หลักการจํ าแนกประเภทรายจ่ าย
ตามงบประมาณ
(ที่ นร 0702/ว51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548)
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หลักการจํ าแนกประเภทรายจ่ าย
ตามงบประมาณ
รายจ่ายตามงบประมาณจําแนกออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. รายจ่ายของส่ วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. รายจ่ายงบกลาง
1. รายจ่ ายของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายจ่ ายของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกําหนดไว้สาํ หรับ
แต่ละส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเป็ น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ายอื่น
1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายเพื่อการบริ หารงานบุคคล
ภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชัว่ คราว และค่ าตอบแทนพนักงาน
ราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ขา้ ราชการและพนักงานของรัฐ
ทุกประเภทเป็ นรายเดือน โดยมีอตั ราตามที่กาํ หนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี รวมถึงเงินที่
กระทรวงการคลังกําหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น
(1) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และ
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
(2) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิม่ ของรองประธานวุฒิสภา
รองประธานสภา ผูแ้ ทนราษฎร และผูน้ าํ ฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
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ราษฎร
(4) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(5) เงินประจําตําแหน่งขององคมนตรี และรัฐบุรุษ
(6) เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
(7) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(8) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
(9) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
(10) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งครู ช่างอาชีวศึกษา
ตามโครงการเงินกูเ้ พื่อพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)
(11) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูร้ บ (พ.ส.ร.)
(12) เงินเพิ่มประจําตําแหน่งที่ตอ้ งฝ่ าอันตรายเป็ นปกติ
(13) เงินเพิ่มพิเศษผูท้ าํ หน้าที่ปกครองโรงเรี ยนตํารวจ (พ.ร.ต.)
(14) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหน้าที่ประจําอยูใ่ นต่างประเทศ
(พ.ข.ต.)
(15) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(16) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ
(17) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น
1.1.2. ค่ าจ้ างประจํา หมายถึง เงินที่จ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา
ของส่ วนราชการ โดยมีอตั ราตามที่กาํ หนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจํา รวมถึงเงินที่กระทรวง
การคลังกําหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจํา และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจํา เช่น
(1) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู ร้ บ (พ.ส.ร.)
(2) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจ้างประจํา
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ
1.1.3. ค่ าจ้ างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็ นค่าจ้างสําหรับการทํางานปกติแก่ลูกจ้าง
ชัว่ คราวของส่ วนราชการ รวมถึงเงินเพิม่ อื่นทีจ่ ่ ายควบกับค่ าจ้ างชั่วคราว
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ตอบแทนการปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงานราชการ ตามอัตราที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงาน
ราชการ รวมถึงเงินที่กาํ หนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว และเงินเพิ่มอื่นที่จ่าย
ควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป็ นต้น
1.2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายเพื่อการบริ หารงานประจํา ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาํ หนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.2.1 ค่ าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานให้
ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เช่น
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(2) เงินตอบแทนตําแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์
ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความสงบ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ าย
ปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทําศพ
(3) ค่าตอบแทนกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และสมาชิกอาสารักษา
ดินแดน ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และเสมียนคะแนนใน
การเลือกตั้ง
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน
ก่อสร้างที่มีคาํ สัง่ แต่งตั้งจากทางราชการ
(6) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการรักษาความเจ็บป่ วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ
(7) เงินรางวัลกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ น
(8) เงินประจําตําแหน่งผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัย
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินยั ข้าราชการ
(10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึ กอบรมของส่ วนราชการ
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

-4(12) เงินค่าฝ่ าอันตรายเป็ นครั้งคราว
(13) เงินค่าที่พกั ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
(14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสํานักราชการในต่างประเทศ
ตามประเพณี ทอ้ งถิ่น
(15) ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(16) ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
(17) เงินรางวัลกรรมการสอบ
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
(19) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหน้าที่ประจําอยูใ่ นต่างประเทศ
(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหน้าที่ประจําอยู่
ในต่างประเทศ
(22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ ด้รับเงินเดือนถึงขั้นสู งของอันดับ
(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผูไ้ ด้รับค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่ง
(24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่พิเศษ
1.2.2 ค่ าใช้ สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ (ยกเว้นบริ การสาธารณูปโภค
สื่ อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ เช่น
(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริ การไฟฟ้ า
รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่ องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้ าซึ่งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของการไฟฟ้ า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้ าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพิม่ เติม
รวมถึงการซ่อมแซม บํารุ งรักษาหรื อปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า การเพิ่มกําลังไฟฟ้ า การขยายเขตไฟฟ้ า
(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริ การนํ้าประปา
รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของการประปา
(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิม่ เติมรวมถึงการซ่อมแซม
บํารุ งรักษาหรื อปรับปรุ งระบบประปา
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พ้นื ฐาน
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ตอ้ งจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่า
รถยนต์ ค่าเช่าอาคารสิ่ งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย ์
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(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
(9) ค่าเบี้ยประกัน
(10) ค่าจ้างเหมาบริ การ เพื่อให้ผรู ้ ับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง แต่มิใช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื อปรับปรุ ง
ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(11) ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณี เป็ นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่ งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก ค่าใช้สอย ส่ วนกรณี ที่ส่วนราชการเป็ น
ผูด้ าํ เนินการซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่ งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สินให้
จ่ายจากค่าวัสดุ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น
(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่ องดื่ม
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย อื่น ๆ เช่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั
ค่าพาหนะ เป็ นต้น
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรื อตํารวจ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรื อผูต้ อ้ งหา
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรื อเงินรางวัล
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรื อพวงมาลา
(6) ค่าชดใช้ค่าเสี ยหาย ค่าสิ นไหมทดแทน กรณี เกิดอุบตั ิเหตุเนื่องจากการปฏิบตั ิงาน
ราชการ
(7) เงินรางวัลตํารวจคุม้ กันทรัพย์สินของทางราชการ
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
(10) ค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหายในคดีอาญา
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาํ เลยในคดีอาญา
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน

-61.2.3 ค่ าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้ นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรื อไม่คงสภาพเดิม หรื อสิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุด
ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็ นต้น
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท
(3) รายจ่ ายเพือ่ ประกอบดัดแปลง ต่ อเติม หรื อปรั บปรุง ครุภณ
ั ฑ์ ทมี่ ี
วงเงินไม่ เกิน 5,000 บาท ทีด่ ินและหรื อสิ่งก่อสร้ าง ทีม่ วี งเงินไม่ เกิน 50,000 บาท
(4) รายจ่ ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่ อเติม หรื อปรั บปรุง ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ทีม่ ีวงเงินไม่ เกิน 5,000 บาท
(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
1.2.4 ค่ าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ ายค่ าบริ การสาธารณูปโภค
สื่ อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่ าใช้ จ่ายทีต่ ้ องชําระพร้ อมกัน เช่น ค่าบริ การ ค่าภาษี เป็ นต้น
ตามรายการ ดังนี้
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา ค่ านํ้าบาดาล
(3) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่ าโทรศัพท์ พนื้ ฐาน ค่ าโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ รวมถึงบัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงินโทรศัพท์
(4) ค่าบริ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข เช่น ค่าไปรษณี ย ์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวง
ตราไปรษณี ยากร ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย ์ ค่ าธรรมเนียมการโอนเงินผ่ านธนาคาร เป็ นต้น
(5) ค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่ าใช้ จ่าย
เพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริ การสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่า
วิทยุสื่อสาร ค่าสื่ อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่ อสารอื่นๆ เช่ น ค่ าเคเบิ้ลทีวี ค่ าเช่ าช่ องสัญญาณดาวเทียม เป็ นต้ น

-71.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.3.1 ค่ าครุ ภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีราคา
ต่อหน่วยหรื อต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็ นต้น
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรื อ
ต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่ อเติมหรื อปรั บปรุงครุภัณฑ์ รวมทัง้
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ทมี่ ีวงเงินเกินกว่ า 5,000 บาท
(4) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุ งรักษาโครงสร้างของครุ ภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เครื่ องบิน เครื่ องจักรกลยานพาหนะ เป็ นต้น ซึ่งไม่ รวมถึงค่ าซ่ อมบํารุงปกติหรื อค่ า ซ่ อมกลาง
(5) รายจ่ายเพือ่ จ้างที่ปรึ กษาเพื่อการจัดหาหรื อปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์
1.3.2. ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง หมายถึง รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรื อ
สิ่ งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ งต่าง ๆ ซึ่งติดตรึ งกับที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น
สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายนํ้า สะพาน ถนน รั้ว บ่อนํ้า อ่างเก็บนํ้า เขื่อน เป็ นต้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้ า หรื อระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ
ซึ่งเป็ นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรื อสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็ นการดําเนินการพร้อมการก่อสร้าง
อาคารหรื อภายหลังการก่อสร้างอาคาร
(2) รายจ่ ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่ อเติม หรื อปรั บปรุงทีด่ ินและ
หรื อสิ่งก่อสร้ าง ทีม่ ีวงเงินเกินกว่ า 50,000 บาท เช่ น ค่าจัดสวน ค่ าถมดิน เป็ นต้ น
(2) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรื อปรับปรุ งที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง
รวมถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งก่อสร้างหรื อสิ่ งต่างๆ ซึ่งติดตรึ งกับที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง เช่น ค่าจัดหา
สิ่ งก่อสร้างใหม่ซ่ ึงไม่รวมค่าจัดหาที่ดิน รายจ่ายเพือ่ ดัดแปลง ต่อเติม หรื อปรับปรุ งที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้างให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ค่าปรับปรุ งอาคาร เป็ นต้น (ปรับปรุ งตาม นร0702/ว99 ลว 14 กันยายน
2549)
รายจ่ายตามวรรคหนึ่งที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้
ใช้จ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง แต่หากมีวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไม่เกิน 50,000 บาท
ให้ใช้จ่ายในงบดําเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ (นร 0720/ว99 ลว 14 กย 2549)

-8(3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรื อนิติบุคคล
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึ กษาเพื่อการจัดหา หรื อปรับปรุ ง ที่ดินและ
หรื อสิ่ งก่อสร้าง
(5) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืน
ที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิ น เป็ นต้น
1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายเป็ นค่าบํารุ งหรื อเพื่อ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรื อหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมิใช่ราชการส่ วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับ
ของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สภาตําบล องค์การระหว่างประเทศ นิติ
บุคคล เอกชนหรื อกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน
งบพระมหากษัตริ ย ์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สาํ นักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายใน
งบรายจ่ายนี้
งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่
(1) เงินอุดหนุนทัว่ ไป หมายถึง เงินที่กาํ หนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของรายการ เช่น ค่าบํารุ งสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบํารุ งสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสี ยงแห่ง
เอเชีย เงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปั ญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น เป็ นต้น
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กาํ หนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของรายการและตามรายละเอียดที่สาํ นักงบประมาณกําหนด เช่น รายการค่าครุ ภณั ฑ์ หรื อค่า สิ่ งก่อสร้าง
เป็ นต้น
รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็ นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป หรื อ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็ นไปตามที่สาํ นักงบประมาณกําหนด
หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ ราชการส่ วนกลางตาม พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่ นดิน เช่น
(1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา

-9หน่ วยงานในกํากับของรัฐ เช่น
(1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(3) สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(6) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(8) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
องค์ การมหาชน เช่น
(1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(3) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(4) ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร
(5) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
องค์ การระหว่ างประเทศ เช่น
(1) องค์การการค้าโลก
(2) องค์การพลังงานโลก
(3) องค์การสหประชาชาติ
(4) สถาบันทางสื่ อสารมวลชนแห่งเอเชีย
(5) สมาคมไหมโลก
(6) สถาบันสถิติระหว่างประเทศ
(7) กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ
(8) องค์การอนามัยโลก
(9) กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ
(11) สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ
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(1) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(2) เทศบาล
(3) องค์การบริ หารส่ วนตําบล
(4) กรุ งเทพมหานคร
(5) เมืองพัทยา
นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์ เช่น
(1) นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
(2) คณะกรรมการโอลิมปิ ก
(3) สภาลูกเสื อแห่ งชาติ
(4) โครงการวิจยั
(5) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(6) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
(7) สภากาชาดไทย
(8) สภาทนายความ
(9) เนติบณั ฑิตยสภา
(10) สมาคม หรื อมูลนิธิต่างๆ
เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เช่น
(1) ค่าใช้จ่ายในพระองค์
(2) ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ
(3) เงินพระราชกุศล
(4) เงินค่าข้าวพระแก้วและเครื่ องสังเวยพระสยามเทวาธิราช
(5) เงินปี พระบรมวงศานุวงศ์
(6) เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ ายใน

- 11 เงินอุดหนุนการศาสนา เช่น
(1) ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ
(2) เงินอุดหนุนบูรณะวัด
(3) เงินอุดหนุนการศึกษาปริ ยตั ิธรรม
(4) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์
(5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม
(6) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี
(7) เงินอุดหนุนมิซซังต่างๆ
(8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น
(9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น
(10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม
(11) เงินอุดหนุนพุทธสมาคม
(12) เงินนิตยภัต
(13) เงินพระกฐิน
(14) เงินบูชากัณฑ์เทศน์
รายจ่ ายทีส่ ํ านักงบประมาณกําหนดให้ ใช้ จ่ายในงบเงินอุดหนุน เช่น
(1) ค่าฌาปนกิจ
(2) ค่าสิ นบน
(3) ค่ารางวัลนําจับ
1.5 งบรายจ่ ายอืน่ หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย
หนึ่ง หรื อรายจ่ายที่สาํ นักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง
(3) ค่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรื อพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่ เพือ่ การจัดหา หรื อปรั บปรุงครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ ินและหรื อสิ่งก่ อสร้ าง
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
(5) ค่ าใช้ จ่ายสําหรั บหน่ วยงานอิสระตามรั ฐธรรมนูญ (ส่ วนราชการ)
(7) ค่ าใช้ จ่ายสําหรั บกองทุน หรื อเงินทุนหมุนเวียน
(6) รายจ่ายเพื่อชําระหนี้เงินกู้

- 12 2. รายจ่ ายงบกลาง
รายจ่ ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทัว่ ไปใช้จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) "เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ" หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อจ่ายเป็ นเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา เงินทําขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่า
ทดแทนสําหรับผูไ้ ด้รับอันตรายในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
เงินช่วยพิเศษข้าราชการบํานาญเสี ยชีวิต เงินสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ
การปฏิบตั ิงานของชาติหรื อการปฏิบตั ิตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ
(2) "เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ" หมายความว่า รายจ่าย
ที่ต้ งั ไว้เพื่อจ่ายเป็ นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ขา้ ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณี ตายในระหว่างรับราชการ
(3) "เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขา้ ราชการ" หมายความว่า
รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อจ่ายเป็ นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจําปี เงินเลื่อนขั้น
เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรื อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งระหว่างปี และ
เงินปรับวุฒิขา้ ราชการ
(4) "เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ" หมายความว่า รายจ่ายที่
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็ นเงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนําส่ งเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ
(5) “เงินสมทบของลูกจ้างประจํา" หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
สมทบที่รัฐบาลนําส่ งเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา
(6) "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ
หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนิน
ภายในประเทศและหรื อต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือน
ประเทศไทย
(7) "เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรื อจําเป็ น" หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ งั สํารองไว้เพื่อ
จัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจําเป็ น
(8) "ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรักษาความมัน่ คงของประเทศ" หมายความว่า
รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรักษาความมัน่ คงของประเทศ

- 13(9) "เงินราชการลับในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ" หมายความว่า
รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อเบิกจ่ายเป็ นเงินราชการลับ ในการดําเนินงานเพื่อรักษาความมัน่ คงของประเทศ
(10) "ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ " หมายความว่า
รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(11) "ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ"
หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานของรัฐ
อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็ นรายการหลักแล้ว
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ยังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่นๆ ไว้ในรายจ่ายงบกลาง
ตามความเหมาะสมในแต่ละปี เช่น ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่าย
ในการชําระหนี้กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ค่ าใช้ จ่ายเพือ่ การเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่ งขันและการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศ และค่ าใช้ จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น
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