
หลักการจําแนกประเภทรายจาย 
ตามงบประมาณ 

 
 รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน  2  ลักษณะ  ไดแก 
 1.  รายจายของสวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจ   

2. รายจายงบกลาง 
 

1.  รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 
 รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับ 
แตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ  จําแนกออกเปน  5  ประเภทงบรายจาย  ไดแก 
  1.1  งบบุคลากร 
  1.2  งบดําเนินงาน 
  1.3  งบลงทุน 

 1.4  งบเงินอุดหนุน 
 1.5  งบรายจายอื่น 
1.1  งบบุคลากร  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคล 

ภาครัฐ  ไดแก  รายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว  และคาตอบแทน
พนักงานราชการ  รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว   
        1.1.1  เงินเดือน  หมายถึง  เงินท่ีจายใหแกขาราชการและพนักงานของรัฐ 
ทุกประเภทเปนรายเดือน  โดยมีอัตราตามท่ีกําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป  รวมถึงเงินที่
กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอื่นที่จายควบกับเงินเดือน  เชน 
                       (1)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา  
และประธานสภาผูแทนราษฎร 

            (2)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภา   
รองประธานสภา  ผูแทนราษฎร  และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
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                     (3)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของสมาชิกวุฒิสภา  และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
                                        (4)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  และ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 



                     
                      (5)  เงินประจําตําแหนงขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 
                                        (6)  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ  
                      (7)  เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงขาราชการการเมือง 
                                        (8)  เงินเพ่ิมคาวิชา  (พ.ค.ว.) 
                      (9)  เงินเพ่ิมพิเศษคาภาษามลายู  (พ.ภ.ม.) 
                     (10)  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผูซึ่งดํารงตําแหนงครูชางอาชีวศึกษา 
ตามโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา  (พ.ค.ช.) 
                     (11)  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ  (พ.ส.ร.) 
                     (12)  เงินเพ่ิมประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกต ิ
                                       (13)  เงินเพ่ิมพิเศษผูทําหนาที่ปกครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.) 
                                       (14)  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูใน
ตางประเทศ  (พ.ข.ต.) 

(15)  เงินเบี้ยกันดาร  (บ.ก.) 
(16)  เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ     

               (17)  เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 
          1.1.2.  คาจางประจํา  หมายถึง  เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา 
ของสวนราชการ  โดยมีอัตราตามที่กําหนดไวในบัญชีถือจายคาจางประจํา  รวมถึงเงินที่กระทรวง 
การคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจํา  และเงินเพ่ิมอื่นที่จายควบกับคาจางประจํา  เชน   
                                        (1)  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)   
                                        (2)  เงินเบี้ยกันดาร  (บ.ก.) 
              (3)  เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา                                                             
                                           (4)  เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ   
           1.1.3.  คาจางชั่วคราว  หมายถึง  เงินท่ีจายเปนคาจางสําหรับการทํางานปกติ
แกลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ  รวมถึงเงินเพ่ิมอื่นท่ีจายควบกับคาจางชั่วคราว  
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  1.1.4  คาตอบแทนพนักงานราชการ  หมายถงึ  เงินท่ีจายเปนคา     
ตอบแทนการปฏิบัติงานใหแกพนักงานราชการ  ตามอัตราที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ รวมถึงเงินท่ีกําหนดใหจายในลักษณะดังกลาว  และเงินเพ่ิมอื่นท่ีจาย 
ควบกับคาตอบแทนพนักงานราชการ  เชน  เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ  เปนตน 
 
      1.2  งบดําเนินงาน  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา  
ไดแก  รายจายที่จายในลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค     รวมถึง
รายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว   

            1.2.1  คาตอบแทน  หมายถึง  เงินที่จายตอบแทนใหแกผูท่ีปฏิบัติงานให 



ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  เชน 
                      (1)  เงินคาเชาบานขาราชการ 
                      (2)  เงินตอบแทนตําแหนงและเงินอื่นๆ  ใหแก  กํานัน  ผูใหญบาน  
แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ  ผูชวยผูใหญบานฝาย     
ปกครอง  อาทิ  เงินชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เงินชวยเหลือในการทําศพ 
                                        (3)  คาตอบแทนกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกอาสารักษา 
ดินแดน  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
                      (4)  คาตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และเสมียน
คะแนนในการเลือกตั้ง 
                      (5)  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงาน 
กอสรางที่มีคําส่ังแตงตั้งจากทางราชการ 

               (6)  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา 
ราชการและในวันหยุดราชการ 
                      (7)  เงินรางวัลกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตร 
กํานัน   และผูชวยผูใหญบาน 
                      (8)  เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย 
                      (9)  เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ 
                      (10)  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมของสวนราชการ 
                                        (11)  เงินสมนาคุณอาจารยสาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ 
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                 (12)  เงินคาฝาอันตรายเปนครั้งคราว 
                                        (13)  เงินคาที่พักผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 

                 (14)  เงินพิเศษที่จายใหแกลูกจางของสํานักราชการในตางประเทศ  
ตามประเพณีทองถิ่น 

                 (15)  คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา 
                                    (16)  คาสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ 
                                        (17)  เงินรางวัลกรรมการสอบ 
                                        (18)  คาพาหนะเหมาจาย 
                       (19)  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
                                        (20)  คารักษาพยาบาลขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูใน 
ตางประเทศ 

                (21)  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการซึ่งมีตําแหนง 
หนาที่ประจําอยูในตางประเทศ 
             (22)  เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงขั้น 



สูงของอันดับ 
(23)  เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางขั้นสูง 

ของตําแหนง 
                      (24)  เงินตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตาํแหนง 

(25)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต 
พ้ืนท่ีพิเศษ   
              1.2.2  คาใชสอย  หมายถึง  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   (ยกเวน 
บริการสาธารณูปโภค  สื่อสารและโทรคมนาคม)  รายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจาย 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น  ๆ        
                       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  เชน 
               (1)  คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการไดใช
บริการไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 
                                          (2)  คาจางเหมาเดินสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม         
รวมถึงการซอมแซม  บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟา  การเพ่ิมกําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา 
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                                          (3)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือใหราชการไดใช
บริการน้ําประปา  รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา  ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา 

       (4)  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติม      
รวมถึงการซอมแซม  บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา  
                         (5)  คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทพ้ืนฐาน 
                (6)  คาเชาทรัพยสิน  รวมถึงเงินท่ีตองจายพรอมกับการเชา 
ทรัพยสิน  เชน  คาเชารถยนต  คาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง  คาเชาท่ีดิน  คาเชารับลวงหนา   
ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตูไปรษณีย 

(7)  คาภาษี  เชน  คาภาษีโรงเรือน  เปนตน 
(8)  คาธรรมเนียม  ยกเวน  คาธรรมเนียมการโอนเงินผาน 

ธนาคาร   
(9)  คาเบี้ยประกัน 

                                         (10)  คาจางเหมาบริการ   เพ่ือใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด 
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  แตมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุง 
ครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
              (11)  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใชงานได 
ตามปกต ิ
              กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจาก       คา
ใชสอย   สวนกรณีท่ีสวนราชการเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี ้



                                          1.  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย   
                        2.  คาส่ิงของที่สวนราชการซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ
 
         รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  เชน 
        (1)  คารับรอง หมายถึง  รายจายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ                                      
       (2)  คารับรองประเภทเครื่องดื่ม 

(3)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา 
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                                          รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ  
เชน 
                                          (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ในประเทศ)  เชน 
คาเบี้ยเล้ียง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะ  เปนตน 
                                         (2)  คาเบี้ยเล้ียงทหาร  หรือตํารวจ 
                        (3)  คาเบี้ยเล้ียงพยาน  หรือผูตองหา 
                        (4)  คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล 
               (5)  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  หรือพวงมาลา 
               (6)  คาชดใชคาเสียหาย คาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหต ุ
เนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ   
                                          (7)  เงินรางวัลตํารวจคุมกันทรัพยสินของทางราชการ 

             (8)  เงินรางวัลเจาหนาท่ี   
         (9)  เงินประกันสังคม  (ในฐานะนายจาง) 
                                      (10)  คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา   
                                      (11)  คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดอีาญา       
                                     (12)  คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน 
              1.2.3  คาวัสดุ  หมายถึง  รายจายดังตอไปนี ้
                (1)  รายจายเพ่ือจัดหาส่ิงของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมส้ินเปลือง   
หมดไป  แปรสภาพ  หรือไมคงสภาพเดิม  หรือส่ิงของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุดไมเกิน  5,000  บาท  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน  เชน  คาขนสง 
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
                (2)  รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท 



       (3) รายจายเพ่ือประกอบดดัแปลง  ตอเตมิ  หรอืปรบัปรงุ      
ครุภัณฑท่ีมีวงเงินไมเกิน  5,000  บาท  ท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง  ท่ีมีวงเงินไมเกิน  50,000  บาท 
                            (4) รายจายเพ่ือประกอบ  ดดัแปลง  ตอเตมิ หรอืปรบัปรงุ         
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ท่ีมีวงเงินไมเกิน  5,000  บาท 
       (5)  รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ 
ใชงานไดตามปกต ิ
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1.2.4 คาสาธารณูปโภค  หมายถึง  รายจายคาบริการสาธารณูปโภค   
ส่ือสารและโทรคมนาคม  รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน  เชน  คาบริการ  คาภาษี  เปนตน 
ตามรายการ  ดังนี ้
                         (1)  คาไฟฟา   
                         (2)  คาประปา  คานํ้าบาดาล   
                         (3)  คาโทรศัพท  เชน  คาโทรศัพทพ้ืนฐาน  คาโทรศัพท 
เคลื่อนท่ี  รวมถงึบัตรโทรศัพท  บัตรเตมิเงินโทรศัพท   
                                           (4)  คาบริการไปรษณียโทรเลข  เชน  คาไปรษณีย  คาโทรเลข      คา
ธนาณัติ   คาดวงตราไปรษณียากร   คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร  เปนตน 

 (5)  คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  รวมถึงคาใชจาย 
เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ  (โทรสาร)  คาเทเลกซ   คาวิทยุ
ติดตามตัว  คาวิทยุส่ือสาร  คาส่ือสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต        
รวมถึงอินเทอรเน็ตการด  และคาส่ือสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบ้ิลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม     
เปนตน 
 
 1.3  งบลงทุน  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน  ไดแก  รายจายที ่
จายในลักษณะคาครุภัณฑ  คาที่ดินและส่ิงกอสราง  รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจาย 
อื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 
        1.3.1  คาครภัุณฑ  หมายถึง   รายจายดังตอไปนี ้

            (1)  รายจายเพ่ือจัดหาส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคา 
ตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา  5,000  บาท  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน  เชน  คาขนสง        คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
                  (2)  รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ 
ตอชุดเกินกวา  20,000  บาท 
                  (3)  รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ  
รวมท้ังครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีวงเงินเกินกวา  5,000  บาท    
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                               (4)  รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  
เชน  เครื่องบิน   เครื่องจักรกลยานพาหนะ  เปนตน   ซ่ึงไมรวมถงึคาซอมบํารงุปกตหิรอืคา         ซอม
กลาง  

(5)  รายจายเพ่ือจางที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 
       1.3.2.  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  หมายถึง  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือ      
สิ่งกอสราง   รวมถึงสิ่งตาง ๆ  ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือส่ิงกอสราง  เชน  อาคาร  บานพัก  สนามเด็กเลน  
สนามกีฬา  สนามบิน  สระวายน้ํา  สะพาน  ถนน  รั้ว  บอน้ํา  อางเก็บน้ํา  เขื่อน  เปนตน   
รวมถึงรายจายดังตอไปนี ้

(1)  คาติดตั้งระบบไฟฟา  หรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณตางๆ   
ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการ  ท้ังที่เปนการดําเนินการพรอมการกอสราง   
อาคารหรือภายหลังการกอสรางอาคาร 

(2)  รายจายเพ่ือประกอบ  ดดัแปลง  ตอเตมิ  หรอืปรบัปรงุท่ีดนิและ 
หรือสิ่งกอสราง   ท่ีมีวงเงินเกินกวา  50,000  บาท  เชน  คาจัดสวน  คาถมดนิ  เปนตน   
                                    (3)  รายจายเพ่ือจางออกแบบ  จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน  หรือนิติ
บุคคล 

 (4)  รายจายเพ่ือจางที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหา  หรือปรับปรุง  ท่ีดินและ 
หรือส่ิงกอสราง 

            (5)  รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือส่ิงกอสราง  เชน  คาเวนคืน 
ที่ดิน  คาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน  คาชดเชยผลอาสิน  เปนตน 
 
 1.4  งบเงินอดุหนุน  หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพ่ือ 
ชวยเหลือ  สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ 
ซึ่งมิใชราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   หนวยงานในกํากับ 
ของรัฐ  องคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สภาตําบล  องคการระหวางประเทศ  
นิติบุคคล  เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน  รวมถึง  เงินอุดหนุน 
งบพระมหากษัตริย  เงินอุดหนุนการศาสนา  และรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายใน 
งบรายจายนี ้
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       งบเงินอุดหนุนมี  2  ประเภท  ไดแก   

       (1)  เงินอุดหนุนท่ัวไป  หมายถึง  เงินที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงค 
ของรายการ  เชน  คาบํารุงสมาชิกองคการอุตุนิยมวิทยาโลก  คาบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียง
แหงเอเชีย  เงินอุดหนุนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะทองถิ่น  เปนตน 

(2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายถึง  เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงค 
ของรายการและตามรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด  เชน  รายการคาครุภัณฑ  หรือคา        
ส่ิงกอสราง  เปนตน 
         รายจายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเปนรายจายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  หรือ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ใหเปนไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 
 
          หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใชราชการสวนกลางตาม พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  เชน 

         (1)  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
         (2)  สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

 
           หนวยงานในกาํกบัของรฐั   เชน   
         (1)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                         (2)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                          (3)  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
              (4)  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
          (5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

(6)  มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
          (7)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
          (8)  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

 
  องคการมหาชน  เชน 

 (1)  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
   (2)  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
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  (3)  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
  (4)  ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

   (5)  สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 
 

  องคการระหวางประเทศ  เชน 
  (1)  องคการการคาโลก 
   (2)  องคการพลังงานโลก 
  (3)  องคการสหประชาชาติ   
   (4)  สถาบันทางส่ือสารมวลชนแหงเอเชีย   

(5)  สมาคมไหมโลก 
  (6)  สถาบันสถิติระหวางประเทศ 
                     (7)  กองทุนประชากรแหงประชาชาต ิ
  (8)  องคการอนามัยโลก 
  (9)  กรรมการกาชาดระหวางประเทศ 
                       (10)  สมาคมมหาวิทยาลัยระหวางชาต ิ

         (11)  สมาคมระหวางประเทศตาง  ๆ
 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน 
  (1)  องคการบริหารสวนจังหวัด 
  (2)  เทศบาล 
  (3)  องคการบริหารสวนตําบล 
  (4)  กรุงเทพมหานคร 
   (5)  เมืองพัทยา 
 
  นิติบุคคล  เอกชน  หรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน  เชน 
  (1)  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา 

(2)  คณะกรรมการโอลิมปก 
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   (3)  สภาลูกเสือแหงชาต ิ
      (4)  โครงการวิจัย 
      (5)  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
   (6)  สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 

  (7)  สภากาชาดไทย 
    (8)  สภาทนายความ 
   (9)  เนติบัณฑิตยสภา 
                           (10)  สมาคม  หรือมูลนิธิตาง  ๆ
  
  เงินอดุหนุนงบพระมหากษัตรยิ  เชน 
  (1)  คาใชจายในพระองค 
                         (2)  คาใชจายในพระราชฐานที่ประทับ 
  (3)  เงินพระราชกุศล 
  (4)  เงินคาขาวพระแกวและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช 
  (5)  เงินปพระบรมวงศานุวงศ 
   (6)  เงินเบี้ยหวัดขาราชการฝายใน 
 
  เงินอุดหนุนการศาสนา  เชน 
  (1)  คาใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ 
  (2)  เงินอุดหนุนบูรณะวัด 
  (3)  เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม 
  (4)  เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ 
  (5)  เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม 

(6)  เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตร ี
  (7)  เงินอุดหนุนมิซซังตาง  ๆ
  (8)  เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น 
  (9)  เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น 

(10)  เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม 
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                           (11)  เงินอุดหนุนพุทธสมาคม 
                           (12)  เงินนิตยภัต 
                           (13)  เงินพระกฐิน 
                           (14)  เงินบูชากัณฑเทศน 
 
  รายจายท่ีสาํนักงบประมาณกาํหนดใหใชจายในงบเงินอุดหนุน  เชน 
  (1)  คาฌาปนกิจ 
  (2)  คาสินบน 
   (3)  คารางวัลนําจับ 
 

1.5  งบรายจายอ่ืน  หมายถึง  รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจาย 
หนึ่ง  หรือรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้  เชน 
        (1)  เงินราชการลับ   
         (2)  เงินคาปรับที่จายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง 
                          (3)  คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา  วจัิย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบตางๆ  
ซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ  ท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง 
        (4)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
        (5)  คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  (สวนราชการ) 
        (7)  คาใชจายสําหรับกองทุน  หรือเงินทุนหมุนเวียน 
        (6)  รายจายเพ่ือชําระหนี้เงินกู 
        

       
2.  รายจายงบกลาง 

  
 รายจายงบกลาง  หมายถึง  รายจายที่ตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไปใชจาย  ตามรายการดังตอไปนี ้
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                    (1)  "เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ"  หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพ่ือจายเปนเงิน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ  เงินบําเหน็จลูกจางประจํา  เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง  เงินทดแทน
ขาราชการวิสามัญ  เงินคาทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
เงินชวยพิเศษขาราชการบํานาญเสียชีวิต  เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ  
การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ   

(2)  "เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ" หมายความวา รายจาย 
ที่ตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ  ใหแกขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ  
ไดแก  เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร  เงินชวยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหวางรับ
ราชการ 
 (3)  "เงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ"  หมายความวา 
รายจายที่ตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนขาราชการประจําป  เงินเล่ือนขั้น 
เล่ือนอันดับเงินเดือนขาราชการที่ไดรับเล่ือนระดับและหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระหวางป  และ 
เงินปรับวุฒิขาราชการ 
 (4)  "เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ"  หมายความวา  รายจายที ่
ตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยท่ีรัฐบาลนําสงเขากองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการ 

(5)  “เงินสมทบของลูกจางประจํา"  หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพ่ือจายเปนเงิน  
สมทบที่รัฐบาลนําสงเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพลูกจางประจํา  
 (6)  "คาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ 
หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนิน 
ภายในประเทศและหรือตางประเทศ  และคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศที่มาเยือน 
ประเทศไทย 
 (7)  "เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน"  หมายความวา  รายจายที่ตั้งสํารองไว
เพ่ือจัดสรรเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
 (8)  "คาใชจายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ"  หมายความวา 
รายจายที่ตั้งไวเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ 
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 (9)  "เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ"  หมายความวา 
รายจายที่ตั้งไวเพ่ือเบิกจายเปนเงินราชการลับ  ในการดําเนินงานเพ่ือรักษาความมั่นคงของประเทศ 
 (10)  "คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร"ิ  หมายความวา 
รายจายที่ตั้งไวเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 (11)  "คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางและพนักงานของรัฐ" 
หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางประจํา 
และพนักงานของรัฐ 
 อนึ่ง  นอกจากรายจายรายการตางๆ  ดังกลาวขางตนซึ่งเปนรายการหลักแลว 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปยังอาจตั้งรายจายรายการอื่นๆ  ไวในรายจายงบกลาง 
ตามความเหมาะสมในแตละป  เชน  คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  คาใชจาย 
ในการชําระหนี้กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   คาใชจายเพ่ือการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและ
การพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ  และคาใชจายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนตน 
         
 
 
             
 
 
             สํานักกฎหมายและระเบียบ 
             สาํนักงบประมาณ 
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