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นิยามและคาศัพท์ที่สาคัญ
คาศัพท์
ระบบบัญชีประชาชาติ
(System of National Accounts :
SNA)

นิยาม
การเชื่อมโยงบัญชีเศรษฐกิจหลาย ๆ บัญชีไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์
ผ่านธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทั้งที่แสดงข้อมูลการไหลเวียน (Flow) ของธุรกรรมที่
เกิดขึ้นในหนึ่งรอบบัญชี ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจในช่วงเวลาต่าง ๆ และแสดงข้อมูลยอดคงเหลือ (Stock) ณ จุดเวลาใดเว ลาหนึ่ง
เพื่อให้เห็นภาพความมั่งคั่งทั้งหมด ณ จุดเวลานั้น
ระบบบัญชีประชาชาติที่ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ระบบ คือ 1) ระบบของ
องค์การสหประชาชาติ เรียกว่าระบบ ค.ศ.1953 2) ระบบค.ศ.1968 3) ต่อมาองค์กรระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ IMF, OECD, Eurostat, The world bank, และองค์การสหประชาชาติ
พัฒนาเป็นระบบ ค.ศ.1993 และ 4) ล่าสุดคือ ระบบค.ศ.2008

ตารางอุปสงค์และอุปทาน
(Supply and Use table : SUT)

ตารางบันทึกมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ (Goods and services) ที่ผลิตขึ้นจาก
ผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและการนาเข้าตลอดจนการใช้สินค้าและบริการดังกล่าวตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งเพื่อเป็นสินค้าขั้นกลางสินค้าขั้นสุดท้ายและการส่งออกซึ่งจะใช้เป็น
กรอบเค้าโครงทางบัญชี (Accounting framework) และสามารถตรวจสอบการไหลเวียนของ
สินค้า (Commodity flow) ที่รวบรวมจากองค์ประกอบของบัญชีประชาชาติได้อย่างเป็น
ระบบ ทั้งนี้ SUT ตารางแรกของประเทศไทย คือ SUT ปี ค.ศ.2007 เผยแพร่แล้วทางเว็บไซต์
ของ สศช.

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ผลรวมของมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตได้ภายในประเทศในรอบระยะเวลา
(Gross Domestic Product : GDP) หนึ่ง โดยทั่วไปจะวัดในรอบ 1 ปี หรือ 1 ไตรมาส ที่เรียกว่า QGDP (Quarterly Gross
Domestic Product) หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส
การวัดแบบปริมาณลูกโซ่
(Chain volume measures :
CVM)
มูลค่าการผลิต
(Gross output)

การวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้าและบริการ โดยใช้ดัชนีปริมาณแบบลูกโซ่ ที่น้าหนัก
ของโครงสร้างราคาสินค้าและบริการเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา

มูลค่าเพิ่ม

มูลค่าของสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต คานวณได้จากส่วนต่างระหว่าง
มูลค่าการผลิต และค่าใช้จ่ายขั้นกลางที่ใช้ไปในกระบวนการผลิต หรือคานวณจากผลรวมของ
ผลตอบแทนปัจจัยการผลิตขั้นปฐม

(Value added)
ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง
(Intermediate cost)

มูลค่าของการผลิตสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 ปี หรือ 1 ไตรมาส
เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตในการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อนามาใช้ในขั้นตอนการผลิตของตนเอง
เพื่อให้ได้สินค้าและบริการชนิดใหม่ โดยสินค้าและบริการที่จัดหามานั้นถูกใช้หมดสิ้นไปใน
กระบวนการผลิตในช่วงเวลาหนึ่ง
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การวัดบริการการเงินทางอ้อม
(Financial intermediation
services indirectly measured :
FISIM)
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้น
สุดท้ายของเอกชน
(Private final consumption
expenditure : PCE)

นิยาม
การวัดผลผลิตการให้บริการของสถาบันการเงินแบบทางอ้อม สาหรับกิจกรรมการผลิตที่
ดาเนินธุรกรรมเป็นสื่อกลางทางการเงิน โดยการระดมเงินจากการรับฝากเงินหรือกู้ยืมเงิน
และการปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ

สินค้าและบริการ ของเอกชน (ครัวเรือน และสถาบันไม่แสวงหากาไรให้บริการครัวเรือน )
อุปโภคโดยตรง มิใช่เพื่อการผลิต รวมทั้งสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศและสินค้าและ
บริการนาเข้าจากต่างประเทศ หรืออีกนัยหนึ่ง การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ประกอบด้วยการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกในครัวเรือนในการบริโภคสินค้าและบริการ ไม่
รวมการใช้จ่ายในสินทรัพย์ถาวรด้านที่อยู่อาศัยและของมีค่า ในที่นี้ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ประกอบด้วยสองส่วนคือ 1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ขั้นสุดท้ายของครัวเรือน และ 2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของสถาบันไม่
แสวงหากาไร

ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้น
สุดท้ายของครัวเรือน

มูลค่าสินค้าและบริการที่ครัวเรือนใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยจัดหามาเอง (ใช้จ่ายด้วย
เงินตนเอง) ซึ่งในที่นี้ไม่รวมการใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวร ของมีค่า และค่าใช้จ่ายเพื่อ
(Households final consumption การลงทุน
expenditure)
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของปัจเจกบุคคล
(Individual
consumption expenditure of households)
สถาบันไม่แสวงหากาไรให้บริการ
ครัวเรือน
(Non-profit institution serving
households : NPISHs)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้น
สุดท้ายของสถาบันไม่แสวงหากาไร
ให้บริการครัวเรือน
(Final consumption
expenditure of NPISHs)

การอุปโภคบริโภคจริงของครัวเรือน
(Actual final consumption of
households)

องค์กรไม่แสวงหากาไรที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายหรือโดยการรวมกลุ่มกันทางสังคม (ไม่มีการ
ควบคุมโดยรัฐบาล) เพื่อผลิตสินค้าและบริการให้แก่ครัวเรือนแบบให้เปล่าหรือคิดค่าตอบแทน
ในราคาที่ไม่คุ้มทุนหรือราคาที่ไม่มีนัยสาคัญทางเศรษฐกิจ

มูลค่าสินค้าและบริการที่สถาบันไม่แสวงหากาไรให้บริการครัวเรือนใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคขั้นสุดท้าย ประกอบด้วยมูลค่าผลผลิต หักด้วยมูลค่าสินค้าและบริการขายไป บวกด้วย
มูลค่าสินค้าและบริการที่ซื้อจากตลาดและโอนให้แก่ครัวเรือนแบบให้เปล่าหรือคิดค่าตอบแทน
ในราคาที่ไม่คุ้มทุนหรือราคาต้นทุน

มูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดที่ครัวเรือนอุปโภคบริโภค ประกอบด้วยการใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของครัวเรือน รวมกับที่ได้รับจาก NPISHs หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของ NPISHs และจากรัฐบาลในส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
ของรัฐบาลสาหรับปัจเจกบุคคล
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รายจ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของ
รัฐบาล
(General government final
consumption expenditure :
GCE)

ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจ่ายเป็นค่าตอบแทนแรงงานให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการ และรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการสุทธิ (Net purchases from
enterprises and abroad) หรืออีกนัยหนึ่ง ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการอุปโภคของรัฐบาล
สาหรับการให้บริการทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคลและบริการโดยส่วนรวม

ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล
สาหรับปัจเจกบุคคล
(Individual consumption
expenditure)

รายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ครัวเรือนโดยตรงแต่ละ
บุคคล เช่น บริการสาธารณสุข บริการศึกษา อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และเครื่อง
อุปโภคบริโภคอื่น ๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะพิบัติภัย เช่นอุกทกภัย วาตภัย เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล
โดยส่วนรวม
(Collective consumption
expenditure)

รายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล เพื่อจัดบริการสาธารณะให้แก่ครัวเรือนโดยส่วนรวม เช่น
การป้องกันประเทศ การคุ้มครองป้องกันภัย และงานบริหารราชการต่าง ๆ

ที่มาของการเจริญเติบโต
(Contribution to growth)

แหล่งที่มาของอัตราการเจริญเติบโตของภาพรวมจากผลของอัตราการเจริญเติบโตของ
องค์ประกอบย่อย คานวณจากอัตราการขยายตัวขององค์ประกอบย่อยในปีที่
t คูณด้วย
สัดส่วนขององค์ประกอบย่อยต่อภาพรวมในปีที่ t-1
สามารถเขียนเป็นสูตรการคานวณได้ ดังนี้
Contributionti

=
=

𝑉𝑖𝑡 −𝑉𝑖𝑡−1
𝑉𝑖𝑡−1

𝑉𝑖𝑡 −𝑉𝑖𝑡−1
n
i

𝑉𝑖𝑡−1

× 100

×

𝑉𝑖𝑡−1

n
i

𝑉𝑖𝑡−1

× 100

โดยที่ V = มูลค่าขององค์ประกอบย่อย
i = องค์ประกอบย่อยต่างๆ ตั้งแต่ 1, 2,..., n
t = ปีที่ต้องการคานวณ
Non-additivity

คุณสมบัติของการวัดมูลค่าที่แท้จริง แบบปริมาณลูกโซ่ โดยมูลค่าที่แท้จริง แบบปริมาณลูกโซ่
โดยรวม จะมีค่าไม่เท่ากับผลรวมของมูลค่าที่แท้จริง แบบปริมาณลูกโซ่ของส่วนประกอบย่อย
ที่นามารวมกัน ในที่นี้ เรียกว่า residual

ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ

ในที่นี้ หมายถึงผลต่างของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระหว่างด้านการผลิตและด้านการใช้
จ่าย

(Statistical discrepancy)
ภาษีการผลิตและการนาเข้า
(Taxes on production and
imports)

ภาษีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของผู้ประกอบการ เมื่อมีการผลิต ส่งขายหรือจาหน่ายจ่าย
โอนจากผู้ประกอบการไปยังผู้บริโภค รวมถึงภาษีอากรเกี่ยวกับการนาเข้า
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(Taxes on products)

ภาษีที่เก็บต่อหน่วยสินค้าและบริการ ที่ผลิตหรือขายหรือนาเข้าให้เช่า การโอน การส่งสินค้า
หรือบริการ รวมทั้งดอกเบี้ยปรับจากการจ่ายภาษีล่าช้า และค่าปรับอื่น ๆ ที่จัดเก็บโดย
หน่วยงานจัดเก็บของรัฐ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีนาเข้าและส่งออก เป็น
ต้น

ภาษีการผลิตอื่น ๆ
(Other taxes on production)

ภาษีอื่น ๆ ในกระบวนการผลิต ประกอบด้วยภาษีทั้งหมด ยกเว้นภาษีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่น
ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น

ภาษีรายได้ การถือครองทรัพย์สิน
และอื่น ๆ

ประกอบด้วยภาษีรายได้ของครัวเรือนหรือกาไรของธุรกิจ และภาษีเกี่ยวกับความมั่งคั่งหรือ
การถือครองทรัพย์สิน เช่น ภาษีเงินเดือน ภาษีที่ดิน อาคารหรือโครงสร้างอื่น ๆ ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจและอาชีพเฉพาะ ภาษีเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ถาวรหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการ
ผลิต

(Current taxes on income,
wealth, etc.)
ภาษีรายได้
(Taxes on income)

ภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ กาไร และส่วนเกินทุน (capital gains) ทั้งของครัวเรือน สถาบันไม่
แสวงหากาไร และบริษัท รวมทั้งภาษีรายได้จากสลากหรือการพนัน

(Other current taxes)

ภาษีที่เก็บเป็นครั้งคราว (โดยปกติปีละครั้ง ) จากทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งสุทธิ เช่น ภาษี
ทรัพย์สิน และภาษีมรดก เป็นต้น ตลอดจนภาษีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

รายได้จากการลงทุนในเงินบาเหน็จ
บานาญตามสิทธิ

เงินผลประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับระหว่างรอบ ระยะเวลาบัญชี จากการลงทุนของเงินบาเหน็จ
บานาญตามสิทธิ

ภาษีรายได้อื่น ๆ

(Investment income payable
on pension entitlements)
เงินสมทบกองทุนที่เกี่ยวกับ
ประกันสังคม

ประกอบด้วยเงินสมทบที่นายจ้างจ่าย ในนามของลูกจ้าง ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน
แรงงาน และผู้ประกันตนจ่ายสมทบเข้ากองทุนที่เกี่ยวกับการประกันสังคม

(Social contributions)
เงินสมทบประกันสังคมจากนายจ้าง
(Employers' actual social
contributions)

เงินสมทบประกันสังคมจากสวัสดิการ
อื่นของนายจ้าง
(Employers' imputed social
contributions)

เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนในนามของลูกจ้าง ที่อยู่ในแผนงานประกันสังคม ซึ่งถือ เป็น
ส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนแรงงาน เช่น เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมและ
กองทุนทดแทน เงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายในฐานะนายจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมสาหรับ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เงินสมทบที่ กทม . อบจ. เทศบาล และ อบต . จ่ายใน
ฐานะนายจ้างเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการท้องถิ่น เป็นต้น
เงินที่ประเมินขึ้นจากการที่นายจ้างจ่ายเพื่อสวัสดิการทางสังคมให้แก่ลูกจ้าง อดีตลูกจ้าง และ
ผู้อยู่ในอุปการะ ในกรณีที่มิได้ตั้งกองทุนไว้โดยเฉพาะ ในกรณีของรัฐบาลหมาย
ถึงค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และบาเหน็จบานาญ ที่รัฐบาลจ่ายให้แก่ข้าราชการโดยมิได้มี
การจัดตั้งเป็นกองทุนไว้ก่อน
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นิยาม

เงินสมทบประกันสังคมจากครัวเรือน

เงินสมทบที่ครัวเรือนจ่ายสมทบเข้ากองทุนที่อยู่ในแผนงานประกันสังคม เพื่อผลประโยชน์ของ
ครัวเรือนเองเช่น เงินสมทบที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม

(Households actual social
contributions)

เงินสมทบประกันสังคมเพิ่มจากรายได้ เงินผลประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับระหว่างรอบ ระยะเวลาบัญชี จากการลงทุนในแผนงาน
ประกันสังคมเช่น ประกันสังคม (เฉพาะแผนงานสงเคราะห์บุตรและชราภาพ) กองทุนบาเหน็จ
การลงทุนของครัวเรือน
บานาญข้าราชการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(Households social
และการประกันชีวิต เป็นต้น
contributions supplements)
ผลประโยชน์ทางสวัสดิการสังคมอื่น ๆ เงิน ผลประโยชน์ทางสังคมทั้งหมดในรูปเงินสด ทั้งการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์
นอกเหนือจากการให้เป็นสิ่งของหรือ ช่วยเหลือทางสังคม จัดทาโดยหน่วยงานราชการรวมทั้งกองทุนประกันสังคม และ NPISHs
บริการ
(Social benefits other than
social transfers in kind)
ผลประโยชน์การประกันสังคมในรูป
ของเงินสด
(Social security benefits in
cash)
ผลประโยชน์เพื่อสวัสดิการสังคมที่
จ่ายเป็นเงินสด
(Social assistance benefits in
cash)
ผลประโยชน์ทางสังคมในรูปของเงิน
สด
(Unfunded employee social
benefits)
เงินโอนเพื่อสวัสดิการสังคม
(Social transfers in kind)
ผลประโยชน์สวัสดิการสังคม
(Social benefits in kind)
ผลประโยชน์จากการประกันสังคม
โดยการเบิกเจ่ายคืน
(Social security benefits,
reimbursements)

เงินผลประโยชน์จาก ประกันสังคมที่จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ประกันตน /ครัวเรือนโดยกองทุน
ประกันสังคม โดยใช้รูปแบบของสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพและค่าคลอดบุตร
สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เพื่อการเกษียณอายุ และเงินบานาญที่รอดชีวิต ผลประ โยชน์ที่
เสียชีวิต เงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ
ผลประโยชน์เพื่อสวัสดิการสังคมที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ภาคครัวเรือน โดยรัฐบาลหรือสถาบัน
ไม่แสวงหากาไรให้บริการครัวเรือน เป็นการให้เปล่าโดยผู้รับมิต้องจ่ายเงินสมทบเช่น เบี้ยยัง
ชีพคนชรา เบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นต้น

เงินที่ประเมินขึ้นจากการที่นายจ้างจ่ายเงินเพื่อการสวัสดิการทางสังคมให้ลูกจ้าง อดีตลูกจ้าง
และผู้อยู่ในอุปการะ ในกรณีที่มิได้ตั้งกองทุนไว้โดยเฉพาะ ในกรณีของรัฐบาลหมายถึงเงินค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เงินบาเหน็จบานาญ ที่รัฐบาลจ่ายให้ข้าราชการโดยไม่ได้มีการ
จัดตั้งเป็นกองทุนไว้ก่อน
ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่รัฐจัดหาให้ครัวเรือนในรูปของสินค้าและบริการ เช่น บริการ
การศึกษา บริการสาธารณสุข และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ เป็นต้น
ผลประโยชน์จากสวัสดิการสังคมที่ผู้ประกันตน/ครัวเรือน ได้รับจาก หน่วยงานภาครัฐ (รวมถึง
กองทุนประกันสังคม) และ NPISHs แบบให้เปล่าในรูปของสิ่งของและบริการ
ผลประโยชน์ของสวัสดิการสังคมที่ผู้ประกันตน /ครัวเรือน เบิกจ่าย /เบิกเงินคืนจากการซื้อ
สินค้าหรือบริการที่ระบุเป็นรูปแบบของผลประโยชน์ทางสังคม เช่น ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
โดยสามารถเบิกชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดกับกองทุนประกันสังคม
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(Other social security benefits
in kind)

ผลประโยชน์ทางสวัสดิการสังคมทุกชนิดยกเว้น การเบิกเงินคืน ทาโดยกองทุนประกันสังคม
เพื่อผู้ประกันตน/ครัวเรือน ประกอบด้วยการรักษาพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์และสินค้า
ที่คล้ายกันหรือบ ริการที่เกี่ยวข้องกับการให้การดูแลสุขภาพ โดยสถานประกอบการที่อยู่ใน
เครือข่ายของประกันสังคม ไม่รวมส่วนที่ครัวเรือนจ่ายเงินเอง

ผลประโยชน์ความช่วยเหลือทาง
สวัสดิการสังคมที่ไม่ใช่เงินสด

การโอนผลประโยชน์ความช่วยเหลือทางสวัสดิการสังคมให้กับครัวเรือนในรูปของสินค้าและ
บริการโดยหน่วยงานของรัฐหรือ NPISHs ที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานประกันสังคม

(Social assistance benefits in
kind)
เงินโอนระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
(Current transfers within
general government)
เงินโอนระหว่างประเทศ
(Current international
cooperation)

เงินโอนอื่น
(Miscellaneous current
transfers)
การเปลี่ยนแปลงในสิทธิบาเหน็จ
บานาญ
(Adjustment for the change in
pension entitlements)

การโอนระหว่างหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานราชการส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น
การโอนระหว่างระดับต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐบาล

รวมถึง

เงินโอนที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการโอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของ
ระหว่างรัฐบาลของแต่ละประเทศหรือระหว่างรัฐบาลกับองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงความ
ช่วยเหลือฉุกเฉินภัยพิบัติทางธรรมชาติ การโอนในรูปแบบสิ่งของเช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
และยารักษาโรค เป็นต้น เงินโอนครอบคลุมเงินเดือนของพนักงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือ
ทางานอยู่ในประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือด้วย
การโอนอื่น เป็นเงินโอนที่ไม่เกี่ยวกับกิจการประกันภัย เงินโอนระหว่างรัฐบาล และเงินโอน
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย เงินโอนระหว่างครัวเรือนทั้งที่เป็นเงินสดและสิ่งของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครสมาชิก การบริจาค ค่าปรับ เงินชดเชยการบาด เจ็บหรือทรัพย์สิน
เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งเงินรางวัลสลากและการพนัน
ผลต่างระหว่างเงินที่ครัวเรือนจ่ายสมทบ
(Contributions) และผลประโยชน์ที่ได้รับ
(Benefits) จากแผนงานประกันสังคมที่เกี่ยวกับบาเหน็จบานาญเช่น ประกันสังคม (เฉพาะ
แผนงานสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
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