
หลกัการจําแนกประเภทรายจ่าย 

ตามงบประมาณ 
 

 รายจ่ายตามงบประมาณจาํแนกออกเป็น  2  ลักษณะ  ได้แก่ 

 1.  รายจ่ายของส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกจิ   

2. รายจ่ายงบกลาง 

 

1.  รายจ่ายของส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ 
 

 รายจ่ายของส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ  หมายถงึ  รายจ่ายซ่ึงกาํหนดไว้สาํหรับ 

แต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิโดยเฉพาะ  จาํแนกออกเป็น  5  ประเภทงบรายจ่าย  ได้แก่ 

  1.1  งบบุคลากร 

  1.2  งบดาํเนินงาน 

  1.3  งบลงทุน 

 1.4  งบเงินอดุหนุน 

 1.5  งบรายจ่ายอื่น 

1.1  งบบุคลากร  หมายถงึ  รายจ่ายที่กาํหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล 

ภาครัฐ  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจาํ  ค่าจ้างช่ัวคราว  และค่าตอบแทน

พนักงานราชการ  รวมถงึรายจ่ายที่กาํหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   

        1.1.1  เงินเดือน  หมายถงึ  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐ  

ทุกประเภทเป็นรายเดือน  โดยมีอตัราตามที่กาํหนดไว้ในบัญชีถอืจ่ายเงินเดือนประจาํปี  รวมถงึเงินที่

กระทรวงการคลังกาํหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอื่นที่จ่ายควบกบัเงินเดือน  เช่น  

                       (1)  เงินประจาํตาํแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา  

และประธานสภาผู้แทนราษฎร 

            (2)  เงินประจาํตาํแหน่งและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภา   

รองประธานสภา  ผู้แทนราษฎร  และผู้นาํฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
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                     (3)  เงินประจาํตาํแหน่งและเงินเพ่ิมของสมาชิกวุฒิสภา  และ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

                                        (4)  เงินประจาํตาํแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  

และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

                     

                      (5)  เงินประจาํตาํแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ  

                                        (6)  เงินประจาํตาํแหน่งของข้าราชการ  

                      (7)  เงินเพ่ิมสาํหรับตาํแหน่งข้าราชการการเมือง  

                                        (8)  เงินเพ่ิมค่าวิชา  (พ.ค.ว.) 

                      (9)  เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู  (พ.ภ.ม.) 

                     (10)  เงินเพ่ิมพิเศษสาํหรับผู้ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา 

ตามโครงการเงินกู้เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา  (พ.ค.ช.) 

                     (11)  เงินเพ่ิมพิเศษสาํหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) 

                     (12)  เงินเพ่ิมประจาํตาํแหน่งที่ต้องฝ่าอนัตรายเป็นปกติ  

                                       (13)  เงินเพ่ิมพิเศษผู้ทาํหน้าที่ปกครองโรงเรียนตาํรวจ (พ.ร.ต.) 

                                       (14)  เงินเพ่ิมพิเศษสาํหรับข้าราชการซ่ึงมีตาํแหน่งหน้าที่ประจาํอยู่

ในต่างประเทศ  (พ.ข.ต.) 

(15)  เงินเบ้ียกนัดาร  (บ.ก.) 

(16)  เงินค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรับขา้ราชการ     

               (17)  เงินช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 

          1.1.2.  ค่าจา้งประจํา  หมายถงึ  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจาํ 

ของส่วนราชการ  โดยมีอตัราตามที่กาํหนดไว้ในบัญชีถอืจ่ายค่าจ้างประจาํ  รวมถงึเงินที่กระทรวง  

การคลังกาํหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจาํ  และเงินเพ่ิมอื่นที่จ่ายควบกบัค่าจ้างประจาํ  เช่น   

                                        (1)  เงินเพ่ิมพิเศษสาํหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)   

                                        (2)  เงินเบ้ียกนัดาร  (บ.ก.) 

              (3)  เงินค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรับลกูจา้งประจาํ                                                             

                                           (4)  เงินช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ   

           1.1.3.  ค่าจา้งชัว่คราว  หมายถงึ  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสาํหรับการทาํงาน

ปกติแก่ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ  รวมถงึเงินเพิ่มอื่นทีจ่่ายควบกับค่าจา้งชัว่คราว  
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  1.1.4  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  หมายถงึ  เงินทีจ่่ายเป็นค่า     

ตอบแทนการปฏบิตังิานใหแ้ก่พนักงานราชการ  ตามอัตราทีก่าํหนดในประกาศคณะ

กรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถงึเงินทีก่าํหนดใหจ่้ายในลกัษณะดงักล่าว  และเงินเพิ่มอื่น

ทีจ่่าย 

ควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ  เช่น  เงินช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ  เป็นตน้  

 

      1.2  งบดําเนินงาน  หมายถงึ  รายจ่ายที่กาํหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงาน

ประจาํ  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค     

รวมถงึรายจ่ายที่กาํหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   

            1.2.1  ค่าตอบแทน  หมายถงึ  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏบัิติงานให้ 

ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกาํหนด  เช่น 

                      (1)  เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

                      (2)  เงินตอบแทนตาํแหน่งและเงินอื่นๆ  ให้แก่  กาํนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  

แพทย์ประจาํตาํบล  สารวัตรกาํนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย     

ปกครอง  อาท ิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือในการทาํศพ 

                                        (3)  ค่าตอบแทนกาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษา  

ดินแดน  ที่ปฏบัิติงานเกี่ยวกบัการเลือกต้ัง 

                      (4)  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสาํรอง และ

เสมียนคะแนนในการเลือกต้ัง  

                      (5)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน  

ก่อสร้างที่มีคาํสั่งแต่งต้ังจากทางราชการ 

               (6)  ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติงานด้านการรักษาความเจบ็ป่วยนอกเวลา 

ราชการและในวันหยุดราชการ  

                      (7)  เงินรางวัลกาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาํตาํบล สารวัตร  

กาํนัน   และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

                      (8)  เงินประจาํตาํแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 

                      (9)  เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ  

                      (10)  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ  

                                        (11)  เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบัน  

อดุมศึกษาของรัฐ 
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                 (12)  เงินค่าฝ่าอนัตรายเป็นคร้ังคราว 

                                        (13)  เงินค่าที่พักผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 

                 (14)  เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสาํนักราชการในต่างประเทศ  

ตามประเพณีท้องถิ่น 

                 (15)  ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 

                                    (16)  ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ  

                                        (17)  เงินรางวัลกรรมการสอบ 

                                        (18)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย 

                       (19)  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

                                        (20)  ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซ่ึงมีตาํแหน่งหน้าที่ประจาํอยู่ใน  

ต่างประเทศ 

                (21)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซ่ึงมีตาํแหน่ง  

หน้าที่ประจาํอยู่ในต่างประเทศ 

             (22)  เงินตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดรั้บเงินเดอืนถงึขั้น 

สูงของอันดบั 

(23)  เงินตอบแทนพเิศษของลกูจา้งประจาํผูไ้ดรั้บค่าจา้งขั้นสูง 

ของตาํแหน่ง 

                      (24)  เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 

(25)  เงินตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรับผูป้ฏบิตังิานในเขต 

พื้ นทีพ่เิศษ   

              1.2.2  ค่าใชส้อย  หมายถงึ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   (ยกเว้น 

บริการสาธารณูปโภค  สื่อสารและโทรคมนาคม)  รายจ่ายที่เกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ  และรายจ่าย  

ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบัิติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ         

                       รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  เช่น 

               (1)  ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้

บริการไฟฟ้า  รวมถงึค่าติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวัด และอปุกรณ์ไฟฟ้าซ่ึงเป็นกรรมสทิธิ์ของการไฟฟ้า  

                                          (2)  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดต้ังอปุกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม         

รวมถงึการซ่อมแซม  บาํรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพ่ิมกาํลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  
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                                          (3)  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้

บริการนํา้ประปา  รวมถงึค่าติดต้ังมาตรวัดนํา้และอปุกรณ์ประปา  ซ่ึงเป็นกรรมสทิธิ์ของการประปา  

       (4)  ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอปุกรณ์ประปาเพ่ิมเติม      

รวมถงึการซ่อมแซม  บาํรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา  

                         (5)  ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์พื้ นฐาน 

                (6)  ค่าเช่าทรัพย์สนิ  รวมถงึเงินทีต่อ้งจ่ายพรอ้มกับการเช่า 

ทรัพยส์ิน  เช่น  ค่าเช่ารถยนต ์ ค่าเช่าอาคารสิ่งปลกูสรา้ง  ค่าเช่าทีด่นิ  ค่าเช่ารับล่วงหนา้   

ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

(7)  ค่าภาษี  เช่น  ค่าภาษีโรงเรือน  เป็นต้น 

(8)  ค่าธรรมเนียม  ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน 

ธนาคาร   

(9)  ค่าเบ้ียประกนั 

                                         (10)  ค่าจ้างเหมาบริการ   เพ่ือให้ผู้รับจ้างทาํการอย่างหน่ึงอย่างใด 

ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  แต่มิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง  

ครุภัณฑ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

              (11)  ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพย์สนิ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้  

ตามปกติ 

              กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก       

ค่าใช้สอย   ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดาํเนินการซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพย์สนิเองให้ปฏบัิติ  ดังน้ี  

                                          1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   

                        2.  ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซมบาํรุงรักษา

ทรัพย์สนิให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

 

         รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ  เช่น 

        (1)  ค่ารับรอง หมายถงึ  รายจ่ายในการเล้ียงรับรองของทางราชการ                                      

       (2)  ค่ารับรองประเภทเคร่ืองด่ืม 

(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
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                                          รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบัิติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  

อื่น ๆ  เช่น 

                                          (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ในประเทศ)  เช่น 

ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  เป็นต้น 

                                         (2)  ค่าเบ้ียเล้ียงทหาร  หรือตาํรวจ 

                        (3)  ค่าเบ้ียเล้ียงพยาน  หรือผู้ต้องหา 

                        (4)  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล 

               (5)  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  หรือพวงมาลา 

               (6)  ค่าชดใช้ค่าเสยีหาย ค่าสนิไหมทดแทน กรณีเกดิอบัุติเหตุ 

เน่ืองจากการปฏบัิติงานราชการ   

                                          (7)  เงินรางวัลตาํรวจคุ้มกนัทรัพย์สนิของทางราชการ  

             (8)  เงินรางวัลเจ้าหน้าที่   

         (9)  เงินประกนัสงัคม  (ในฐานะนายจ้าง) 

                                      (10)  ค่าตอบแทนผูเ้สียหายในคดอีาญา   

                                      (11)  ค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดอีาญา       

                                     (12)  ค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายแก่พยาน 

              1.2.3  ค่าวสัดุ  หมายถงึ  รายจ่ายดังต่อไปน้ี 

                (1)  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง   

หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วย

หรือต่อชุดไม่เกนิ  5,000  บาท  รวมถงึค่าใช้จ่ายที่ต้องชาํระพร้อมกนั  เช่น  ค่าขนส่ง  

ค่าภาษี  ค่าประกนัภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 

                (2)  รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย

หรือต่อชุดไม่เกนิ  20,000  บาท 

       (3) รายจ่ายเพือ่ประกอบดดัแปลง  ต่อเตมิ  หรือปรับปรุง      

ครุภณัฑท์ีม่วีงเงินไม่เกิน  5,000  บาท  ทีด่นิและหรือสิ่งก่อสรา้ง  ทีม่วีงเงินไม่เกิน  50,000  

บาท 

                            (4) รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง  ต่อเตมิ หรือปรับปรุง         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์  ทีม่วีงเงินไม่เกิน  5,000  บาท 

       (5)  รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพย์สนิเพ่ือให้สามารถ  

ใช้งานได้ตามปกติ 
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1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค  หมายถงึ  รายจ่ายค่าบริการสาธารณปูโภค   

สื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถงึค่าใชจ่้ายทีต่อ้งชาํระพรอ้มกัน  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น 

ตามรายการ  ดังน้ี 

                         (1)  ค่าไฟฟ้า   

                         (2)  ค่าประปา  ค่านํ้าบาดาล   

                         (3)  ค่าโทรศัพท ์ เช่น  ค่าโทรศัพทพ์ื้ นฐาน  ค่าโทรศัพท ์

เคลือ่นที ่ รวมถงึบตัรโทรศัพท ์ บตัรเตมิเงินโทรศัพท์   

                                           (4)  ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข      

ค่าธนาณัติ   ค่าดวงตราไปรษณียากร   ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร  

เป็นต้น 

 (5)  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถงึค่าใชจ่้าย 

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ  (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์   ค่าวิทยุ

ติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทยีม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการใช้ระบบอนิเทอร์เนต็        

รวมถงึอนิเทอร์เนต็การ์ด  และค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ ลทวีี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทยีม     

เป็นตน้ 

 

 1.3  งบลงทุน  หมายถงึ  รายจ่ายที่กาํหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน  ได้แก่  รายจ่ายที่  

จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถงึรายจ่ายที่กาํหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย  

อื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  

        1.3.1  ค่าครุภณัฑ ์ หมายถงึ   รายจ่ายดังต่อไปน้ี 

            (1)  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคา 

ต่อหน่วยหรือต่อชุดเกนิกว่า  5,000  บาท  รวมถงึค่าใช้จ่ายที่ต้องชาํระพร้อมกนั  เช่น  ค่าขนส่ง        

ค่าภาษี  ค่าประกนัภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 

                  (2)  รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ  

ต่อชุดเกนิกว่า  20,000  บาท 

                  (3)  รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง  ต่อเตมิหรือปรับปรุงครุภณัฑ ์ 

รวมทัง้ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ทีม่วีงเงินเกินกว่า  5,000  บาท    
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                               (4)  รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบาํรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑข์นาดใหญ่  

เช่น  เคร่ืองบิน   เคร่ืองจักรกลยานพาหนะ  เป็นต้น   ซึง่ไม่รวมถงึค่าซ่อมบาํรุงปกตหิรือค่า         

ซ่อมกลาง  

(5)  รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

       1.3.2.  ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสรา้ง  หมายถงึ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงที่ดินและหรือ      

สิ่งก่อสร้าง   รวมถงึสิ่งต่าง ๆ  ซ่ึงติดตรึงกบัที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  อาคาร  บ้านพัก  สนาม

เดก็เล่น  สนามกฬีา  สนามบิน  สระว่ายนํา้  สะพาน  ถนน  ร้ัว  บ่อนํา้   อ่างเกบ็นํา้  เข่ือน  เป็นต้น   

รวมถงึรายจ่ายดังต่อไปน้ี 

(1)  ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้า  หรือระบบประปา  รวมถงึอปุกรณ์ต่างๆ   

ซ่ึงเป็นการติดต้ังคร้ังแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ  ทั้งที่เป็นการดาํเนินการพร้อมการก่อสร้าง   

อาคารหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร 

(2)  รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง  ต่อเตมิ  หรือปรับปรุงทีด่นิและ 

หรือสิ่งก่อสรา้ง   ทีม่วีงเงินเกินกว่า  50,000  บาท  เช่น  ค่าจดัสวน  ค่าถมดนิ  เป็นตน้   

                                    (3)  รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  หรือ

นิติบุคคล 

 (4)  รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหา  หรือปรับปรุง  ที่ดินและ  

หรือสิ่งก่อสร้าง 

            (5)  รายจ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าเวนคืน 

ที่ดิน  ค่าชดเชยกรรมสทิธิ์ที่ดิน  ค่าชดเชยผลอาสนิ  เป็นต้น 

 

 1.4  งบเงินอุดหนุน  หมายถงึ  รายจ่ายที่กาํหนดให้จ่ายเป็นค่าบาํรุงหรือเพ่ือ 

ช่วยเหลือ  สนับสนุนการดาํเนินงานของหน่วยงานอสิระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ  

ซ่ึงมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   หน่วยงานในกาํกบั  

ของรัฐ  องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกจิ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาตาํบล  องค์การระหว่าง

ประเทศ  นิติบุคคล  เอกชนหรือกจิการอนัเป็นสาธารณประโยชน์  รวมถงึ  เงินอดุหนุน 

งบพระมหากษัตริย์  เงินอดุหนุนการศาสนา  และรายจ่ายที่สาํนักงบประมาณกาํหนดให้ใช้จ่ายใน  

งบรายจ่ายน้ี 
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       งบเงินอดุหนุนมี  2  ประเภท  ได้แก่   

       (1)  เงินอุดหนุนทัว่ไป  หมายถงึ  เงินที่กาํหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 

ของรายการ  เช่น  ค่าบาํรุงสมาชิกองค์การอตุุนิยมวิทยาโลก  ค่าบาํรุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสยีง

แห่งเอเชีย  เงินอดุหนุนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด  เงินอดุหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น  เป็นต้น 

(2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายถงึ  เงินที่กาํหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 

ของรายการและตามรายละเอยีดที่สาํนักงบประมาณกาํหนด  เช่น  รายการค่าครุภัณฑ ์ หรือค่า        

สิ่งก่อสร้าง  เป็นต้น 

         รายจ่ายงบเงินอดุหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอดุหนุนทั่วไป  หรือ  

เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ  ให้เป็นไปตามที่สาํนักงบประมาณกาํหนด  

 

          หน่วยงานอิสระตามรฐัธรรมนูญซ่ึงมิใช่ราชการส่วนกลางตาม 

พระราชบญัญติัระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน  เช่น 

         (1)  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

         (2)  สาํนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  

 

           หน่วยงานในกํากบัของรฐั   เช่น   

         (1)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                         (2)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

                          (3)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

              (4)  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

          (5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

(6)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

          (7)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

          (8)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

 

  องคก์ารมหาชน  เช่น 

 (1)  สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

   (2)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
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  (3)  สาํนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ  

  (4)  ศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร 

   (5)  สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

 

  องคก์ารระหว่างประเทศ  เช่น 

  (1)  องค์การการค้าโลก 

   (2)  องค์การพลังงานโลก 

  (3)  องค์การสหประชาชาติ   

   (4)  สถาบันทางสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย   

(5)  สมาคมไหมโลก 

  (6)  สถาบันสถติิระหว่างประเทศ 

                     (7)  กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ 

  (8)  องค์การอนามัยโลก 

  (9)  กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

                       (10)  สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ 

         (11)  สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ 

 

  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  เช่น 

  (1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  (2)  เทศบาล 

  (3)  องค์การบริหารส่วนตาํบล 

  (4)  กรุงเทพมหานคร 

   (5)  เมืองพัทยา 

 

  นิติบุคคล  เอกชน  หรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน ์ เช่น 

  (1)  นักเรียน  นิสติ  นักศึกษา 

(2)  คณะกรรมการโอลิมปิก 
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   (3)  สภาลูกเสอืแห่งชาติ 

      (4)  โครงการวิจัย 

      (5)  สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

   (6)  สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

  (7)  สภากาชาดไทย 

    (8)  สภาทนายความ 

   (9)  เนติบัณฑติยสภา 

                           (10)  สมาคม  หรือมูลนิธิต่างๆ 

  

  เงินอุดหนุนงบพระมหากษตัริย ์ เช่น 

  (1)  ค่าใช้จ่ายในพระองค์ 

                         (2)  ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทบั 

  (3)  เงินพระราชกุศล 

  (4)  เงินค่าข้าวพระแก้วและเคร่ืองสงัเวยพระสยามเทวาธิราช 

  (5)  เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ 

   (6)  เงินเบ้ียหวัดข้าราชการฝ่ายใน 

 

  เงินอุดหนุนการศาสนา  เช่น 

  (1)  ค่าใบเบิกของรถไฟของสงัฆาธิการ 

  (2)  เงินอดุหนุนบูรณะวัด 

  (3)  เงินอดุหนุนการศึกษาปริยัติธรรม 

  (4)  เงินอดุหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ 

  (5)  เงินอดุหนุนคณะกรรมการกลางอสิลาม  

(6)  เงินอดุหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี 

  (7)  เงินอดุหนุนมิซซังต่างๆ 

  (8)  เงินอดุหนุนกจิกรรมของศาสนาอื่น  

  (9)  เงินอดุหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น  

(10)  เงินอดุหนุนยุวพุทธิกสมาคม 
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                           (11)  เงินอดุหนุนพุทธสมาคม 

                           (12)  เงินนิตยภัต 

                           (13)  เงินพระกฐิน 

                           (14)  เงินบูชากณัฑเ์ทศน์ 

 

  รายจ่ายทีส่ํานกังบประมาณกําหนดใหใ้ชจ่้ายในงบเงินอุดหนุน  เช่น 

  (1)  ค่าฌาปนกจิ 

  (2)  ค่าสนิบน 

   (3)  ค่ารางวัลนาํจับ 

 

1.5  งบรายจ่ายอื่น  หมายถงึ  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย 

หน่ึง  หรือรายจ่ายที่สาํนักงบประมาณกาํหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายน้ี  เช่น  

        (1)  เงินราชการลับ   

         (2)  เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

                          (3)  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา  วิจยั  ประเมนิผล  หรือพัฒนาระบบต่างๆ  

ซึง่มใิช่เพือ่การจดัหา  หรือปรับปรุงครุภณัฑ ์ ทีด่นิและหรือสิ่งก่อสรา้ง 

        (4)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว  

        (5)  ค่าใชจ่้ายสาํหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  (ส่วนราชการ) 

        (7)  ค่าใชจ่้ายสาํหรับกองทุน  หรือเงินทุนหมุนเวียน 

        (6)  รายจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีเงินกู้ 

        

       

2.  รายจ่ายงบกลาง 
  

 รายจ่ายงบกลาง  หมายถงึ  รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิ

โดยทั่วไปใช้จ่าย  ตามรายการดังต่อไปน้ี 
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                    (1)  "เงินเบ้ียหวัดบาํเหนจ็บาํนาญ"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงิน

บาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ  เงินบาํเหนจ็ลูกจ้างประจาํ  เงินทาํขวัญข้าราชการและลูกจ้าง  เงินทดแทน

ข้าราชการวิสามัญ  เงินค่าทดแทนสาํหรับผู้ได้รับอนัตรายในการรักษาความม่ันคงของประเทศ  

เงินช่วยพิเศษข้าราชการบาํนาญเสยีชีวิต  เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ  

การปฏบัิติงานของชาติหรือการปฏบัิติตามหน้าที่มนุษยธรรม  และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัด

บาํนาญ   

(2)  "เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ" หมายความว่า รายจ่าย 

ที่ต้ังไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของ

รัฐ  ได้แก่  เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่าง

รับราชการ 

 (3)  "เงินเล่ือนข้ันเล่ือนอนัดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ "  หมายความว่า 

รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินเล่ือนข้ันเล่ือนอนัดับเงินเดือนข้าราชการประจาํปี  เงินเล่ือนข้ัน  

เล่ือนอนัดับเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเล่ือนระดับและหรือแต่งต้ังให้ดาํรงตาํแหน่งระหว่างปี  และ  

เงินปรับวุฒิข้าราชการ 

 (4)  "เงินสาํรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ 

ต้ังไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสาํรอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยที่รัฐบาลนาํส่งเข้ากองทุนบาํเหนจ็บาํนาญ  

ข้าราชการ 

(5)  “เงินสมทบของลูกจ้างประจาํ"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงิน  

สมทบที่รัฐบาลนาํส่งเข้ากองทุนสาํรองเล้ียงชีพลูกจ้างประจาํ   

 (6)  "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการเสดจ็พระราชดาํเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ  

หมายความว่า  รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกจิในการเสดจ็พระราชดาํเนิน  

ภายในประเทศและหรือต่างประเทศ  และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือน  

ประเทศไทย 

 (7)  "เงินสาํรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ต้ังสาํรอง

ไว้เพ่ือจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น  

 (8)  "ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการรักษาความม่ันคงของประเทศ "  หมายความว่า 

รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานรักษาความม่ันคงของประเทศ  
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 (9)  "เงินราชการลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ "  หมายความว่า 

รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับ  ในการดาํเนินงานเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศ  

 (10)  "ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ "  หมายความว่า 

รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  

 (11)  "ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ " 

หมายความว่า  รายจ่ายที่ต้ังไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างประจาํ  

และพนักงานของรัฐ 

 อน่ึง  นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ  ดังกล่าวข้างต้นซ่ึงเป็นรายการหลักแล้ว  

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปียังอาจต้ังรายจ่ายรายการอื่นๆ  ไว้ในรายจ่ายงบกลาง  

ตามความเหมาะสมในแต่ละปี  เช่น  ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  ค่าใช้จ่าย  

ในการชาํระหน้ีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   ค่าใชจ่้ายเพือ่การเสริมสรา้งศักยภาพการแข่งขัน

และการพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศ  และค่าใชจ่้ายการพฒันาจงัหวัดชายแดนภาคใต ้ เป็นต้น 

         

 

 

             

 

 

             สํานกักฎหมายและระเบยีบ 

             สํานกังบประมาณ 
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