หลักการจาแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
รายจ่ายตามงบประมาณจาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. รายจ่ายงบกลาง

1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกาหนดไว้สาหรับแต่ละ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จาแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ายอื่น
1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ทุก
ประเภทเป็ น รายเดือ น โดยมีอั ต ราตามที่ กาหนดไว้ ในบัญ ชีถื อจ่ ายเงิน เดื อนประจ าปี รวมถึง เงิ น ที่
กระทรวงการคลังกาหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น
(1) เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
(2)
เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา รอง
ประธานสภา ผู้แทนราษฎร และผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
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เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา และ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(4) เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(5) เงินประจาตาแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ
(6) เงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
(7) เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(8) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
(9) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
(10) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับผู้ซึ่งดารงตาแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา
ตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)
(11) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
(12) เงินเพิ่มประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ
(13) เงินเพิ่มพิเศษผู้ทาหน้าที่ปกครองโรงเรียนตารวจ (พ.ร.ต.)
(14) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ใน
ต่างประเทศ (พ.ข.ต.)
(15) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(16) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
(17) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น
1.1.2. ค่าจ้างประจา หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ โดยมีอัตราตามที่กาหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจา รวมถึ งเงินที่กระทรวงการคลัง
กาหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจา และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจา เช่น
(1) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
(2) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(3)
เงิ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นส าหรั บ ลู ก จ้ า งประจ า
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ
1.1.3. ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสาหรับการทางานปกติ
แก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว
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ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการ ตามอัตราที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
รวมถึงเงิ น ที่กาหนดให้ จ่ายในลักษณะดั งกล่าว และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ ายควบกับ ค่าตอบแทนพนัก งาน
ราชการ เช่น เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป็นต้น

1.2 งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่
กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทาง
ราชการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด เช่น
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(2) เงินตอบแทนตาแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ ป ระจ าต าบล สารวั ต รก านั น ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า นฝ่ า ยรั ก ษาความสงบ ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า นฝ่ า ย
ปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทาศพ
(3) ค่าตอบแทนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสารอง และเสมียน
คะแนนในการเลือกตั้ง
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่
มีคาสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ
(7) เงินรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตร กานัน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(8) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ
(10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบัน อุดมศึกษา
ของรัฐ
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(13) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
(14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสานักราชการในต่างประเทศ ตาม
ประเพณีท้องถิ่น
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทาการนอกเวลา
ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
เงินรางวัลกรรมการสอบ
ค่าพาหนะเหมาจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ใน

ต่างประเทศ
(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่ง หน้าที่
ประจาอยู่ในต่างประเทศ
(22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ
อันดับ
(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูง ของ
ตาแหน่ง
(24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
พิเศษ
1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึง
การซ่อมแซม บารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกาลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า
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บริการน้าประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการซ่อมแซม บารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน
(6)
ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่า
ทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่า
เช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น
(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน ธนาคาร
(9) ค่าเบี้ยประกัน
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(11)
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก ค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2.
ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น
(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
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(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตารวจ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา
(6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก
การปฏิบัติงานราชการ
(7) เงินรางวัลตารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน
1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
(3) รายจ่ า ยเพื่ อ ประกอบดั ด แปลง ต่ อ เติ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
(4) รายจ่ า ยเพื่ อ ประกอบ ดั ด แปลง ต่ อ เติ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

-71.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น
ตามรายการ ดังนี้
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าประปา ค่าน้าบาดาล
(3) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่
รวมถึงบัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงินโทรศัพท์
(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่ จ่าย
ในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ ต่อชุด
เกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

-8(4) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่า ซ่อมกลาง
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
1.3.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น
สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้า สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้า อ่างเก็บน้า เขื่อน เป็นต้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็น
การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็นการดาเนินการพร้อมการก่อสร้าง อาคารหรือ
ภายหลังการก่อสร้างอาคาร
(2) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็นต้น
(3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติ
บุคคล
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง
(5) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืน ที่ดิน
ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น
1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อ ช่วยเหลือ
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลาง
ตามพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น หน่ ว ยงานในก ากั บ ของรั ฐ องค์ ก ารมหาชน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือ
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และ
รายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

-9งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กาหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ
เช่น ค่าบารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงิน
อุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กาหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ของ
รายการและตามรายละเอียดที่สานักงบประมาณกาหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็น
ต้น
รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุ นทั่วไป
หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่สานักงบประมาณกาหนด
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เช่น
(1) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
หน่วยงานในกากับของรัฐ เช่น
(1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(6) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(8) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
องค์การมหาชน เช่น
(1) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

- 10 (3) สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(4) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(5) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
องค์การระหว่างประเทศ เช่น
(1) องค์การการค้าโลก
(2) องค์การพลังงานโลก
(3) องค์การสหประชาชาติ
(4) สถาบันทางสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย
(5) สมาคมไหมโลก
(6) สถาบันสถิติระหว่างประเทศ
(7) กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ
(8) องค์การอนามัยโลก
(9) กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ
(11) สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) เทศบาล
(3) องค์การบริหารส่วนตาบล
(4) กรุงเทพมหานคร
(5) เมืองพัทยา
นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น
(1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา
(2) คณะกรรมการโอลิมปิก

- 11 (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

สภาลูกเสือแห่งชาติ
โครงการวิจัย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
สภากาชาดไทย
สภาทนายความ
เนติบัณฑิตยสภา
สมาคม หรือมูลนิธิต่างๆ

เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เช่น
(1) ค่าใช้จ่ายในพระองค์
(2) ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ
(3) เงินพระราชกุศล
(4) เงินค่าข้าวพระแก้วและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช
(5) เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์
(6) เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน
เงินอุดหนุนการศาสนา เช่น
(1) ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ
(2) เงินอุดหนุนบูรณะวัด
(3) เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม
(4) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์
(5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม
(6) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี
(7) เงินอุดหนุนมิซซังต่างๆ
(8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น
(9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น
(10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม

- 12 (11)
(12)
(13)
(14)

เงินอุดหนุนพุทธสมาคม
เงินนิตยภัต
เงินพระกฐิน
เงินบูชากัณฑ์เทศน์

รายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน เช่น
(1) ค่าฌาปนกิจ
(2) ค่าสินบน
(3) ค่ารางวัลนาจับ

1.5 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย
หนึ่ง หรือรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(5) ค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
(7) ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
(6) รายจ่ายเพื่อชาระหนี้เงินกู้

2. รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไปใช้จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้

- 13 (1) "เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงิน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา เงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทน
ข้าราชการวิสามัญ เงินค่าทดแทนสาหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศเงินช่วย
พิ เ ศษข้ า ราชการบ านาญเสี ย ชี วิ ต เงิ น สงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย เนื่ อ งจากการช่ ว ยเหลื อ ราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ
(2) "เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ
(3) "เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒขิ ้าราชการ" หมายความว่ารายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขัน้ เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจาปี เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือน
ข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ
(4) "เงินสารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อจ่ายเป็นเงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนาส่งเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(5) “เงินสมทบของลูกจ้างประจา" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบที่รัฐบาลนาส่งเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา
(6)
"ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ
หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เ พื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดาเนิน
ภายในประเทศและหรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศ
ไทย
(7) "เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็น" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งสารองไว้เพื่อ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
(8) "ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ" หมายความว่า รายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ

- 14 (9) "เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับ ในการดาเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
(10) "ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(11) "ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ" หมายความ
ว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานของรัฐ
อนึ่ ง นอกจากรายจ่ า ยรายการต่ า งๆ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ซึ่ ง เป็ น รายการหลั ก แล้ ว
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปียังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่นๆ ไว้ในรายจ่ายงบกลางตาม
ความเหมาะสมในแต่ละปี เช่น ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการชาระ
หนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ และค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

สานักกฎหมายและระเบียบ
สานักงบประมาณ

