
ประกันสังคม
Cr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD
เครือขาย
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD
เครือขาย
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม
OPD เครือขาย
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม
IPD เครือขาย
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจาย
รายหัว - กองทุนประกันสังคม OPD
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจาย
รายหัว - กองทุนประกันสังคม IPD
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม OPD เครือขาย
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม IPD เครือขาย

รพช.
(Sub Contractor)

Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD
เครือขาย
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD
เครือขาย
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม OPD
เครือขาย
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม IPD
เครือขาย
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจาย
รายหัว - กองทุนประกันสังคม OPD
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจายราย
หัว - กองทุนประกันสังคม IPD
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม OPD เครือขาย
Cr.ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม IPD เครือขาย

สถานีอนามัย

Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD
เครือขาย
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม
OPD เครือขาย

Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจาย
รายหัว - กองทุนประกันสังคม OPD
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม OPD เครือขาย

กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑคงคาง ภาคสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 26
ประเภท เงินโครงการประกันสังคม
กิจกรรม

เอกสารทางการบัญชี

บันทึกอนุมัติ
จัดสรร
หนังสือแจงการ
โอนเงิน
บันทึกอนุมัติ
จัดสรร
หนังสือแจงการ
โอนเงิน
บันทึกอนุมัติ
สถานีอนามัยเครือขายรับ
จัดสรร
คาบริการทางการแพทย
กรณี 1 จายตามคารักษาพยาบาลที่ หนังสือแจงการ
โอนเงิน
เกิดขึ้นจริง
กรณี 2 จายคารักษาพยาบาลแบบ บันทึกอนุมัติ
จัดสรร
เหมาจาย
- กรณีไดรับเงินจัดสรรมากกวา หนังสือแจงการ
โอนเงิน
ลูกหนี้
คูสัญญาหลัก จายเงินคาบริการ
ทางการแพทยและคาพัฒนา
กิจการ 15% ใหแกสถานีอนามัย
เครือขาย
สถานีอนามัยเครือขายรับคา
พัฒนากิจการ 15%

สสจ.

รพศ./รพท.
(Main Contractor)
Dr เงินรับฝาก-เงินกองทุน
ประกันสังคม
Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ

รพช.
(Sub Contractor)

สถานีอนามัย

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr รายไดเงินกองทุน
ประกันสังคม
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม
OPD เครือขาย
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม
OPD เครือขาย
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวาเหมา
จายรายหัว - กองทุนประกันสังคม OPD
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- กรณีไดรับเงินจัดสรรนอยกวา
ลูกหนี้

เอกสารทางการบัญชี

สสจ.

รพศ./รพท.
(Main Contractor)

รพช.
(Sub Contractor)

สถานีอนามัย
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุนเหมา

บันทึกอนุมัติ
จัดสรร
หนังสือแจงการ
โอนเงิน

จายรายหัว - กองทุนประกันสังคม OPD

Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม
OPD เครือขาย

บันทึกอนุมัติจัดสรร
คูสัญญาหลัก จัดสรรเงิน
ประกันสังคมใหคูสัญญารอง และ หนังสือแจงการโอน
เงิน
สงเงิน(ทั้งหมด 100%)

Dr เงินรับฝาก-เงินกองทุน
ประกันสังคม
Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ

บันทึกอนุมัติจัดสรร
คูสัญญาหลักและคูสัญญารอง
หนังสือแจงการโอน
ไดรับเงินจัดสรรประกันสังคม
เงิน
จากคูสัญญาหลัก(สวน 50% แรก)
-กรณีไดรับเงินจัดสรรมากกวา
ลูกหนี้ (หากประมาณการสวน
ตางฯมากไป)

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม OPD เครือขาย
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม IPD เครือขาย
Cr สวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุนเหมา

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม OPD เครือขาย
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม IPD เครือขาย
Cr สวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุนเหมา

จายรายหัว - กองทุนประกันสังคม OPD

จายรายหัว - กองทุนประกันสังคม OPD

Crสวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุนเหมา
จายรายหัว - กองทุนประกันสังคม IPD

Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวาเหมาจายราย
หัว - กองทุนประกันสังคม - OPD

Crสวนตางคารักษาที่ต่ํากวาเหมาจายราย
หัว - กองทุนประกันสังคม - IPD

Crสวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุนเหมา
จายรายหัว - กองทุนประกันสังคม IPD

Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวาเหมาจายราย
หัว - กองทุนประกันสังคม - OPD

Crสวนตางคารักษาที่ต่ํากวาเหมาจายรายหัว
- กองทุนประกันสังคม - IPD
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เอกสารทางการบัญชี

- กรณีไดรับเงินจัดสรรนอยกวา
ลูกหนี้

บันทึกอนุมัติ
จัดสรร
หนังสือแจงการ
โอนเงิน

สวนที่เหลือ 50% รับเปนรายได
เงินกองทุนประกันสังคม

บันทึกอนุมัติ
จัดสรร
หนังสือแจงการ
โอนเงิน
สรุปคา
รักษาพยาบาล
หนังสือเรียกเก็บ

หนวยบริการใหบริการ
รักษาพยาบาลผูประกันตน ที่ถือ
บัตรประกันสังคมนอกเครือขาย
(ทั้งประเภทผูปวยนอกและผูปวย
ใน)

สสจ.

รพศ./รพท.
(Main Contractor)
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
D สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจาย
รายหัว - กองทุนประกันสังคม OPD
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาเหมาจาย
รายหัว - กองทุนประกันสังคม IPD
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม OPD เครือขาย
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม IPD เครือขาย
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr รายไดเงินกองทุนประกันสังคม

รพช.
(Sub Contractor)
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุนเหมา
จายรายหัว - กองทุนประกันสังคม OPD
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุนเหมา
จายรายหัว - กองทุนประกันสังคม IPD
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม OPD เครือขาย
Cr ลูกหนี้คารักษาพยาบาล
ประกันสังคม IPD เครือขาย
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr รายไดเงินกองทุนประกันสังคม

Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD
นอกเครือขาย
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม OPD
นอกเครือขาย
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD
นอกเครือขาย
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม IPD
นอกเครือขาย

Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD
นอกเครือขาย
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม OPD
นอกเครือขาย
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD
นอกเครือขาย
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม IPD
นอกเครือขาย

สถานีอนามัย

Dr เงินสด
Cr รายไดคารักษาชําระเงิน
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กิจกรรม

เอกสารทางการบัญชี

หนวยบริการใหบริการ
รักษาพยาบาลผูประกันตน ที่ถือ
บัตรประกันสังคมตางสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ทั้งประเภทผูปวย
นอกและผูปวยใน)

สรุปคา
รักษาพยาบาล
หนังสือเรียกเก็บ

คูสัญญาหลักไดรับดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารจากเงินกองทุน
ประกันสังคม
ไดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จากบัญชีเงินฝากรายไดกองทุน
ประกันสังคม
ไดรับเงินคารักษาพยาบาลจาก
การเรียกเก็บผูปวยนอกเครือขาย
(ทั้งประเภทผูปวยนอกและผูปวย
ใน)

สมุดคูฝาก

หนังสือแจงการ
โอนเงิน

สสจ.

รพศ./รพท.
(Main Contractor)
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD
ตางสังกัด สป.
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม OPD
ตางสังกัด สป.
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD
ตางสังกัด สป.
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม IPD
ตางสังกัด สป.
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr เงินรับฝาก-เงินกองทุน
ประกันสังคม
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr รายไดดอกเบี้ยธนาคาร

รพช.
สถานีอนามัย
(Sub Contractor)
Dr เงินสด
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD
ตางสังกัด สป.
Cr รายไดคารักษาชําระเงิน
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม OPD
ตางสังกัด สป.
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD ตาง
สังกัด สป.
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม IPD
ตางสังกัด สป.

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม
OPD นอกเครือขาย
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม
IPD นอกเครือขาย

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD
นอกเครือขาย
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD
นอกเครือขาย

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr รายไดดอกเบี้ยธนาคาร

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr รายไดดอกเบี้ยธนาคาร
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ประเภท เงินโครงการประกันสังคม
กิจกรรม
ไดรับเงินคารักษาพยาบาลจาก
การเรียกเก็บผูปวยนอกตางสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ทั้งประเภทผูปวย
นอกและผูปวยใน)
หนวยบริการใหบริการ
รักษาพยาบาลผูประกันตน ที่ถือ
บัตร รพ.คูสัญญาหลักมีรายการ
คาใชจายสูง และเรียกเก็บ(ทั้ง
ประเภทผูปวยนอกและผูปวยใน)

เอกสารทางการบัญชี

หนังสือแจงการ
โอนเงิน

หนังสือการเรียก
เก็บ

หนังสือแจงการ
ไดรับเงินคารักษาพยาบาลจาก
การเรียกเก็บกรณีคาใชจายสูง (ทั้ง โอนเงิน
ประเภทผูปวยนอกและผูปวยใน)

สสจ.

รพศ./รพท.
(Main Contractor)
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม
OPD ตางสังกัด สป.
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม
IPD ตางสังกัด สป.
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคมคาใชจายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคมคาใชจายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม
OPD (ตามประเภท)
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD
(ตามประเภท)
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคมคาใชจายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคมคาใชจายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD

รพช.
(Sub Contractor)
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD
ตางสังกัด สป.
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD
ตางสังกัด สป.
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคมคาใชจายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD
Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคมคาใชจายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม OPD
(ตามประเภท)
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม IPD
(ตามประเภท)
Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคมคาใชจายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคมคาใชจายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินโครงการประกันสังคม
กิจกรรม

เอกสารทางการบัญชี

สรุปคา
กรณีหนวยบริการใหการ
รักษาพยาบาลผูปวยประกันสังคม รักษาพยาบาล
72 ชั่วโมงแรก(อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน) หนังสือเรียกเก็บ
ที่สํานักงานประกันสังคม
ไดรับเงินคารักษาพยาบาลจาก
การเรียกเก็บกรณี72 ชั่วโมงแรก
(อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน)
กรณีหนวยบริการใหการ
รักษาพยาบาลผูปวยกองทุน
ทดแทนประกันสังคม
ไดรับเงินคารักษาพยาบาลจาก
การเรียกเก็บจากกองทุนทดแทน
ประกันสังคม

สสจ.

รพศ./รพท.
(Main Contractor)

รพช.
(Sub Contractor)

Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม 72 ชม.แรก
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม 72
ชม.แรก

Dr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม 72 ชม.แรก
Cr รายไดคารักษาประกันสังคม 72
ชม.แรก

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาประกันสังคม 72
ชม.แรก
Dr ลูกหนี้คารักษา กองทุนทดแทน
Cr รายไดคารักษา กองทุนทดแทน

Dr ลูกหนี้คารักษา กองทุนทดแทน
Cr รายไดคารักษากองทุนทดแทน

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา กองทุนทดแทน

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษา กองทุนทดแทน

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินเบิกคลัง(กรมบัญชีกลาง)
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
ใบสั่งยา
หนวยบริการใหบริการ
รักษาพยาบาลผูปวยสิทธิเบิกคลัง ใบสรุปคา
รักษาพยาบาล
OPD
ไดรับชําระเงินคารักษาพยาบาล
ผูปวยสิทธิเบิกคลัง OPD จาก
กรมบัญชีกลาง
ใบสั่งยา
หนวยบริการใหบริการ
รักษาพยาบาลผูปวยสิทธิเบิกคลัง ใบสรุปคา
รักษาพยาบาล
IPD
หนังสือแจงการ
เมื่อไดรับหนังสือตอบกลับแจง
โอนเงิน
ยอดการจายเงินตามDRG
- กรณีจะไดรับเงินนอยกวาลูกหนี้
ที่ตั้งไว
ไดรับชําระเงินคารักษาพยาบาล หนังสือแจงการ
โอนเงิน
ผูปวยสิทธิเบิกคลัง IPD จาก
กรมบัญชีกลาง
- กรณีไดรับเงินมากกวาคา
รักษาพยาบาล

สสจ.

รพศ./รพท.
Dr ลูกหนี้คารักษาเบิกคลัง OPD
Cr รายไดคารักษาเบิกคลัง OPD

รพช.
Dr ลูกหนี้คารักษาเบิกคลัง OPD
Cr รายไดคารักษาเบิกคลัง OPD

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาเบิกคลัง OPD

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาเบิกคลัง OPD

Dr ลูกหนี้คารักษาเบิกคลัง IPD
Cr รายไดคารักษาเบิกคลัง IPD

Dr ลูกหนี้คารักษาเบิกคลัง IPD
Cr รายไดคารักษาเบิกคลัง IPD

Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลง
ในการจายตาม RW - เบิกคลัง
Cr ลูกหนี้คารักษาเบิกคลัง IPD

Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงใน
การจายตาม RW - เบิกคลัง
Cr ลูกหนี้คารักษาเบิกคลัง IPD

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาเบิกคลัง IPD

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาเบิกคลัง IPD

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาเบิกคลัง IPD
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวา
ขอตกลงในการจายตาม DRG - เบิก
คลัง

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คารักษาเบิกคลัง IPD
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวาขอตกลง
ในการจายตาม DRG - เบิกคลัง

สถานีอนามัย
Dr เงินสด
Cr รายไดคารักษาชําระเงิน
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ประเภท เงินกองทุนประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
เอกสารทางการบัญชี

กิจกรรม
กรณีเงินกองทุนอยูที่โรงพยาบาล
รับเงินคาลงทะเบียนแรงงานตาง
ดาว

สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน

สถานพยาบาลโอนเงินคาบริหาร
จัดการ สงเสริมสุขภาพผาน
สาธารณสุข

หนังสือแจงการ
โอนเงิน
สลิปใบนําฝาก

เมื่อคนไขสิทธิแรงงานตางดาวมา OPD ใบสั่งยา
รับบริการ
IPD ใบสรุปคา
รักษาฯ

สสจ.

Dr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ
Cr รายไดคาบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว
Cr เงินรับฝากกองทุนแรงงานตางดาว

รพศ./รพท.

รพช.

Dr เงินสด
Dr เงินสด
Cr รายไดคารักษาแรงงานตางดาว OPD
Cr รายไดคารักษาแรงงานตางดาว OPD
Cr เงินกองทุนแรงงานตางดาวรับ
Cr เงินกองทุนแรงงานตางดาวรับ
ลวงหนา
ลวงหนา
Cr เงินรับฝากกองทุนแรงงานตางดาว
Cr เงินรับฝากกองทุนแรงงานตางดาว
Dr เงินรับฝากกองทุนแรงงานตางดาว Dr เงินรับฝากกองทุนแรงงานตางดาว
Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ

Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงาน
ตางดาว OPD
Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงาน
ตางดาว IPD

Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงานตาง
ดาว OPD
Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงานตาง
ดาว IPD

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินกองทุนประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
กิจกรรม
สิ้นเดือน
ปรับปรุงกองทุนแรงงานตางดาว
รับลวงหนา

เอกสารทางการบัญชี

ใบโอน

กรณีลูกหนี้คารักษาพยาบาล สูง
กวาเงินกองทุน

สิ้นเดือน ปรับปรุงกองทุน
แรงงานตางดาวรับลวงหนา

กรณีลูกหนี้คารักษาพยาบาล ต่ํา
กวาเงินกองทุน

ใบโอน

สสจ.

รพศ./รพท.
Dr เงินกองทุนแรงงานตางดาวรับ
ลวงหนา
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุน
เหมาจายรายหัว – กองทุนแรงงานตาง
ดาว – OPD
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุน
เหมาจายรายหัว – กองทุนแรงงานตาง
ดาว – IPD
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD
Dr เงินกองทุนแรงงานตางดาวรับ
ลวงหนา
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD
Dr เงินกองทุนแรงงานตางดาวรับ
ลวงหนา
Cr รายไดจากกองทุนแรงงานตาง
ดาว

รพช.

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินกองทุนประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
กรณีเงินกองทุนอยูที่สาธารณสุขจังหวัด
สถานพยาบาลรับเงิน
สําเนา
คาลงทะเบียนแรงงานตางดาว
ใบเสร็จรับเงิน
โรงพยาบาลโอนเงินให
สาธารณสุขจังหวัด

หนังสือแจงการโอน

สาธารณสุขจังหวัดรับโอนเงิน
จากโรงพยาบาล

หนังสือแจงการ
โอน

สาธารณสุขจังหวัดโอนเงินคาบริหาร
จัดการ คาใชจายสูง แรงงานตางดาวให
สวนกลาง

หนังสือแจงการ
โอน

สสจ.

สลิปใบนําฝาก

Dr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ
Cr เงินกองทุนแรงงานตางดาวรับ
ลวงหนา
Cr รายไดกองทุนแรงงานตางดาว
Cr เงินรับฝากกองทุนแรงงานตาง
ดาว
Dr เงินรับฝากกองทุนแรงงานตาง
ดาว
Cr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ

รพศ./รพท.

รพช.

Dr เงินสด
Cr เงินรับฝากกองทุนแรงงาน
ตางดาว
Dr เงินรับฝากกองทุนแรงงานตาง
ดาว
Cr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ

Dr เงินสด
Cr เงินรับฝากกองทุนแรงงานตางดาว
Dr เงินรับฝากกองทุนแรงงานตางดาว
Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินกองทุนประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
เมื่อคนไขสิทธิแรงงานตางดาวมา OPD ใบสั่งยา
รับบริการ
IPD ใบสรุปคา
รักษาฯ

หนังสือเรียกเก็บ
สถานพยาบาลเรียกเก็บเงินคา
รักษาแรงงานตางดาวจาก
สาธารณสุขจังหวัดเทากับลูกหนี้
แตไมเกินกองทุนแรงงานตางดาว
ที่มีอยูแตละสถานพยาบาล
สาธารณสุขจายเงินให
หนังสือเรียกเก็บ
สถานพยาบาล

สถานพยาบาลไดรับโอนเงิน
แรงงานตางดาวจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สสจ.โอนเงินแรงงานตางดาวให
กระทรวงเปนคาบริหารจัดการ
คาใชจายสูง

สสจ.

รพช.
Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD
Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงานตาง
ดาว OPD
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงานตาง
ดาว IPD

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD

Dr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD

Dr เงินกองทุนแรงงาน
ตางดาวรับลวงหนา
Cr เจาหนี้คารักษา
แรงงานตางดาว
Dr เจาหนี้คารักษาแรงงาน
ตางดาว
Cr เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หนังสือแจงการ
โอนเงิน
หนังสือแจงการ
โอนเงิน

รพศ./รพท.
Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD
Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงาน
ตางดาว OPD
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงาน
ตางดาว IPD

Dr เงินรับฝากแรงงานตางดาว
Cr เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินกองทุนประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
กรณีสงตอผูปวยเพื่อการรักษาระหวางสถานพยาบาล
เมื่อสถานพยาบาลรับสงตอคนไข OPD ใบสั่งยา
สิทธิแรงงานตางดาว
IPD ใบสรุปคา
รักษาฯ

เมื่อเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล
จากสถานพยาบาลที่สงตอคนไข
สิทธิแรงงานตางดาว(กรณีคา
รักษาพยาบาลสูงกวาเงินเรียกเก็บ
ตามขอตกลงในการตามจาย)

เมื่อสถานพยาบาลรับเงินคารักษา OPD ใบสั่งยา
IPD ใบสรุปคา
ที่เรียกเก็บจากการสงตอคนไข
รักษาฯ
สิทธิแรงงานตางดาว

สสจ.

รพศ./รพท.

รพช.

Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD นอก CUP
Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD นอก CUP
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงาน
ตางดาว OPD
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงาน
ตางดาว IPD
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุน
เหมาจายรายหัว - กองทุนแรงงานตาง
ดาว – OPD
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุน
เหมาจายรายหัว - กองทุนแรงงานตาง
ดาว – IPD
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD
นอก CUP
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD นอก CUP

Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD นอก CUP
Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD นอก CUP
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงานตาง
ดาว OPD
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงานตาง
ดาว IPD
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุนเหมา
จายรายหัว - กองทุนแรงงานตางดาว –
OPD
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวากองทุนเหมา
จายรายหัว - กองทุนแรงงานตางดาว –
IPD
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD นอก
CUP
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD นอก CUP

Dr เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
Dr เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD นอก
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD
CUP
นอก CUP
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD นอก Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD นอก
CUP
CUP

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินกองทุนประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
กรณีสงตอผูปวยเพื่อการรักษาระหวางสถานพยาบาล
เมื่อสถานพยาบาลรับสงตอคนไข OPD ใบสั่งยา
สิทธิแรงงานตางดาว
IPD ใบสรุปคา
รักษาฯ

เมื่อสถานพยาบาลรับเงินคารักษา OPD ใบสั่งยา
IPD ใบสรุปคา
ที่เรียกเก็บจากการสงตอคนไข
รักษาฯ
สิทธิแรงงานตางดาว(กรณีคา
รักษาพยาบาลต่ํากวาเงินเรียกเก็บ
ตามขอตกลงในการตามจาย)

สสจ.

รพศ./รพท.

รพช.

Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD นอก CUP
Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD นอก CUP
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงาน
ตางดาว OPD
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงาน
ตางดาว IPD
Dr เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD
นอก CUP
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวากองทุน
เหมาจายรายหัว - กองทุนแรงงานตาง
ดาว – OPD
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD นอก
CUP
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวากองทุน
เหมาจายรายหัว - กองทุนแรงงานตาง
ดาว – OPD

Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD นอก CUP
Dr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD นอก CUP
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงานตาง
ดาว OPD
Cr รายไดคารักษาพยาบาลแรงงานตาง
ดาว IPD
Dr เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว OPD นอก
CUP
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวากองทุน
เหมาจายรายหัว - กองทุนแรงงานตางดาว
– OPD
Cr ลูกหนี้คาแรงงานตางดาว IPD นอก
CUP
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวากองทุน
เหมาจายรายหัว - กองทุนแรงงานตางดาว
– OPD

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
สสจ.ไดรับเงินจากการวางฎีกา
Dr เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ
เบิกเงินอุดหนุนฯ จากคลังจังหวัด
1101020603.101
Cr รายไดงบประมาณ-งบอุดหนุน
4307010106.101
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
สสจ.โอนเงินฝากธนาคารจากเงิน
ปญหาสถานะและสิทธิ
งบประมาณเขาบัญชีเงินฝากเงิน
1101030102.101...
อุดหนุนบุคคลที่มีปญหาสถานะ
Cr เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ
และสิทธิ รพศ./รพท./รพช.
1101020603.101
โอนเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปญหา
Dr คาใชจายอื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนโอน
ไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.
สถานะและสิทธิ ใหหนวยบริการ
5212010199.111
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...
กรณี สสจ.เบิกจาย เงินคาบริหาร
จัดการ1%

Dr คาใชจาย(ตามประเภท)
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...

รพศ./รพท.

รพช.

Dr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่
มีปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101…
Cr รายไดอื่น-เงินงบประมาณ
งบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. /
รพท./รพช. /สอ.
4313010199.120

Dr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุน
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101…
Cr รายไดอื่น-เงินงบประมาณ
งบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. /
รพท./รพช. /สอ.
4313010199.120

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
สสจ.
กรณีมีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101…
Cr รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบัน
การเงิน
4203010101.101
นําสงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
Dr รายไดแผนดินนําสงคลัง
เปนรายไดแผนดิน
5210010103.101
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่
มีปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...
จายคาใชจายโครงการ PP
Dr คาใชจายตามโครงการ(PP)บุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ
5104030299.701
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่
มีปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...

รพศ./รพท.
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุน
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101…
Cr รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่
สถาบันการเงิน
4203010101.101
Dr รายไดแผนดินนําสงคลัง
5210010103.101

รพช.
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุน
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101…
Cr เงินรับฝากรายไดแผนดินอื่น
2111020199.103

Dr คาใชจายตามโครงการ(PP)บุคคล

Dr เงินรับฝากรายไดแผนดินอื่น
2111020199.103
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุน
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...
Dr คาใชจายตามโครงการ(PP)บุคคลที่มี

ที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

ปญหาสถานะและสิทธิ

5104030299.701
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุน
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...

5104030299.701
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุน
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...

Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุน
บุคคลที่มปี ญหาสถานะและสิทธิ

1101030102.101...

สถานีอนามัย

กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑคงคาง ภาคสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 41
ประเภท เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
หากมีเงินอุดหนุนฯ เหลือจายให
นําสงเปนรายไดแผนดิน(ตาม
ระเบียบเงินอุดหนุนสามารถใชได
2 ป)

กรณีมีผูปวยบุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธิมารับบริการ
กรณีซื้อยา เวชภัณฑมิใช วัสดุ
การแพทย วัสดุวิยาศาสตรและ
การแพทย

เมื่อผูปวยนอกบุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธินอก CUP ใน
จังหวัดมารับบริการ

สสจ.
Dr ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
3102010102.101
Cr รายไดเงินเหลือจายปเกา
4206010102.101
Dr รายไดแผนดินนําสงคลัง
5210010103.101
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่
มีปญหาสถานะและสิทธิ

รพศ./รพท.

รพช.

ไมมีการบันทึกบัญชี แตใหเก็บขอมูลการ ไมมีการบันทึกบัญชี แตใหเก็บขอมูลการ
ใหบริการเพื่อสงรายงานใหสวนกลาง
ใหบริการเพื่อสงรายงานใหสวนกลาง

Dr เจาหนี้การคา-ยา/ เวชภัณฑ
มิใช/ วัสดุการแพทย/ วัสดุวิยา
ศาสตรและการแพทย
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุน
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
Dr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญ
 หา
สถานะและสิทธิ OPD นอก CUP
ในจังหวัด
1102050101.701
Cr รายไดคารักษาบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ OPDนอก
CUP ในจังหวัด
4301020106.701

Dr เจาหนี้การคา-ยา/ เวชภัณฑ
มิใช/ วัสดุการแพทย/ วัสดุวิยา
ศาสตรและการแพทย
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุน
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
Dr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญ
 หา
สถานะและสิทธิ OPD นอก CUP
ในจังหวัด
1102050101.701
Cr รายไดคารักษาบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ OPDนอก
CUP ในจังหวัด
4301020106.701

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
เมื่อผูปวยนอกบุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธินอก CUP
ตางจังหวัดมารับบริการ
ไดรับเงินคารักษาผูปวยนอก
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
นอก CUP ในจังหวัด

กรณีไดรับเงินคารักษาพยาบาล
สูงกวาที่เรียกเก็บ

เมื่อผูปวยนอกบุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธินอก CUP
ตางจังหวัดมารับบริการ

สสจ.

รพศ./รพท.
Dr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญ
 หาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
Cr รายไดคารักษาบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...
Cr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ในจังหวัด
1102050101.701
Dr สวนตางคารักษาพยาบาลที่สูงกวา
ขอตกลงในการตามจาย OPD
4301020106.704
Cr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ในจังหวัด
1102050101.701
Dr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญ
 หาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
1102050101.702
Cr รายไดคารักษาบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
4301020106.702

รพช.
Dr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญ
 หาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
Cr รายไดคารักษาบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...
Cr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ในจังหวัด
1102050101.701
Dr สวนตางคารักษาพยาบาลที่สูงกวา
ขอตกลงในการตามจาย OPD
4301020106.704
Cr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ในจังหวัด
1102050101.701
Dr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญ
 หาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
1102050101.702
Cr รายไดคารักษาบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
4301020106.702

สถานีอนามัย
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ประเภท เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
ไดรับเงินคารักษาผูปวยนอก
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
นอก CUP ตางจังหวัด

กรณีที่มีคารักษาพยาบาลสูงกวาที่
เรียกเก็บ

เมื่อผูปวยบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิมารับบริการและเรียก
เก็บจากสวนกลาง

สสจ.

รพศ./รพท.
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...
Cr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
1102050101.702
Dr สวนตางคารักษาพยาบาลที่สูงกวา
ขอตกลงในการตามจาย OPD
4301020106.704
Cr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
1102050101.702
Dr ลูกหนี้คารักษาบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ - เบิกจากสวนกลาง
1102050101.703
Cr รายไดคารักษาบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ - เบิกจากสวนกลาง
4301020106.703

รพช.
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...
Cr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
1102050101.702
Dr สวนตางคารักษาพยาบาลที่สูงกวา
ขอตกลงในการตามจาย OPD
4301020106.704
Cr ลูกหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
1102050101.702
Dr ลูกหนี้คารักษาบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ - เบิกจากสวนกลาง
1102050101.703
Cr รายไดคารักษาบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ - เบิกจากสวนกลาง
4301020106.703
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ประเภท เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
ไดรับเงินคารักษาผูปวยบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธินอก
สวนกลาง (กรณีผูปวยในที่คา
รักษาพยาบาลสูงกวาที่เรียกเก็บ)

ไดรับเงินคารักษาผูปวยบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธินอก
สวนกลาง(กรณีผูปวยในที่คา
รักษาพยาบาลต่ํากวาที่เรียกเก็บ)

กรณีหนวยบริการไดรับหนังสือ
เรียกเก็บเงินคารักษากรณีสง
ผูปวยบุคคลที่มีปญหาสถานะและ
สิทธิ OPD ที่สงตอไปรักษาที่
หนวยบริการอื่นในจังหวัด

สสจ.

รพศ./รพท.
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงในการ
จายตาม DRG บุคคลที่มีปญหาสถานะและ
สิทธิ
4301020106.705
Cr ลูกหนี้คารักษาบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ - เบิกจากสวนกลาง
1102050101.703
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวาขอตกลงใน
การจายตาม DRG บุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ
4301020106.706
Dr คารักษาตามจายบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ
5104030299.702
Cr เจาหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธินอก CUP ในจังหวัด
2102040198.701

รพช.
Dr สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงในการ
จายตาม DRG บุคคลที่มีปญหาสถานะและ
สิทธิ
4301020106.705
Cr ลูกหนี้คารักษาบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ - เบิกจากสวนกลาง
1102050101.703
Dr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...
Cr สวนตางคารักษาที่ต่ํากวาขอตกลงใน
การจายตาม DRG บุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ
4301020106.706
Dr คารักษาตามจายบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ
5104030299.702
Cr เจาหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธินอก CUP ในจังหวัด
2102040198.701
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ประเภท เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
เอกสารทางการบัญชี
กิจกรรม
หนวยบริการจายเงินคารักษากรณี
สงผูปวยบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ OPD ที่สงตอไปรักษาที่
หนวยบริการอื่นในจังหวัดใน
กรณีคารักษาสูงกวาที่เรียกเก็บ

กรณีหนวยบริการไดรับหนังสือ
เรียกเก็บเงินคารักษากรณีสง
ผูปวยบุคคลที่มีปญหาสถานะและ
สิทธิ OPD ที่สงตอไปรักษาที่
หนวยบริการอื่นตางจังหวัด
หนวยบริการจายเงินคารักษากรณี
สงผูปวยบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ OPD ที่สงตอไปรักษาที่
หนวยบริการอื่นตางจังหวัดใน
กรณีคารักษาสูงกวาที่เรียกเก็บ

สสจ.

รพศ./รพท.
Dr เจาหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญ
 หาสถานะ
และสิทธิ OPDนอก CUP ในจังหวัด
2102040198.701
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่
มีปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...
Cr สวนตางคารักษาพยาบาลที่สูงกวา
ขอตกลงในการตามจาย OPD
4301020106.704
Dr คารักษาตามจายบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ
5104030299.702
Cr เจาหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
2102040198.702
Dr เจาหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญ
 หาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ
Cr สวนตางคารักษาพยาบาลที่สูงกวา
ขอตกลงในการตามจาย OPD

รพช.
Dr เจาหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญ
 หาสถานะ
และสิทธิ OPDนอก CUP ในจังหวัด
2102040198.701
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ
1101030102.101...
Cr สวนตางคารักษาพยาบาลที่สูงกวา
ขอตกลงในการตามจาย OPD
4301020106.704
Dr คารักษาตามจายบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ
5104030299.702
Cr เจาหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
2102040198.702
Dr เจาหนี้คารักษา-บุคคลที่มีปญ
 หาสถานะ
และสิทธิ OPD นอก CUP ตางจังหวัด
Cr เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนบุคคลที่
มีปญหาสถานะและสิทธิ
Cr สวนตางคารักษาพยาบาลที่สูงกวา
ขอตกลงในการตามจาย OPD
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ประเภท การซื้อ หรือการจาง
กิจกรรม
การซื้อ/การใชวัสดุ
การซื้อวัสดุ/จาง เมื่อกรรมการได
ตรวจรับวัสดุ/การจางถูกตอง
ครบถวน และเจาหนาที่พัสดุได
ลงบัญชีถูกตองแลว และไดรับ
แจงหนี้จากผูขาย
เมื่อชําระเงินใหผูขาย

เมื่อเบิกวัสดุไปใช ไมตองบันทึก
รายการทางบัญชี แตให

เอกสารทางการบัญชี

ใบสําคัญการ
ลงบัญชี
ใบอนุมัติ
ใบสั่งซื้อ
ใบสงของ และใบ
ตรวจรับ
ใบสําคัญการ
ลงบัญชี
ใบเสร็จรับเงิน
บุคคลภายนอก
สําเนาใบรับรอง
การหักภาษี ณ ที่
จาย
ใบเบิกวัสดุ

สสจ.

รพศ./รพท.

รพช.

Dr ยา

Dr ยา

Dr ยา

Dr วัสดุ (ระบุประเภท)

Dr วัสดุ (ระบุประเภท)

Dr วัสดุ (ระบุประเภท)

Dr คาจางเหมา

Dr คาจางเหมา

Dr คาจางเหมา

Cr เจาหนี้คาสินคาและ

Cr เจาหนี้คาสินคาและบริการ-บุคคลอื่น

สถานีอนามัย

Cr เจาหนี้คาสินคาและบริการ-บุคคลอื่น

บริการ-บุคคลอื่น
Dr เจาหนี้คาสินคาและ

บริการ-บุคคลอื่น
Cr เงินฝากธนาคาร-นอก
งบประมาณ
Cr ภาษีคางจาย

ไมบันทึกบัญชี

Dr เจาหนี้คาสินคาและบริการ-บุคคลอื่น

Dr เจาหนี้คาสินคาและบริการ-บุคคลอื่น

Dr เจาหนี้คาสินคาและ

Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ

Cr เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ

Cr ภาษีคางจาย

Cr ภาษีคางจาย

บริการ-บุคคลอื่น
---Cr เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
---Cr ภาษีคางจาย

ไมบันทึกบัญชี

ไมบันทึกบัญชี

ไมบันทึกบัญชี

