หลักการจํ าแนกประเภทรายจ่ าย
ตามงบประมาณ
รายจ่ายตามงบประมาณจําแนกออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
1. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. รายจ่ายงบกลาง

1. รายจ่ ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายจ่ ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกําหนดไว้ สาํ หรับ
แต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเป็ น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้ แก่
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ายอื่น
1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้ จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ได้ แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้ างประจํา ค่าจ้ างชั่วคราว และค่าตอบแทน
พนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กาํ หนดให้ จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้ แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐ
ทุกประเภทเป็ นรายเดือน โดยมีอตั ราตามที่กาํ หนดไว้ ในบัญชีถอื จ่ายเงินเดือนประจําปี รวมถึงเงินที่
กระทรวงการคลังกําหนดให้ จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น
(1) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธาน
วุฒิสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
(2) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา
รองประธานสภา ผู้แทนราษฎร และผู้นาํ ฝ่ ายค้ านในสภาผู้แทนราษฎร
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และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(3) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา และ
(4) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(5) เงินประจําตําแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ
(6) เงินประจําตําแหน่งของข้ าราชการ
(7) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งข้ าราชการการเมือง
(8) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
(9) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
(10) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผู้ซ่งึ ดํารงตําแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา
ตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)
(11) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
(12) เงินเพิ่มประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่ าอันตรายเป็ นปกติ
(13) เงินเพิ่มพิเศษผู้ทาํ หน้ าที่ปกครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.)
(14) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับข้ าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหน้ าที่ประจําอยู่
ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)
(15) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(16) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ
(17) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น
1.1.2. ค่าจ้างประจํ า หมายถึง เงินที่จ่ายเป็ นค่าจ้ างให้ แก่ลูกจ้ างประจํา
ของส่วนราชการ โดยมีอตั ราตามที่กาํ หนดไว้ ในบัญชีถอื จ่ายค่าจ้ างประจํา รวมถึงเงินที่กระทรวง
การคลังกําหนดให้ จ่ายในลักษณะค่าจ้ างประจํา และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้ างประจํา เช่น
(1) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
(2) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจ้างประจํา
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ
1.1.3. ค่าจ้างชัว่ คราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็ นค่าจ้ างสําหรับการทํางาน
ปกติแก่ลูกจ้ างชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นทีจ่ ่ายควบกับค่าจ้างชัว่ คราว
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ตอบแทนการปฏิบตั งิ านให้แก่พนักงานราชการ ตามอัตราทีก่ าํ หนดในประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินทีก่ าํ หนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว และเงินเพิ่มอื่น
ทีจ่ ่าย
ควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป็ นต้น

1.2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้ จ่ายเพื่อการบริหารงาน

ประจํา ได้ แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
รวมถึงรายจ่ายที่กาํ หนดให้ จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้ แก่ผ้ ูท่ปี ฏิบัติงานให้
ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เช่น
(1) เงินค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ
(2) เงินตอบแทนตําแหน่งและเงินอื่นๆ ให้ แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ าย
ปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทําศพ
(3) ค่าตอบแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษา
ดินแดน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และ
เสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้ างและควบคุมงาน
ก่อสร้ างที่มีคาํ สั่งแต่งตั้งจากทางราชการ
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้ านการรักษาความเจ็บป่ วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ
(7) เงินรางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตร
กํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้ าราชการ
(10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึ กอบรมของส่วนราชการ
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ
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ตามประเพณีท้องถิ่น

ต่างประเทศ
หน้ าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ
สูงของอันดับ
ของตําแหน่ง
พื้ นทีพ่ เิ ศษ

(12) เงินค่าฝ่ าอันตรายเป็ นครั้งคราว
(13) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
(14) เงินพิเศษที่จ่ายให้ แก่ลูกจ้ างของสํานักราชการในต่างประเทศ
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

ค่าจ้ างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา
ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
เงินรางวัลกรรมการสอบ
ค่าพาหนะเหมาจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่ารักษาพยาบาลข้ าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหน้ าที่ประจําอยู่ใน

(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้ าราชการซึ่งมีตาํ แหน่ง
(22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ ด้รับเงินเดือนถึงขั้น
(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผูไ้ ด้รับค่าจ้างขั้นสูง
(24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในเขต

1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ (ยกเว้ น
บริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ เช่น
(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ ราชการได้ ใช้
บริการไฟฟ้ า รวมถึงค่าติดตั้งหม้ อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้ าซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้ า
(2) ค่าจ้ างเหมาเดินสายไฟฟ้ าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพิ่มเติม
รวมถึงการซ่อมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้ า การเพิ่มกําลังไฟฟ้ า การขยายเขตไฟฟ้ า
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บริการนํา้ ประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดนํา้ และอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4) ค่าจ้ างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการซ่อมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา
(5) ค่าใช้ จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พนื้ ฐาน
(6) ค่าเช่าทรัพย์สนิ รวมถึงเงินทีต่ อ้ งจ่ายพร้อมกับการเช่า
ทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าทีด่ นิ ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ยกเว้ นค่าเช่าบ้ านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็ นต้ น
(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้ น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร
(9) ค่าเบี้ยประกัน
(10) ค่าจ้ างเหมาบริการ เพื่อให้ ผ้ ูรับจ้ างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง แต่มิใช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง
(11) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้
ตามปกติ
กรณีเป็ นการจ้ างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้ จ่ายจาก
ค่าใช้ สอย ส่วนกรณีท่สี ่วนราชการเป็ นผู้ดาํ เนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สนิ เองให้ ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้ างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้ จ่ายจากค่าใช้ สอย
2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สนิ ให้ จ่ายจากค่าวัสดุ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น
(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
(3) ค่าใช้ จ่ายในพิธีทางศาสนา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ าลักษณะรายจ่าย
(1) ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็ นต้ น
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตํารวจ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ าดอกไม้ หรือพวงมาลา
(6) ค่าชดใช้ ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ
(7) เงินรางวัลตํารวจคุ้มกันทรัพย์สนิ ของทางราชการ
(8) เงินรางวัลเจ้ าหน้ าที่
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้ าง)
(10) ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายในคดีอาญา
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาํ เลยในคดีอาญา
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน
1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ แล้ วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่ต้องชําระพร้ อมกัน เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็ นต้ น
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่มี ีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพือ่ ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ทมี่ วี งเงินไม่เกิน 5,000 บาท ทีด่ นิ และหรือสิ่งก่อสร้าง ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 50,000
บาท
(4) รายจ่ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 5,000 บาท
(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้ สามารถ
ใช้ งานได้ ตามปกติ
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สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็ นต้ น
ตามรายการ ดังนี้
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา ค่านํ้าบาดาล
(3) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พนื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ รวมถึงบัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงินโทรศัพท์
(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข
ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
เป็ นต้ น
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ บริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุ
ติดตามตัว ค่าวิทยุส่อื สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
เป็ นต้น

1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้ จ่ายเพื่อการลงทุน ได้ แก่ รายจ่ายที่

จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง รวมถึงรายจ่ายที่กาํ หนดให้ จ่ายจากงบรายจ่าย
อื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่ต้องชําระพร้ อมกัน เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็ นต้ น
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่มี ีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมทัง้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ทมี่ วี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท
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เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็ นต้ น ซึง่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง
(5) รายจ่ายเพื่อจ้ างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
1.3.2. ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้ าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ าง เช่น อาคาร บ้ านพัก สนาม
เด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายนํา้ สะพาน ถนน รั้ว บ่อนํา้ อ่างเก็บนํา้ เขื่อน เป็ นต้ น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้ า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ
ซึ่งเป็ นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็ นการดําเนินการพร้ อมการก่อสร้ าง
อาคารหรือภายหลังการก่อสร้ างอาคาร
(2) รายจ่ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงทีด่ นิ และ
หรือสิ่งก่อสร้าง ทีม่ วี งเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็ นต้น
(3) รายจ่ายเพื่อจ้ างออกแบบ จ้ างควบคุมงานที่จ่ายให้ แก่เอกชน หรือ
นิติบุคคล
(4) รายจ่ายเพื่อจ้ างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้ าง
(5) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ าง เช่น ค่าเวนคืน
ที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ท่ดี ิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็ นต้ น
1.4 งบเงินอุดหนุ น หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้ จ่ายเป็ นค่าบํารุงหรือเพื่อ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับ
ของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สภาตําบล องค์การระหว่าง
ประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน
งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สาํ นักงบประมาณกําหนดให้ ใช้ จ่ายใน
งบรายจ่ายนี้
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(1) เงินอุดหนุ นทัวไป
่ หมายถึง เงินที่กาํ หนดให้ จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของรายการ เช่น ค่าบํารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียง
แห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพื่อแก้ ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้ องถิ่น เป็ นต้ น
(2) เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กาํ หนดให้ จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของรายการและตามรายละเอียดที่สาํ นักงบประมาณกําหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่า
สิ่งก่อสร้ าง เป็ นต้ น
รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็ นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ เป็ นไปตามที่สาํ นักงบประมาณกําหนด
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เช่น
(1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
หน่วยงานในกํากับของรัฐ เช่น
(1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
(6) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
(8) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
องค์การมหาชน เช่น
(1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
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(4) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(5) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้ าและการพัฒนา
องค์การระหว่างประเทศ เช่น
(1) องค์การการค้ าโลก
(2) องค์การพลังงานโลก
(3) องค์การสหประชาชาติ
(4) สถาบันทางสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย
(5) สมาคมไหมโลก
(6) สถาบันสถิติระหว่างประเทศ
(7) กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ
(8) องค์การอนามัยโลก
(9) กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ
(11) สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) เทศบาล
(3) องค์การบริหารส่วนตําบล
(4) กรุงเทพมหานคร
(5) เมืองพัทยา
นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์ เช่น
(1) นักเรียน นิสติ นักศึกษา
(2) คณะกรรมการโอลิมปิ ก
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

สภาลูกเสือแห่งชาติ
โครงการวิจัย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
สภากาชาดไทย
สภาทนายความ
เนติบัณฑิตยสภา
สมาคม หรือมูลนิธิต่างๆ

เงินอุดหนุ นงบพระมหากษัตริย ์ เช่น
(1) ค่าใช้ จ่ายในพระองค์
(2) ค่าใช้ จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ
(3) เงินพระราชกุศล
(4) เงินค่าข้ าวพระแก้ วและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช
(5) เงินปี พระบรมวงศานุวงศ์
(6) เงินเบี้ยหวัดข้ าราชการฝ่ ายใน
เงินอุดหนุ นการศาสนา เช่น
(1) ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ
(2) เงินอุดหนุนบูรณะวัด
(3) เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม
(4) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์
(5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม
(6) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี
(7) เงินอุดหนุนมิซซังต่างๆ
(8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น
(9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น
(10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม
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(12)
(13)
(14)

เงินอุดหนุนพุทธสมาคม
เงินนิตยภัต
เงินพระกฐิน
เงินบูชากัณฑ์เทศน์

รายจ่ ายทีส่ ํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุ น เช่น
(1) ค่าฌาปนกิจ
(2) ค่าสินบน
(3) ค่ารางวัลนําจับ

1.5 งบรายจ่ ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้ าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย

หนึ่ง หรือรายจ่ายที่สาํ นักงบประมาณกําหนดให้ ใช้ จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้ แก่ผ้ ูขายหรือผู้รับจ้ าง
(3) ค่าจ้ างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึง่ มิใช่เพือ่ การจัดหา หรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และหรือสิ่งก่อสร้าง
(4) ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(5) ค่าใช้จ่ายสําหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
(7) ค่าใช้จ่ายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
(6) รายจ่ายเพื่อชําระหนี้เงินกู้

2. รายจ่ ายงบกลาง
รายจ่ ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ต้งั ไว้ เพื่อจัดสรรให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไปใช้ จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้

- 13 (1) "เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ" หมายความว่า รายจ่ายที่ต้งั ไว้ เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
บําเหน็จบํานาญข้ าราชการ เงินบําเหน็จลูกจ้ างประจํา เงินทําขวัญข้ าราชการและลูกจ้ าง เงินทดแทน
ข้ าราชการวิสามัญ เงินค่าทดแทนสําหรับผู้ได้ รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
เงินช่วยพิเศษข้ าราชการบํานาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผ้ ูประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ
การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้ าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บํานาญ
(2) "เงินช่วยเหลือข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานของรัฐ " หมายความว่า รายจ่าย
ที่ต้งั ไว้ เพื่อจ่ายเป็ นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้ านต่างๆ ให้ แก่ข้าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานของ
รัฐ ได้ แก่ เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่าง
รับราชการ
(3) "เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ" หมายความว่า
รายจ่ายที่ต้งั ไว้ เพื่อจ่ายเป็ นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้ าราชการประจําปี เงินเลื่อนขั้น
เลื่อนอันดับเงินเดือนข้ าราชการที่ได้ รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งระหว่างปี และ
เงินปรับวุฒิข้าราชการ
(4) "เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้ าราชการ" หมายความว่า รายจ่ายที่
ตั้งไว้ เพื่อจ่ายเป็ นเงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนําส่งเข้ ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการ
(5) “เงินสมทบของลูกจ้ างประจํา " หมายความว่า รายจ่ายที่ต้งั ไว้ เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
สมทบที่รัฐบาลนําส่งเข้ ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้ างประจํา
(6) "ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้ อนรับประมุขต่างประเทศ
หมายความว่า รายจ่ายที่ต้งั ไว้ เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนิน
ภายในประเทศและหรือต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายในการต้ อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือน
ประเทศไทย
(7) "เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น " หมายความว่า รายจ่ายที่ต้งั สํารอง
ไว้ เพื่อจัดสรรเป็ นค่าใช้ จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น
(8) "ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ" หมายความว่า
รายจ่ายที่ต้งั ไว้ เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ

- 14 (9) "เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ" หมายความว่า
รายจ่ายที่ต้งั ไว้ เพื่อเบิกจ่ายเป็ นเงินราชการลับ ในการดําเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
(10) "ค่าใช้ จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ " หมายความว่า
รายจ่ายที่ต้งั ไว้ เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(11) "ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลข้ าราชการ ลูกจ้ างและพนักงานของรัฐ "
หมายความว่า รายจ่ายที่ต้งั ไว้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา
และพนักงานของรัฐ
อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นซึ่งเป็ นรายการหลักแล้ ว
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ยังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่นๆ ไว้ ในรายจ่ายงบกลาง
ตามความเหมาะสมในแต่ละปี เช่น ค่าใช้ จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้ จ่าย
ในการชําระหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ค่าใช้จ่ายเพือ่ การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืนของประเทศ และค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้ น

สํานักกฎหมายและระเบียบ
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