คู่มือ
การจัดทาบัญชีเงินรายรับของ
สถานพยาบาล

บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ตามที่กระทรวงการคลั งได้ออกประกาศเรื่องหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ1เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการกาหนด
ระบบบั ญชีในรายละเอีย ดให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการบริห ารจัดการภายในสถานพยาบาล1นั้ น
เนื่องจากหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลางได้กาหนดกรอบและนโยบาย
แต่มิได้กาหนดแนวทางวิธีปฏิบัติไว้ ดังนั้น กระทรวงกลาโหมจึงได้จัดทาคู่มือการจัดทาบัญชีเงินรายรับของ
สถานพยาบาล เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด ท าบั ญ ชี เ งิ น รายรั บ ของสถานพยาบาลตามระเบี ย บ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ. 2557
ขอบเขต
แนวทางที่ ก าหนดขึ้ น ในคู่ มื อ ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น ภายใต้ ห ลั ก การและนโยบายบั ญ ชี ส าหรั บ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ 1ฉบั บ ที่ 12 ผั ง บั ญ ชี ม าตรฐานเพื่ อ ใช้ ใ นระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ สู่ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) Version 2551 และมาตรฐานรายงานการเงินสาหรับหน่วยงานภาครัฐ

บทที่ 2
หลักกำรและนโยบำยกำรบัญชี
นโยบายการบั ญชีตามคู่มือฉบั บนี้ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ ที่
กระทรวงการคลังกาหนดและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของสถานพยาบาลอย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และวางแผนใน
การบริหารโดยบันทึกรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ซึ่งเป็นวิธีการบัญชีที่ใช้หลักในการ
พิจารณาบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงวดเวลาต่าง ๆ โดยคานึงถึงเงินได้ที่พึงรับและค่าใช้จ่ายที่พึงจ่าย
เพื่อให้แสดงผลการดาเนินงานของแต่ละเวลาอย่างเหมาะสม
หลักการบัญชี หมายถึง แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จาแนก สรุปผล และรายงาน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสถานพยาบาล
นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ์หรือวิธี
ปฏิบัติที่สถานพยาบาลใช้ในการจัด และนาเสนองบการเงิน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับการนาไปใช้ในการ
บันทึกรับรู้รายการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน
และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของสถานพยาบาล โดยถูกต้องตามที่ควรและสอดคล้องกับหลักการและ
นโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อใช้นโยบายการบัญชีใดแล้วจะต้องถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีนั้น
อย่างสม่าเสมอ เว้นแต่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรอบปีบัญชีใด ก็ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงนั้นใน
รายงานการเงินปีนั้น ๆ ด้วย
1. นโยบายการบัญชีทั่วไป ประกอบด้วย
1.1 ใช้หลักบัญชีคู่ (Double Entry) หมายถึง การกาหนดวิธีลงบัญชี สาหรับรายการการเงิน
ที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง จะต้องลงบัญชีสองด้าน คือ เดบิตบัญชีหนึ่งและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งด้วยจานวนเงินที่เท่ากัน
1.2 ใช้หลักการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชี
ที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น มิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงิน สด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด
1.3 ใช้รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคม
ปีปัจจุบันถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป
2. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
2.1 ประเภทสินทรัพย์
2.1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน
2.1.1.1 เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ และธนาณัติ
2.1.1.2 เงินฝากธนาคาร
2.1.1.3 เงินฝากส่วนราชการ
2.1.1.4 เงินฝากคลัง
2.1.1.5 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
2.1.1.6 ลูกหนี้เงินยืม
2.1.1.7 ลูกหนี้อื่น
2.1.1.8 สินค้าคงเหลือ
2.1.1.9 วัสดุคงเหลือ
2.1.1.10 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
2.1.1.11 รายได้ค้างรับ
2.1.1.12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2.1.2.1 ที่ดิน
2.1.2.2 อาคาร
2.1.2.3 อุปกรณ์
2.1.2.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2.1.2.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2.2 การรับรู้สินทรัพย์
2.2.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต และธนาณัติ
สถานพยาบาลจะรับรูเงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว
2.2.2 เงินฝากส่วนราชการ หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลฝากไว้ในบัญชีเงินราชการ
ของสถานพยาบาลหรือของ ส่วนราชการต้นสังกัด สถานพยาบาลจะรับรู้เงินฝากส่วนราชการในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
2.2.3 เงิ น ฝากคลั ง หมายถึ ง เงิ น นอกงบประมาณที่ ส ถานพยาบาลฝากไวกั บ
กระทรวงการคลัง สถานพยาบาลจะรับรูเงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
2.2.4 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล บันทึกตามจานวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ป่วย ลูกหนี้ที่
คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ให้ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วย
2.2.5 ลู กหนี้ เงิน ยืม หมายถึง ลู กหนี้ ภ ายในสถานพยาบาล กรณีให้ ข้าราชการ
พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย สถานพยาบาล จะรับรู้ลูกหนี้ในกรณี
นี้ตามมูลค่าที่จะได้รับ โดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2.2.6 ลูกหนี้อื่น หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากรายการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น
2.2.7 สินค้าคงเหลือ ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในคลัง ยาที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งคานวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน (FIFO) และใช้วิธีการบันทึกรายการแบบ Periodic คือ จะตรวจนับ
สินค้าคงเหลือปลายงวด บันทึกครั้งเดียวเมื่อสิ้นงวด
2.2.8 วัสดุคงเหลื อ หมายถึง สิ นทรัพยที่ สถานพยาบาล มี ไวเพื่อใชในการด าเนิ นงาน
ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร ไดแก วัสดุ ส านักงาน สถานพยาบาลจะรับรู้วัสดุ
คงเหลือในราคาทุน
2.2.9 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง คาใชจายที่สถานพยาบาลจายเพื่อซื้อสินทรัพยหรือ
บริ การไปแลวและจะไดรั บประโยชนตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดวาจะใชหมดไปในระยะสั้ น สถานพยาบาลจะรับรู้
ค่าใช้จายจ่ายลวงหนาตามมูลคาของสินทรัพยหรือบริการที่คาดวาจะไดรับ
2.2.10 รายได้ค้างรับ หมายถึง รายไดอื่นของสถานพยาบาลซึ่งเกิดรายไดขึ้นแลว
แตยังไมไดรับชาระเงิน สถานพยาบาลจะรับรูรายไดคางรับตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
2.2.11 สิ นทรั พย์ ห มุน เวีย นอื ่น หมายถึง สิน ทรัพ ย์ห มุน เวีย นประเภทอื ่น
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่สถานพยาบาลในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี
2.2.12 ที่ดิน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่สถานพยาบาลมีไวเพื่อใชประโยชนในการ
ดาเนินงาน สถานพยาบาลจะรับรูที่ดินตามราคาทุนเฉพาะที่ดินทีส่ ถานพยาบาลมีกรรมสิทธิ์

-42.2.13 อาคาร หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสรางประเภทตางๆ เชน อาคารสานักงาน
อาคารที่ใชเพื่อประโยชนอื่น อาคารโรงงาน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคารซึ่งเปนตนทุนในการ
ตกแตง ตอเติม หรือปรับปรุงตัวอาคารภายหลังจากที่จัดสรางอาคารเสร็จแลว รวมทั้งงานระหวางกอสรางที่ยังไมเสร็จ
สมบูรณ ซึ่งจะบันทึกบั ญชีเปนงานระหวางกอสรางไว เมื่องานกอสรางเสร็ จเรียบรอยแลวจึงจะโอนมาบันทึก
เปนอาคารและสิ่งปลูกสรางประเภทนั้นๆ สถานพยาบาลจะรับรูอาคารและสิ่งปลูกสรางตามราคาทุนทั้งอาคาร
และสิ่งปลูกสรางที่สถานพยาบาลมีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ แตสถานพยาบาลไดครอบครองและนามาใช้
ประโยชนในการดาเนินงาน สถานพยาบาลจะตองบันทึกคาเสื่อมราคาสะสมเพื่อนาไปหักออกจากราคาทุนของ
สินทรัพยเพื่อใหไดมูลคาสุทธิตามบัญชี การรับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมให้คานวณโดยวิธีเส้นตรง
2.2.14 อุปกรณ์ รวมถึงครุภัณฑประเภทตาง ๆ เชน ครุภัณฑสานักงาน ยานพาหนะ
เครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอร เปนตน สถานพยาบาลจะรับรูอุปกรณตามราคาทุน และบันทึกคาเสื่อมราคาสะสม
เพื่อนาไปหักออกจากราคาทุนของสินทรัพยเพื่อใหไดมูลคาสุทธิตามบัญชี การรับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมให้
คานวณโดยวิธีเส้นตรง
รายจ่ ายเกี่ยวกับสิ น ทรัพย์ที่เกิ ดขึ้นภายหลั งการได้มาของสิ นทรัพย์นั้ น
จะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อรายจ่ายนั้น ทาให้สินทรัพย์มีสภาพดีขึ้น เมื่อเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็ นอยู่
ในปัจจุบัน เช่น
- การปรับปรุง ขยายออก ต่อเติมสภาพอาคารให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- การปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพชิ้นส่วนของอุปกรณ์เพื่อให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มหน่วยความจาหลัก
- อาคารหรือครุภัณฑ์มีคุณสมบัติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
รายจ่ายในการบารุงรักษาอาคารหรือต่อเติมอุปกรณ์ถือเป็นค่าใช้จ่ายเป็น
รายจ่ายที่รักษาสภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมของสินทรัพย์โดยไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นสิ นทรัพย์ จะบั นทึกเป็นส่ ว นของสิ นทรัพย์เดิมหาก
สินทรัพย์ที่รับรู้นั้ นต้องใช้งานร่ วมกับสินทรัพย์เดิม หรือทาให้ สินทรัพย์เดิมทางานได้ดีขึ้น โดยไม่ได้ทาให้ มี
คุณสมบั ติใหม่เพิ่มเติม แต่ ถ้าสิ น ทรั พย์ ที่รับรู้นั้นทาให้ สิ นทรัพย์เดิมมีคุณสมบัติ ใหม่เพิ่มขึ้น จะบันทึกเป็ น
สินทรัพย์รายการใหม่แยกต่างหากจากสินทรัพย์รายการเดิม
2.2.15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้
และไม่มีรูปธรรม ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานถือไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน เช่น
2.2.15.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงชุดคาสั่งงานคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ทั้ง
สาหรับผูใชและผูพัฒนาระบบ ทั้งที่สถานพยาบาลพัฒนาขึ้นเอง จางผูพัฒนาระบบภายนอกใหพัฒนาขึ้นและ
โปรแกรมที่สถานพยาบาลไดรับสิทธิในการใชงานจากเจาของโดยจายคาตอบแทนให้ สถานพยาบาลจะรับรู
โปรแกรมคอมพิ ว เตอรตามราคาทุน และบั นทึ กคาตัด จาหนายสะสมเพื่ อน าไปหั กออกจากราคาทุน ของ
สินทรัพยเพื่อใหไดมูลคาสุทธิตามบัญชี การรับรู้ค่าตัดจาหน่ายและค่าตัดจาหน่ายสะสม โดยใช้วิธีคานวณ
ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงเช่นเดียวกับการคิดค่าเสื่อมราคา สาหรับกรณีที่สถานพยาบาลอยู ระหวางการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งยังไมเสร็จสมบูรณหากมีการตรวจรับงานเปนงวดๆ ใหบันทึกเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระหวางการพัฒนา เมื่อพัฒนาเสร็จเรียบรอยแลวจึงจะโอนมาบันทึกเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรแตละประเภท

-5- ราคาทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึงตนทุนที่เกิดขึ้นใน
การจัดหาหรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสวนที่ระบุไดโดยตรงวาเกี่ยวของกับการจัดหาหรือพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือ ตนทุนในการไดมาซึ่งสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
-1ในกรณีของโปรแกรมที่เปนระบบปฏิบัติการ เชน WINDOWS
WINDOWS NT UNIX เปนตน ซึ่งจาเปนตองติดตั้งลงในอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อใหระบบคอมพิวเตอรทางานได
ตามปกติ หรือในกรณีของโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่องมือหรืออุปกรณบางอยางที่ใชเทคโนโลยีสูง เชน
เครื่องมือทางการแพทยที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมการทางาน ตนทุนของโปรแกรมลักษณะนี้ควรถือรวม
เปนสวนหนึ่งของตนทุนอุปกรณ
2.2.15.2 สิทธิการเช่า หมายถึง สิทธิที่ได้รับเหนืออสังหาริมทรัพย์ ที่เช่า
จากเจ้าของสินทรัพย์โดยตรงตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาซึ่งปกติจะมีระยะเวลานาน เช่น สถานพยาบาล
เช่าที่ดิน หรืออาคารตามสัญญาเช่าระยะยาว สถานพยาบาลจะบันทึกจานวนเงินที่จ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ได้สิทธิ
การเช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าระยะยาวเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มี ตัวตนและต้องตัดจาหน่ายตลอดอายุของสัญญา
เช่านั้น โดยวิธีเส้นตรง
2.2.16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนประเภทอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น
3. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนทุน
3.1 ประเภทของหนี้สิน
3.1.1 เจ้าหนี้
3.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3.1.3 รายได้รับล่วงหน้า
3.1.4 เงินรับฝาก
3.1.5 รายได้รอการรับรู้
3.1.6 ใบสาคัญค้างจ่าย
3.1.7 หนี้สินอื่น
3.2 การรับรู้หนี้สิน
3.2.1 เจ้าหนี้ จะเกิดขึ้นจากภาระผูกพันที่สถานพยาบาลมีต่อบุคคลภายนอก เช่น
เจ้าหนี้จากการซื้อสิน ค้าและบริการ เจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน เจ้าหนี้อื่น เป็นต้น สถานพยาบาลจะรับรู้
เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ และเจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุนเมื่อสถานพยาบาลได้รับสินค้าและบริการ
และสิน ทรัพย์จ ากผู้ขายแล้ว การรับ สินค้าและบริการ และสิ นทรัพย์นี้ห มายถึงจุดที่ส ถานพย าบาลได้มีการ
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
3.2.2 ค่ า ใช้ จ่ า ยค้ า งจ่ า ย หมายถึ ง จ านวนเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทาในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอาจเกิดจากข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อตกลงในสัญญา หรือจากบริการที่ได้รับแล้ว เช่น เงินเดือนหรือ
ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย สถานพยาบาลจะรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย โดยการประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น

-63.2.3 รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง จานวนเงินที่สถานพยาบาลได้รับล่วงหน้าเป็น
ค่าสินทรัพย์หรือบริการที่สถานพยาบาลยังไม่ได้ส่งมอบสินทรัพย์ หรือบริการให้ในขณะนั้นแต่จะส่งมอบให้ในอนาคต
หรือได้รับเงินนอกงบประมาณล่วงหน้าโดยมีเงื่อนไขให้ใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและต้องนาเงินที่ใช้ไม่หมด
ส่งคืนคลัง รายได้รับล่วงหน้าจึงเป็นหนี้สินหรือภาระผูกพันของสถานพยาบาลที่จะต้องส่งมอบสินทรัพย์หรือ
ให้บริการในอนาคตจึงจะถือเป็นรายได้ สถานพยาบาลจะรับรู้รายได้รับล่วงหน้าเมื่อได้รับเงิน
3.2.4 เงิ น รั บฝาก หมายถึ ง จ านวนเงิ นที่ ส ถานพยาบาลได้ รั บฝากไว้ อาจเป็ น
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก เงินมัดจาประกันสัญญา หรือเงินอื่นใด ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่ ผู้ฝาก หรือ
เป็นเงินผ่านมือที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม สถานพยาบาลจะบันทึกเป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืนหรือ
จ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม สถานพยาบาลจะรับรู้เงินรับฝากเมื่อได้รับเงิน
3.2.5 รายได้รอการรับรู้ รับรู้เมื่อสถานพยาบาลได้รับบริจาคหรือได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นเงินหรือสินทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงาน ถ้าสถานพยาบาลยังไม่อาจ
รับรู้เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือหรือเงินบริจาคได้ให้สถานพยาบาลตั้งพักรายได้ไว้ทางด้านหนี้สินก่อนเป็น
รายได้รอการรับรู้แล้วจึงทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่
จาเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- สินทรัพย์ที่ได้มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด หรือต่อกลุ่มต่ากว่า 5,000 บาท ให้บันทึก
บัญชีค่าใช้จ่ายควบคู่กับบัญชีรายได้
3.2.6 ใบสาคัญค้างจ่าย รับรู้เมื่อได้รับใบขอเบิกเงิน
3.2.7 หนี้สินอื่น หมายถึง หนี้สินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น
3.3 ส่วนทุน ประกอบด้วย
3.3.1 ทุน
3.3.2 รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
3.3.3 รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
3.4 การรับรู้ส่วนทุน
3.4.1 ทุน สถานพยาบาลจะบันทึกบัญชีทุนเมื่อเริ่มตั้งสถานพยาบาลหรือเมื่อเริ่ม
ปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง โดยสถานพยาบาลจะต้องสารวจสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อตั้งยอดบัญชีด้วย
จานวนผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินในบัญชีทุน
3.4.2 รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม จะแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของ
สถานพยาบาลที่สะสมมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสถานพยาบาลจะนามาบันทึกเพิ่มหรือลดส่วนทุน
หรือสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่จัดทารายงาน
3.4.3 รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ หมายถึง ผลการดาเนินงานสุทธิในปีปัจจุบัน
ซึ่งเกิดจากการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
4. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้
4.1 ประเภทของรายได้
4.1.1 รายได้ค่ารักษาพยาบาล
4.1.2 รายได้จากเงินช่วยเหลือ
4.1.3 รายได้จากการรับบริจาค
4.1.4 รายได้จากดอกเบี้ย
4.1.5 กาไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
4.1.6 รายได้อื่น

-74.2 การรับรู้รายได้
4.2.1 รายได้ ค่า รัก ษาพยาบาล ได้ แก่ ค่ ายา ค่า ห้ อ ง ค่าอาหาร ค่ าตรวจรั กษา
ค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ และชันสู ตรโรค ค่าวัสดุ ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบั ด
รักษาโรค เป็นต้น สาหรับผู้ป่วยนอกบันทึกการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ผู้ป่วยแล้ว ส่วนผู้ป่วยในบันทึกการรับรู้
เมื่อได้จาหน่ายผู้ป่วยหรือเมื่อให้บริการแล้ว
4.2.2 รายได้จากเงินช่วยเหลือ สถานพยาบาลอาจได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ
ร่ว มมือจากรัฐ บาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
สถานพยาบาลโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ สถานพยาบาลจะรับรู้รายได้จากเงินช่ว ยเหลื อเมื่ อเข้าเกณฑ์ ดังนี้
4.2.2.1 ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ และ
4.2.2.2 รัฐบาลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้อนุมัติและยืนยันว่าจะ
โอนเงินให้ และ
4.2.2.3 จานวนเงินช่วยเหลือที่จะได้รับสามารถกาหนดได้อย่างน่าเชื่อถือ
โดยหากเป็นเงินช่วยเหลือที่มีข้อจากัดในการใช้ ให้สถานพยาบาลรับรู้รายได้จากเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่เป็น
ระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จาเป็นต่อการจับคู่รายได้จากเงินช่วยเหลือกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
เช่น กรณีได้รับความช่วยเหลือเป็นสินทรัพย์ ให้สถานพยาบาลรับรู้รายได้จากเงินช่วยเหลือตามสัดส่วนของ ค่า
เสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้นตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
4.2.3 รายได้จากการรับบริจาค สถานพยาบาลอาจได้รับบริจาคเงินหรือสินทรัพย์
เพื่อไว้ใช้จ่ายในการดาเนินงาน สถานพยาบาลจะรับรู้รายได้จากการรับบริจาคดังนี้
4.2.3.1 เงิ นที่ไ ด้รับ บริจ าค โดยไม่ร ะบุวั ตถุป ระสงค์ใ ห้ รับ รู้เป็ นรายได้
ทั้งจานวน
4.2.3.2 กรณี สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ บริ จ าคซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ แ ก่
สถานพยาบาลเกินกว่า ๑ รอบระยะเวลาบัญชีให้สถานพยาบาลรับรู้รายได้จากการรับบริจาคตามเกณฑ์ที่เป็น
ระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จาเป็นต่อการจับคู่รายได้จากการรับบริจาคกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
(ให้สถานพยาบาลรับรู้รายได้จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้นตลอดอายุการ ใช้
งานของสินทรัพย์)
4.2.4 รายได้จากดอกเบี้ย เป็นค่าตอบแทนที่สถานพยาบาลได้รับเนื่องจากการให้
ผู้อื่นใช้ประโยชน์จากเงินหรือเงินทุน สถานพยาบาลจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเมื่อเกิดรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของ
เวลา
4.2.5 ก าไร/ขาดทุ น จากการจ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ก าไรที่ เ กิ ด จากการจ าหน่ า ย
สินทรัพย์ที่อยู่ในความควบคุมของสถานพยาบาล ซึ่งสถานพยาบาลนั้นสามารถเก็บไว้ใช้ในการดาเนินงานต่อไป
ได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง ให้ถือเป็นรายได้ของสถานพยาบาล หากการจาหน่ายสินทรัพย์ที่อยู่ในความควบคุมของ
สถานพยาบาลเกิดผลขาดทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาล สถานพยาบาลจะรับรู้กาไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ ายสิ น ทรั พย์ เมื่อ สถานพยาบาลนั้นส่ งมอบสิ นทรัพย์ให้ กั บผู้ ชื้อ ในกรณีการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ ที่
สถานพยาบาลไม่สามารถเก็บเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายไว้ใช้จ่ายในการดาเนินงานได้ แต่มีภาระผูกพันต้อง
นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ให้บันทึกจานวนเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายในบัญชีรายได้แผ่นดินประเภทรายได้
จากการจาหน่ายสินทรัพย์และบริการ และถ้าสินทรัพย์ที่จาหน่ายนั้นยังมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีอยู่ ให้บันทึกล้าง
สินทรัพย์นั้นกับส่วนทุนของสถานพยาบาล

-84.2.6 รายได้อื่น เป็นรายได้ที่สถานพยาบาลมีสิทธิที่จะนาไปใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้อง
นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน บันทึกรับรู้เมื่อได้รับเงิน หรือเมื่อมีสิทธิเรียกร้องและสามารถคานวณวงเงินได้
อย่างถูกต้อง
5. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
5.1 ประเภทของค่าใช้จ่าย
5.1.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
5.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
5.1.3 หนี้สงสัยจะสูญ
5.1.4 ค่าเสื่อมราคา
5.1.5 ค่าตัดจาหน่าย
5.1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น
5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
5.2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคคลและการจ้างงาน
เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น สถานพยาบาลจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้น
เกิดขึ้น
5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปเพื่อการดาเนินงาน
ของสถานพยาบาล เช่น ค่าซื้อยาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ บันทึกการรับรู้เมื่อได้รับของ
หรือบริการจากผู้ขาย หรือคู่สัญญาแล้ว และสามารถระบุมูลค่าสินค้า และบริการนั้น ได้ชัดเจนถูกต้องในงวด
บัญชีที่สินค้าและบริการนั้นเกิดขึ้น
5.2.3 หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงิน
ไม่ได้ สถานพยาบาลจะประมาณจานวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบั ญชี และรับรู้หนี้สงสัยจะสูญ
เป็นค่าใช้จ่าย คู่กับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
5.2.4 ค่าเสื่อมราคา หมายถึง การปันส่วนต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรอย่างเป็นระบบ
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาเกิดจากการสูญเสียศักยภาพในการให้บริการของสิ นทรัพย์
ถาวรอันเนื่องมาจากเวลา การใช้งาน และความล้าสมัย สถานพยาบาลจะต้องรับรู้การสูญเสียศักยภาพในการ
ให้บริการของสินทรัพย์ถาวรในรูปของค่าเสื่อมราคาคู่กับค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นประจาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
การคานวณค่าเสื่อมราคาให้คานวณโดยวิธีเส้นตรง
5.2.5 ค่าตัดจาหน่าย สถานพยาบาลต้องปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น สถานพยาบาลจะรับรู้การสูญเสียศักยภาพ
ในการให้บริการของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนในรูปของค่าตัดจาหน่ายคู่กับค่าตัดจาหน่ายสะสมเป็น ประจาในแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชี โดยใช้วิธีคานวณค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงเช่นเดียวกับการคิดค่าเสื่อมราคา
5.2.6 ค่าใช้จ่ ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น
สถานพยาบาลจะรับรู้ค่าใช้จ่ายอื่น เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนั้น

บทที่ 3
ผังบัญชี
โครงสร้ำงผังบัญชีมำตรฐำน
โครงสร้ า งผั ง บั ญ ชี ม าตรฐาน เป็ น การแสดงภาพรวมของการจ าแนกประเภทบั ญ ชี ใ นผั ง บั ญ ชี
ให้เห็นในลักษณะที่เป็นระบบ โดยแสดงชื่อของกลุ่มบัญชีเป็นลาดับชั้น (Hierarchical Order) การจัดจาแนกบัญชีใน
โครงสร้างผังบัญชีนี้ทาโดยอาศัยคุณสมบัติและลักษณะร่วมกันบางประการของบัญชีต่างๆ เป็นเกณฑ์ในการจัด
แบ่งกลุ่มบัญชีแต่ละระดับ ซึ่งสอดคล้องกับลาดับการแสดงรายการในงบการเงินตามที่ กาหนดไว้ในมาตรฐาน
รายงานการเงิน
การจั ด จ าแนกประเภทบั ญชี ในที่ นี้ จะแบ่ งเป็ น 4 ระดั บ แสดงไว้ โดยใช้ เลขที่ ก ากั บให้ เห็ นเป็ นระดั บๆ
เริ่มตั้งแต่กลุ่มบัญชีระดับที่ 1 ซึ่งเป็นระดับที่ให้ข้อมูลโดยสรุปมากที่สุด แบ่งย่อยลงไปให้ละเอียดมากขึ้นจนถึง
กลุ่ มบั ญชีระดั บที่ 4 ซึ่ งเป็ นระดั บที่ให้ ข้อมูลโดยละเอียดย่ อยที่ สุ ด และต่ อจากนั้ นจะเป็ นบัญชีแยกประเภท ดั งนี้
กลุ่มบัญชี 4 ระดับ
ระดับที่ 1
หมวด เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน เป็นต้น
2
หมวดย่อย เช่น สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็นต้น
3
ประเภท เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ เป็นต้น
4
ประเภทย่อย เช่น เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง เป็นต้น
บัญชีแยกประเภท
ในบทนี้ จ ะเป็ น การแสดงบั ญ ชี แ ยกประเภททั้ ง หมดที่ ก าหนดไว้ ใ นผั ง บั ญ ชี ม าตรฐานตาม
การจั ด ล าดั บ ในโครงสร้ างผั งบั ญชี โดยได้ น าชื่ อกลุ่ มบั ญชี ที่ ปรากฏในโครงสร้ างผั งบั ญชี มาแสดงไว้ รวมกั นด้ วย
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของบัญชีแยกประเภทในผังบัญชีกับโครงสร้างบัญชี
กำรกำหนดรหัสบัญชีในผังบัญชี
รหัสบัญชีในผังบัญชีนี้ประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก ซึ่งแทนความหมายดังนี้
X X XX XX XX XX
ระดับ 6 หลัก 9 – 10 แทน รหัสบัญชีแยกประเภท
ระดับ 5 หลัก 7 – 8 แทน รหัสบัญชี
ระดับ 4 หลัก 5 – 6 แทน ประเภทย่อย
ระดับ 3 หลัก 3 – 4 แทน ประเภทบัญชี
ระดับ 2 หลัก 2
แทน หมวดบัญชีย่อย
ระดับ 1 หลักแรก แทน หมวดบัญชี 1 : บัญชีสินทรัพย์
2 : บัญชีหนี้สิน
3 : บัญชีทุน
4 : บัญชีรายได้
5 : บัญชีค่าใช้จ่าย
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ตัวอย่างเช่น รหัสบัญชี 1 1 01 01 00 01
หลักแรก
หมายเลข 1
หลักที่สอง
หมายเลข 2
หลักที่สามและสี่ หมายเลข 01
หลักที่ห้าและหก หมายเลข 01
หลักที่เจ็ดและแปด หมายเลข 01
หลักที่เก้าและสิบ หมายเลข 01

แทนบัญชีแยกประเภทดังนี้
แทน หมวดบัญชี
สินทรัพย์
แทน หมวดบัญชีย่อย
สินทรัพย์หมุนเวียน
แทน ประเภทบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
แทน ประเภทบัญชีย่อย เงินสดในมือ
แทน รหัสบัญชี
เงินสดในมือ
แทน บัญชีแยกประเภท เงินสดในมือ

บทที่ 4
เอกสำร สมุดบัญชี ทะเบียน
1. เอกสาร ให้ใช้ใบสาคัญการลงบัญชีเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี จาแนกได้เป็น ๓
ประเภท คือ
1.1 ใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับ
1.2 ใบสาคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
1.3 ใบสาคัญการลงบัญชีทั่วไป
1.1 ใบส าคั ญ การลงบั ญ ชี ด้ า นรั บ (บร.) หมายถึ ง หลั ก ฐานในการบั น ทึ ก บั ญ ชี
เกี่ยวกับการรับเงิน เช่น เงินสด เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคาร หรือเงินฝากคลัง
การรับเงินตามเอกสารการรับเงิน ให้จัดทาใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับตาม
ประเภทของเงินในบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1.1 ใบแจ้งการเครดิตบัญชี และแบบฟอร์มการเบิกเงินตามที่ระบบ GFMIS
กาหนดเป็นเอกสารแสดงการรับเงินฝากคลังจากคลัง
1.1.2 ต้นขั้วเช็ค เป็นเอกสารแสดงการรับเงินสดจากการเขียนเช็คถอนเงินฝาก
ธนาคารเพื่อมาใช้จ่ายที่สานักงานหรือในกรณีเพิ่มยอดบัญชีเงินฝากธนาคารโดยการเขียนเช็คสั่งจ่ายเพิ่มยอด
บัญชีเงินฝาก
1.1.31สมุ ดคู่ฝ าก1เป็ นเอกสารแสดงการฝากและถอนเงินกับธนาคารพาณิชย์
โดยใช้สมุดคู่ฝากและให้ถือรายการในสมุดคู่ฝากของธนาคารเป็นเอกสารในการบันทึกรายการบัญชี
1.1.4 สาเนาใบเสร็จรับเงิน (กง.1) ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่า
ด้วยการเงิน พ.ศ.2554 หมวด 5 ข้อ 41 เป็นเอกสารแสดงการรับเงินที่บุคคลหรือส่วนราชการนามาส่งหรือ
ชาระหนี้ ให้ โดยไม่มีห ลั กฐานการน าส่งหรือช าระหนี้ ในกรณีรับช าระหนี้เงินยืมเป็นใบส าคัญให้ ออกใบรับ
ใบสาคัญตามแบบและวิธีจัดทาที่กระทรวงการคลังกาหนด
1.1.5 ใบยืมเงิน (กง.3) ฉบับที่ 2 เป็นเอกสารแสดงการรับเงินยืมตามนัยแห่ง
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554 หมวด 11 ข้อ 78 ถึง 80
1.1.6 ใบนาส่งเงิน (กง.4) ฉบับที่ 1 เป็นเอกสารแสดงการรับเงินที่ส่วนราชการ
หรือบุคคลนาเงินมาส่ง ซึ่งการรับเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กาหนดไว้ ทั้งนี้รวมทั้ง
การรับชาระหนี้เงินยืมด้วย
1.1.7 ใบฝากเงิ น (กง.5) ฉบั บ ที่ 1 เป็ น เอกสารแสดงการรั บ ฝากเงิ น
ซึ่งผู้นามาฝากอาจจะเป็นส่วนราชการอื่นหรือบุคคลก็ได้
1.1.8 ใบถอนเงินฝาก (กง.6) ฉบับที่ 2 เป็นเอกสารแสดงการรับเงินที่ฝากไว้
ชาระไว้เกิน หรือขอรับเงินที่ขอให้ช่วยหักให้คืน
1.1.9 ใบถอนเงินฝากธนาคาร (กง.7) ต้นฉบับ เป็นเอกสารแสดงการ
รับเงินที่ถอนจากเงินฝากธนาคารมาไว้จ่าย โดยใช้ประกอบกับหลักฐานการถอนเงินของธนาคาร
1.1.10 ใบสรุปการรับเงินประจาวัน ( กง.12.1 ) ใช้สาหรับกรณีที่ส่วนราชการ
รับเงินเป็นจานวนมากรายการในวันหนึ่ง ๆ จาเป็นต้องสรุปการรับเงินประจาวัน เป็นยอดรวมตามประเภทของเงิน
1.1.11 สาเนาใบถอนเงินธนาคาร ใช้สาหรับกรณีถอนเงินจากธนาคาร ให้ใช้
แบบพิมพ์ของธนาคารผู้ให้ถอนเงิน
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แบบพิมพ์ของธนาคารผู้รับฝาก
1.2 ใบสาคัญการลงบัญชีด้านจ่าย (บจ.) หมายถึง หลักฐานในการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับการจ่ายเงินสด หรือเงินฝากธนาคาร ให้จัดทาใบสาคัญการลงบัญชีด้านจ่ายตามประเภทของเงินใน
บัญชีแยกประเภททั่วไป โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1.2.1 หลักฐานการจ่ายเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนดเป็นเอกสาร
แสดงการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยกาหนดรูปแบบเฉพาะ
1.2.2 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน (กง.1) ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554 หมวด 5 ข้อ 41 เป็นเอกสารที่ได้รับจากส่วนราชการเมื่อได้จ่ายเงินที่นาส่งหรือชาระหนี้
ให้โดยไม่มีหลักฐานการนาส่งหรือชาระหนี้
1.2.3 ใบสาคัญรับเงิน (กง.2) เป็นเอกสารที่ได้รับเมื่อมีการจ่ายเงิน ซึ่งตาม
ลักษณะผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ หรือมิได้ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในเอกสารอื่นใดของ ทาง
ราชการ ทั้ ง นี้ เว้ น แต่ ร ายจ่ า ยนั้ น ระเบี ย บแบบแผนของทางราชการอนุ ญ าตให้ ท าใบรั บ รองการจ่ า ยเงิ น
(บก.111) ได้
1.2.4 ใบสาคัญรับเงิน (กง.2.1) เป็นเอกสารที่ได้รับเมื่อมีการจ่ายเงินประเภท
เดียวกันหลายราย และตามลักษณะผู้รั บเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้หรือมิได้ลงชื่อรับเงินไว้ใน
เอกสารอื่นใดของทางราชการ ทั้งนี้ เว้นแต่รายจ่ายนั้นระเบียบแบบแผนของทางราชการอนุญาตให้ทาใบรับรอง
การจ่ายเงิน (บก.111) ได้
1.2.5 ใบยืมเงิน (กง.3) ฉบับที่ 1 เป็นเอกสารแสดงการจ่ายเงินยืมตามนัย
แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554 หมวด 11 ข้อ 78 ถึง 80
1.2.6 ใบนาส่งเงิน (กง.4) ฉบับที่ 2 เป็นเอกสารการจ่ายเงิน ซึ่งส่ว นราชการ
หรือบุคคลนาเงินไปส่งที่อื่น ซึ่งการจ่ายเงินนั้นปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กาหนดไว้ ทั้งนี้
รวมทั้งการส่งชาระหนี้เงินยืมด้วย
1..2.7 ใบฝากเงิน (กง.5) ฉบับที่ 2 เป็นเอกสารแสดงการฝากเงินกับส่วนราชการ
1.2.8 ใบถอนเงินฝาก (กง.6) ฉบับที่ 1 เป็นเอกสารที่แสดงการจ่ายเงินที่ ขอ
ถอนจากเงินที่ฝากไว้ ชาระไว้เกินหรือขอรับเงินที่ขอให้ช่วยหักให้คืน
1.2.9 ใบขอเบิกเงินรายรับของสถานพยาบาล (รพ.1) ใช้สาหรับกรณีเบิกเงิน
รายรั บของสถานพยาบาลเพื่อใช้จ่ายตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้ วยเงินรายรับของ
สถานพยาบาล ตามที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
1.2.10 ใบสรุปการจ่ายเงินประจาวัน (กง.12) ใช้สาหรับกรณีที่จาเป็นต้อง
สรุปรายการจ่ายเงินประจาวัน เช่น การจ่ายเงินที่ใช้สมุดจ่ายเงินหรือบัตรจ่ายเงินเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน หรือ
มีการจ่ายเงินตามประเภทของเงินเป็นจานวนมากรายการในวันหนึ่ง ๆ เป็นต้น
1.2.11 ใบสาคัญคู่จ่ายเงิน ใช้สาหรับกรณีที่มีการจ่ายเงินตามเอกสารประกอบการ
ลงบัญ ชี นอกจากที่ได้กาหนดไว้ในหมวดนี้ เช่น ใบเสร็จรับเงินของผู้ขาย ผู้รับจ้างโรงพยาบาล โรงแรม หรือ
สถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น
1.3 ใบสาคัญการลงบัญชีทั่วไป (บท.) หมายถึง หลักฐานในการบันทึกบัญชีที่ไม่
เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินสด หรือเงินฝากธนาคาร ได้แก่ รายการเกี่ยวกับการโอนบัญชี แก้ไขบัญชี ปรับปรุงบัญชี
และการเปิ ด บั ญ ชี ปิ ด บั ญชี เ ป็ น ต้ น รวมทั้ ง การรับ เอกสารหลั ก ฐานประเภทเดี ย วกั น เพื่ อ จั ดท าใบส าคั ญ
การลงบัญชีทั่วไปตามประเภทของเงินในบัญชีแยกประเภททั่วไป

- 50 การให้เลขที่ใบสาคัญการลงบัญชี เป็นดังนี้
1. ใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับ ให้ขึ้นต้นด้วยเลข 1 และต่อท้ายด้วยลาดับที่
(Running) ตัวอย่างเช่น 10001 หมายถึง ใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับเลขที่ 1
2. ใบสาคัญการลงบัญชีด้านจ่าย ให้ขึ้นต้นด้วยเลข 2 และต่อท้ายด้วยลาดับที่
(Running) ตัวอย่างเช่น 20001 หมายถึง ใบสาคัญการลงบัญชีด้านจ่ายเลขที่ 1
3. ใบสาคัญการลงบัญชีทั่วไป ให้ขึ้นต้นด้วยเลข 3 และต่อท้ายด้วยลาดับที่
(Running) ตัวอย่างเช่น 30001 หมายถึง ใบสาคัญการลงบัญชีทั่วไปเลขที่ 1
4. ให้บันทึกชื่อสมุดบันทึกรายการขั้นต้น เลขที่หน้าพร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่บันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ไว้ในใบสาคัญการลงบัญชี และเอกสารประกอบทุกฉบับโดยให้นายทหาร
บัญชี หรือเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกบัญชีลงลายมือชื่อย่อกากับไว้ด้วย
กรณีที่ต้องบันทึกรายการในทะเบียนคุม บัญชีย่อย หรือสมุดช่วย ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน
จะพิจารณากาหนดให้บันทึกชื่อทะเบียน บัญชีย่อย หรือสมุดช่วย เลขที่หน้าพร้อมวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ
ในทะเบียน บัญชีย่อย หรือสมุดช่วยนั้นๆ ไว้ในใบสาคัญการลงบัญชีและเอกสารประกอบด้วยก็ได้ โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
การลงลายมือชื่อในใบสาคัญการลงบัญชี เป็นดังนี้
1. ผู้ทา หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกสมุดรายการขั้นต้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
2. ผู้ลงบัญชี หมายถึง นายทหารบัญชี หรือหัวหน้านายทหารการเงิน หรือเจ้าหน้าที่
การเงิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อ แล้วแต่กรณี
3. ผู้อนุมัติ หมายถึง หัวหน้านายทหารการเงิน เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุมัติ ยกเว้นกรณี
เงินขาดบัญชี ซึ่งจะต้องทาการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบให้ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุมัติ
การจัดเก็บเอกสาร
ให้ จัดเก็บ ใบสาคัญการลงบัญชีแยกตามประเภทของใบส าคัญการลงบัญชีโ ดยให้
เรียงลาดับที่ของใบสาคัญจากเลขที่น้อยไปหามาก การเก็บใบสาคัญการลงบัญชีให้แนบเอกสารประกอบ และ
หลักฐานไว้กับต้นเรื่องด้วย
ใบสาคัญการลงบัญชีและเอกสารประกอบ ฉบับที่การรับจ่ายเงินยังไม่เสร็จสิ้น หรือยังมี
ข้อผูกพันที่จะต้องรับหรือจ่ายเงินอยู่อีก ให้จัดเก็บแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก ตามชนิดหรือประเภทของเอกสารนั้น
เมื่อการรับจ่ายเงินตามเอกสารนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ให้นามาจัดเก็บตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง
2. สมุดบันทึกรายการขั้นต้น แบ่งตามรายการรับจ่ายเงิน ใช้สาหรับบันทึกรายการทาง
การเงินทุกรายการเรียงตามลาดับก่อนหลังของรายการที่เกิด ขึ้นก่อนที่จะผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบันทึก
รายการขั้นปลายหรือบัญชีแยกประเภททั่วไปต่อไป ประกอบด้วย
2.1 สมุดรายวันเงินรับ (บช.3) ใช้สาหรับบันทึกรายการรับเงินประจาวัน ทั้งที่เป็น
ตัวเงินสดและเอกสารการเงินซึ่งมีมูลค่าเป็นเงิน เช่น เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เป็นต้น เมื่อสิ้นสุดการรับเงินประจาวัน
ให้รวมจานวนเงินของแต่ละช่องที่ลงรับไว้ในวันนั้น แล้วบันทึกไว้เป็นรายการ “รวมรับประจาวันนี้” กับให้รวม
จานวนเงินที่ลงรับไว้ตั้งแต่ต้นปีหรือวันเปิดบัญชีแล้วแต่กรณีจนถึงปัจจุบัน และบันทึกไว้เป็นรายการ “รวมรับ
จนถึงวันนี้” ในบรรทัดต่อจาก “รวมรับประจาวันนี้” ด้วย
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ตัวเงินสดและเอกสารการเงินซึ่งมีมูลค่าเป็นเงิน เช่น เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เป็นต้น เมื่อสิ้นสุดการจ่ายเงิน
ประจาวัน ให้รวมจานวนเงินของแต่ละช่องที่ลงจ่ายไปในวันนั้น แล้วบันทึกไว้เป็นรายการ “รวมจ่ายประจาวันนี้”
กับให้รวมจานวนเงินที่ลงจ่ายไปตั้งแต่ต้นปีหรือวันเปิดบัญชีแล้วแต่กรณีจนถึงปัจจุบัน และบันทึกไว้เป็นรายการ
“รวมจ่ายจนถึงวันนี้” ในบรรทัดต่อจาก “รวมจ่ายประจาวันนี้” ด้วย
2.3 สมุดรายวันทั่วไป (บช.5) ใช้สาหรับบันทึกรายการที่ มิใช่ เงินสด หรือเงินฝาก
ธนาคาร หรือเงินฝากคลัง เช่น แก้ไขบัญชี ปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชี เป็นต้น
2.4 สมุดรายวันซื้อ (รพ.2) ใช้สาหรับบันทึกรายการซื้อเชื่อยาและเวชภัณฑ์และให้รวม
ยอดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
2.5 สมุดรายวันค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (รพ.3) ใช้สาหรับบันทึกรายการที่เรียกเก็บเงิน
จากผู้ป่วยประเภทคนไข้ใ น เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะรายที่เรียกเก็บเงินภายหลัง ออกจาก
สถานพยาบาลแล้วaเป็นค่ายา1ค่าบริการทางการแพทย์ 1(ค่าตรวจรักษาโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ) ค่าห้อง
ค่าอาหาร และอื่น ๆ รายได้เหล่านี้ให้รวมยอดแต่ละประเภทอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
การบันทึกรายการในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันทั่วไป ให้
สรุปรายการที่เกี่ยวกับการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปลงบัญชีแยกประเภททั่วไป ด้วยรายการและจานวนเงินเป็น
ยอดรวม เป็นประจาทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน ส่วนการผ่านรายการไปลงทะเบียน หรือบัญชีย่อยนั้น ให้กระทา
รายการต่อรายการ
3. สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย หมายถึง สมุดที่ใช้ในการแจกแจงแยกประเภทรายการ
ทางบัญชี เพื่อให้มีข้อมูลทีร่ ายละเอียดมากยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
3.1 บัญชีแยกประเภททั่วไป ให้เปิดบัญชีตามผังบัญชีที่กาหนดไว้ในบทที่ 3
3.2 ทะเบียน ประกอบด้วย
3.2.1 ทะเบียนคุมฎีก าเบิกจ่ายเงิน ใช้สาหรับบัน ทึกรายการเกี่ยวกับการ
รับจ่ายเงินที่ขอเบิกเงินจากคลัง หรือส่วนราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้จ่ายเงินภายในระยะเวลาที่
ระเบียบกาหนด
3.2.2 ทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย ใช้สาหรับบันทึกหลักฐานการขอเบิกเงิน
ที่มีการรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายแล้วแต่ยังมิได้จ่ายเงิน
3.2.3 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 1ใช้สาหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับ
เอกสารที่จะต้องดาเนินการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ หน่วยรับการสนับสนุนการเบิกจ่าย หรือผู้มีสิทธิ เพื่อประโยชน์ ใน
การควบคุมมิให้เอกสารสูญหาย และเร่งดาเนินการเบิกจ่ายเงินโดยตามลาดับก่อนหลัง
3.2.4 ทะเบียนคุมรายได้ (เปิดแยกตามประเภทของรายได้) ใช้สาหรับบันทึกและ
ควบคุมเงินรายได้ที่ได้จากการดาเนินงาน
3.2.5 ทะเบียนคุมยาและเวชภัณฑ์ ใช้สาหรับบันทึกรายการ จานวนและราคา
ของยา และเวชภัณฑ์ที่จัดหาจากเงินรายรับ ของสถานพยาบาล รวมทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ
รายการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งจานวนคงเหลือ โดยให้แยกลงตามประเภท ชื่อ ชนิด ขนาด หรือลักษณะ
ของยาและเวชภัณฑ์ สาหรับการจัดทาทะเบียนนี้ให้เป็นหน้าที่ของเภสัชกร

- 52 3.2.6 ทะเบี ย นลู ก หนี้ ก ารรั ก ษาพยาบาล ใช้ ป ระกอบบั ญ ชี ลู ก หนี้ ก าร
รักษาพยาบาล สาหรับบันทึกรายการเรียกเก็บเงินจากคนไข้ในและรายการรับใช้หนี้
3.2.7 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ใช้สาหรับบันทึกและควบคุมรายละเอียด
เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ทวงถาม ให้ชาระหนี้ตามระยะเวลาที่กาหนด
อย่างไรก็ดีอาจใช้สัญญายืมแทนทะเบียนคุมลูกหนี้ก็ได้
3.2.8 ทะเบี ย นค่ า รั ก ษาพยาบาลให้ เ ปล่ า ใช้ ส าหรั บ บั น ทึ ก รายการค่ า
รักษาพยาบาลที่ไม่เรียกเก็บเงินในกรณีต่าง ๆ ทั้งผู้ป่วยประเภทคนไข้ใน และคนไข้นอก เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ทางสถิติการรักษาพยาบาลให้เปล่า โดยให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนหรือสถิติเป็นผู้จัดทาและให้รวมยอดประจาเดือน
พร้อมทั้งยอดรวมจนถึงเดือนปัจจุบัน
3.2.9 ทะเบียนรับเช็ค ใช้สาหรับบันทึกและควบคุมรายละเอียดของเช็คที่ได้รับ
จากบุคคลภายนอก
3.2.10 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า ใช้ สาหรับบันทึกและควบคุ รายละเอียด
เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าเพื่อประโยชน์ในการติดตามการชาระหนี้
3.2.11 ทะเบียนคุมเงินประกัน ใช้สาหรับบันทึกรายละเอียดเงินประกันต่างๆ
แต่ละราย เพื่อให้ทราบว่าได้รับเงินนั้นไว้เป็นจานวนเท่าไร ตั้งแต่เมื่อใด ครบกาหนดเมื่อใดและจ่ายคืนไปแล้ว
เมื่อใดโดยบันทึกเรียงตามลาดับการรับเงิน
3.2.12 ทะเบียนคุมเงินมัดจา ใช้สาหรับบันทึกรายละเอียดการรับจ่ายเงินมัดจา
เงินประกันซองแต่ละรายเพื่อให้ทราบว่าได้รับเงินนั้นไว้เป็นจานวนเท่าไร ตั้งแต่เมื่อใด ครบกาหนดและเมื่อใด
จ่ายคืนไปแล้วเมื่อใด โดยบันทึกเรียงตามลาดับการรับเงิน
3.2.13 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ใช้สาหรับบันทึกควบคุมสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับมา
เพื่อใช้ในการดาเนินการของสถานพยาบาล
3.2.14 ทะเบียนคุมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใช้สาหรับควบคุมการรับ
– จ่ายเงิน โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเภทเหมาจ่ายรายหัว เรียกเก็บ เสริมสร้าง / ป้องกัน และ
งบลงทุน
3.3 บัญชีย่อย ให้เปิดบัญชีย่อยได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ประกอบบัญชี
แยกประเภททั่ ว ไปในกรณี ที่ จ าเป็ น หรื อ ต้ อ งการทราบรายละเอี ย ดของรายการรั บ จ่ า ย เงิ น รายรั บ ของ
สถานพยาบาล โดยยอดคงเหลือในบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภททั่วไปใดรวมกันต้องเท่ากับยอดคงเหลือของ
บัญชีแยกประเภทนั้น ๆ ทั่วไป

บทที่ 5
กำรบันทึกรำยกำรบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การรับ-จ่ายเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเภทรายหัว, เรียกเก็บและเสริมสร้าง/ป้องกัน
การรับเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเภทงบลงทุน
การรับเงินจากหน่วยบริการที่รับส่งต่อโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
การเบิก-จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง
การรับ-จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม ประเภทรายหัวและเรียกเก็บ
การรับรายได้กองทุนประกันสังคมประเภทค่าบริหารจัดการ / พัฒนากิจการของหน่วยบริการ
การรับรายได้ ประเภท สิทธิ พ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต์ / บริษัทคู่สัญญา / บัตรเครดิต
การรับ เงินรายได้จากการรักษาพยาบาลจากประชาชนทั่ว ไปและเงินส่ว นเกินการรักษาพยาบาล
กรณีกองทุนต่างๆ
9. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
10. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
10.1 การจ่ายค่าล่วงเวลา
10.2 การจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวและการหักเงินสะสมประกันสังคม
11. การจ่ายค่าอาหารผู้ป่วย
12. การจ่ายค่าแก๊ส
13. การจ่ายค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม หรือค่าจ้างเหมาบริการ
14. การจ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์, วัสดุสิ้นเปลือง
15. การจ่ายค่าหนังสือและวารสาร
16. การจัดซื้อครุภัณฑ์/ ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์
17. การจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
18. การขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
19. การรับและจ่ายคืนเงินประกัน/ เงินมัดจา
20. การจ่ายเงินยืมและการรับใช้หนี้เงินยืม
21. การรับและจ่ายคืนเงินรับฝาก
22. การรับ – นาส่ง และ เบิก – จ่ายเงินฝากคลัง
23. การตัดจาหน่ายหนี้สูญ
24. หนี้สูญได้รับคืน

บทที่ 6
กำรปรับปรุงบัญชี
การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี หมายถึ ง การบั น ทึ ก รายการเมื่ อสิ้ น รอบระยะเวลาบั ญ ชี ใ น
สมุดรายวันทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่ายให้แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็น
ในรอบระยะเวลาบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง นอกจากนี้รายการปรับปรุงยังส่งผลให้มีการปรับมูลค่าสินทรัพย์และ
หนี้ สิ น ให้ ถูกต้องตามความเป็ น จริ ง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีนั้นด้ว ย โดยได้รับหลั กฐานจากหน่ว ยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
วัสดุใช้ไป
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บทที่ 7
กำรปิดบัญชี
การปิดบัญชี หมายความว่า การโอนปิดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ได้แยกบันทึกรายการเบิกไว้
บัญชีหนึ่ง และบันทึกรายการจ่ายไว้อีกบัญชีหนึ่ง เพื่อให้ทราบผลการเบิกจ่ายเงินประเภทนั้น ๆ ว่าได้มีการ
เบิกจ่ายไปเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง รวมถึงการปิดบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องด้วย
การปิ ด บั ญ ชี ใ ห้ ส ถานพยาบาลด าเนิ น การปิ ด บั ญ ชี ปี ล ะ 1 ครั้ ง ณ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ
ภายหลังการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีง บประมาณ โดยให้จัดทางบทดลองและปิดบัญชีทาการคือบัญชีรายได้
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

บทที่ 8
กำรตรวจสอบ และกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบัญชี
1. การตรวจสอบ
การตรวจสอบความถูกต้องของการทาบัญชีสามารถแยกพิจ ารณาได้ 2 ส่ว น คือ การตรวจสอบ
ความถูกต้องของตัวเงินสด เงินฝากธนาคาร และการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการบัญชี
1.1 การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.1.1 รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (บช.27)
ให้จัดทาขึ้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเงินที่เก็บรักษาไว้ในกาปั่นเก็บเงิน ณ วันสิ้นเดือน
กับยอดคงเหลื อในสมุดเงิน สดหรือบัญชีเงินสด ณ วันเดียวกันนั้นในรายงานให้ แสดงรายการตามชนิดและ
ประเภทของเงิน ถ้าเป็นเอกสารเงินซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินให้แสดงหมายเลขและจานวนเงินแต่ละฉบับไว้ด้วย
1.1.2 รายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (บช.28.1)
ให้จัดทาขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ปรากฏตามสมุดเงิน
ฝากธนาคารและหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานพยาบาลนั้น ณ วันสิน้ เดือน กับยอดเงินคงเหลือที่ธนาคารแจ้งมา
1.2 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
1.2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป
การพิ สู จ น์ ค วามถู ก ต้ อ งของบั ญ ชี แ ยกประเภททั่ ว ไปกระท าได้ โ ดยการท างบทดลอง
งบทดลองนี้จะทาขึ้นในขณะหนึ่งขณะใดก็ได้ โดยปกติเมื่อสิ้นเดือนแต่ละเดือนก่อนจัดทารายงานประจาเดือนให้
ปิดบัญชีรวมยอดรายการเดบิตและรายการเครดิตทั้งหมดลงมาไว้บรรทัดหนึ่งและรวมยอดรายการเดบิตและ
รายการเครดิตตั้งแต่ต้นปีงบประมาณไว้อีกบรรทัดหนึ่ง แล้วยกยอดคงเหลือไปทางบทดลอง ถ้าผลรวมของ
งบทดลองในช่องเดบิตเท่ากับผลรวมในช่องเครดิต สันนิษฐานได้ว่าการลงบัญชีแยกประเภทที่ได้กระทามาแต่ต้นนั้น
ถูกต้อง
1.2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อย/ทะเบียน
การพิสูจน์ความถูกต้องของบัญชีย่อย/ทะเบียนกระทาได้โดยการรวมยอดบัญชีของบัญชี
ย่อย/ทะเบียนกับยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งเป็นบัญชีคุมยอดของบัญชีย่อย/ทะเบียนนั้น ถ้าหากยอด
ทั้งสองเท่ากันก็สันนิษฐานได้ว่าบัญชีย่อย/ทะเบียนนั้นถูกต้อง
1.2.2.1 ตรวจสอบยอดรายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินนาส่งคลังเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของ
ยอดคงเหลือในบัญชี
1.2.2.2 ตรวจสอบยอดคงเหลือ ระหว่างบัญชีกับ ทะเบีย นคุมและบัญชีย่อยลู ก หนี้ เพื่อ
พิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีลูกหนี้
1.2.2.3 ตรวจสอบยอดคงเหลือระหว่างบัญชีกับทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเพื่อพิสูจน์ความ
ถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
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การบันทึกบัญชีผิดพลาดเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในการปฏิบัติง านการลงบัญชี แต่ถ้าหากผู้ทาบัญชีได้
พยายามใช้ความระมัดระวังในการบันทึกบัญชีอยู่เสมอแล้ว ความผิดพลาดในบัญชีจะลดน้อยลงไปด้วย อย่างไรก็ดี
เมื่อมีข้อผิดพลาดทางบัญชีเกิดขึ้นให้แก้ไขความผิดพลาดนั้นโดยปฏิบัติดังนี้
2.1 การบันทึกรายการผิดบัญชี ถ้าการบันทึกรายการผิดบัญชี เ กิด ขึ้น ในบัญ ชีแ ยกประเภททั่ว ไป
ให้แก้ไขด้วยวิธีการจัดทาใบสาคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1.1 จัดทาใบสาคัญการลงบัญชีแสดงบัญชีแยกประเภทที่ต้องเดบิตและเครดิตพร้อมทั้งจานวนเงิน
และเหตุผล ถ้าต้องแก้ไขบัญชีย่อยด้วยก็ให้แจ้งว่าบัญชีย่อยบัญชีใดด้วย รายการแก้ไขบัญชีนี้จะเป็นรายการ
ที่ล้างรายการที่ผิดนั้นแล้วยกรายการไปลงบัญชีที่ถูกต้อง เช่น การจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ซึ่งที่ถูกต้อง เดบิตบัญชี
แยกประเภทค่าจ้าง แต่ด้วยความผิดพลาดได้นาไปเดบิต บัญชีแยกประเภทค่าล่วงเวลา การแก้ไขบัญชีเป็นดังนี้
1) จัดทาใบสาคัญการลงบัญชีทั่วไป บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้
เดบิต ค่าจ้าง xx
เครดิต ค่าล่วงเวลา
xx
2) บันทึกรายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เกี่ยวข้อง
3) หากเป็ น การผิ ด พลาดในบั ญ ชี ย่ อ ยด้ ว ยก็ ต้ อ งบั น ทึ ก รายการแก้ ไ ขในบั ญ ชี ย่ อ ยที่
เกี่ยวข้องด้วย
2.1.2 ถ้าเป็นการผิดพลาดระหว่างบัญชีย่อยซึ่งมีบัญชีแยกประเภททั่วไปเป็นบัญชีคุมบัญชีเดียวกัน
รายการแก้ไขบัญชีต้องบันทึกไว้ทั้งบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีย่อย
2.2 การแก้ไขรายการ จานวนเงิน ในบัญชีและหรือเอกสารประกอบการลงบัญชี ห้ามมิให้กระทาโดย
การขูดลบ แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความหรือจานวนเงินที่ผิด ด้วยน้าหมึกสีแดง เป็นเส้นตรงคู่ แล้วเขียนข้อความ
หรือจานวนเงินที่ถูกต้องขึ้นใหม่
การแก้ไขข้อความและหรือจานวนเงินต้องให้หัวหน้านายทหารการเงิน นายทหารบัญชี เจ้าหน้าที่
การเงินหรือตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ลงลายมือชื่อย่อ กากับข้อความและหรือจานวนเงินที่
แก้ ไ ขทุ ก แห่ ง ด้ ว ยน้ าหมึ ก สี แ ดง เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ บั ญ ชี ห รื อ เอกสารประกอบการลงบั ญ ชี นั้ น อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะและบุคคลผู้นั้นจะต้องแก้ไขข้อความและหรือจานวนเงินด้วย
ตนเองก็อนุโ ลมให้ บุคคลผู้นั้ นลงลายมือชื่อย่อกากับข้อความและหรือจานวนเงินที่ตนแก้ไขได้ ห้ ามขูดลบ
เขียนทับหรือใช้น้ายาลบหมึกเป็นอันขาด
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รายงานการเงินเป็นการสรุปข้อมูลทางบัญชีให้อยู่ในรูปแบบที่กาหนดเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารใน
การใช้ข้อมูลเพื่อวางแผน ควบคุม ติดตามประเมินผล ตลอดจนการตัดสินใจ โดยให้สถานพยาบาลระดับ
โรงพยาบาลเสนอรายงานการเงิน ดังนี้
1. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
2. รายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
3. รายงานการรับ - จ่ายเงิน
4. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
5. งบแสดงฐานะการเงิน
6. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน
7. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ให้สถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลจัดทารายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือนได้แก่ รายงานเงินคงเหลือ ณ
วันสิ้นเดือน และรายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินและจัดทารายงานการรับ –
จ่ายเงิน เสนอต่อผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
แล้วแต่กรณี และหรือส่วนราชการที่เกี่ ยวข้องเป็นประจาทุกงวด 4 เดือน โดยให้ส่งอย่างช้าไม่เกินวันสิ้นเดือน
แรกของงวดถัดไป และให้หัวหน้านายทหารการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน หรือตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่นเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการเงิน
ให้สถานพยาบาลจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการ
เปลี่ย นแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ / ส่ว นทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรูปแบบรายงานการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ส าหรั บ งบแสดงผลการดาเนิ น งานทางการเงิ น งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้จัดทา ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เสนอผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน
ส านั กงานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรื อส านักตรวจเงิ นแผ่ นดิ นจัง หวัด แล้ ว แต่ กรณี และหรื อส่ ว นราชกา รที่
เกี่ย วข้อง โดยให้ส่ งภายใน 90 วัน นับ แต่วันสิ้นปีงบประมาณและให้หัว หน้านายทหารการเงิน เจ้าหน้าที่
การเงิน หรือตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการเงิน

