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การจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

รายจา่ยของส่วนราชการและรฐัวิสาหกจิ รายจา่ยงบกลาง

งบบุคลากร

งบดาํเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจา่ยอืน่

รายจ่ายซ่ึงกาํหนดไวส้าํหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจโดยเฉพาะ รายจ่ายท่ีตั้งไวเ้พื่อจดัสรรใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจโดยทัว่ไปใชจ่้าย

3



• เงินท่ีจ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรฐัทกุประเภทเป็นรายเดือน

• รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลงักาํหนดให้จ่ายในลกัษณะเงินเดือน
และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน

งบบคุลากร รายจ่ายทีก่าํหนดให้จ่ายเพือ่การบริหารงานบคุคลภาครฐั

เงินเดือน ค่าจ้างประจาํ ค่าจ้างชัว่คราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
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งบบคุลากร รายจ่ายทีก่าํหนดให้จ่ายเพือ่การบริหารงานบคุคลภาครฐั

เงินเดือน ค่าจ้างประจาํ ค่าจ้างชัว่คราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

• เงินที่จ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งประจําของส่วนราชการ  

• รวมถงึเงินที่กระทรวงการคลงักําหนดใหจ่้ายในลกัษณะค่าจา้งประจํา  

และเงินเพิม่อ่ืนที่จ่ายควบกบัค่าจา้งประจํา
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งบบคุลากร รายจ่ายทีก่าํหนดให้จ่ายเพือ่การบริหารงานบคุคลภาครฐั

เงินเดือน ค่าจ้างประจาํ ค่าจ้างชัว่คราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

• เงินที่จ่ายเป็นค่าจา้งสําหรบัการทํางานปกติแก่ลูกจา้งชัว่คราวของส่วนราชการ  

• รวมถงึเงินเพิม่อ่ืนที่จ่ายควบกบัค่าจา้งชัว่คราว 
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งบบคุลากร รายจ่ายทีก่าํหนดให้จ่ายเพือ่การบริหารงานบคุคลภาครฐั

เงินเดือน ค่าจ้างประจาํ ค่าจ้างชัว่คราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

• เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานราชการ  

ตามอตัราที่คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการกําหนด

• รวมถงึเงินที่กําหนดใหจ่้ายในลกัษณะดงักล่าว  

และเงินเพิม่อ่ืนที่จ่ายควบกบัค่าตอบแทนพนกังานราชการ
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• เงินทีจ่่ายตอบแทนใหแ้ก่ผูที้่ปฏิบติังานใหท้างราชการ

ตามที่กระทรวงการคลงักําหนด 

งบดาํเนินงาน รายจ่ายทีก่าํหนดให้จ่ายเพือ่การบริหารงานประจาํ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ สาธารณูปโภค
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• รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  

• รายจ่ายที่เกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ  

• รายจ่ายที่เกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ

งบดาํเนินงาน รายจ่ายทีก่าํหนดให้จ่ายเพือ่การบริหารงานประจาํ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ สาธารณูปโภค

9



• วสัดุคงทน  

สิง่ของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทน  แต่มีอายุการใชง้านไม่ยืนนาน 

นาํไปใชง้านแลว้เกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิม

• วสัดุส้ินเปลือง

สิง่ของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ 

เปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น /ไม่คงสภาพเดิม

• วสัดุอุปกรณป์ระกอบและอะไหล่

สิง่ของที่ใชเ้ป็นอุปกรณป์ระกอบหรืออะไหล่สําหรบัการซ่อมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสิ์น

ใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดิม

งบดาํเนินงาน รายจ่ายทีก่าํหนดให้จ่ายเพือ่การบริหารงานประจาํ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ สาธารณูปโภค
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• รายจ่ายเพือ่ประกอบ/ดดัแปลง /ต่อเติม /ปรบัปรุงวสัดุ

การประกอบสิง่ของที่จดัเป็นวสัดุข้ึนใหม่

หรือเป็นการ  ดดัแปลง  ต่อเติม  หรือปรบัปรุงสิง่ของที่จดัเป็นวสัดุ  

เพือ่ใหส้ามารถนาํไปใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน 

• รายจ่ายเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรที์่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชดุไม่เกิน  20,000 บาท

• รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสิ์นเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

• รายจ่ายที่ตอ้งชําระพรอ้มกบัค่าวสัดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกนัภยั  ค่าติดตั้ง

งบดาํเนินงาน รายจ่ายทีก่าํหนดให้จ่ายเพือ่การบริหารงานประจาํ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ สาธารณูปโภค
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• รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สือ่สารและโทรคมนาคม 

รวมถงึค่าใชจ่้ายที่ตอ้งชําระพรอ้มกนั เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ตามรายการดงัน้ี

• ค่าไฟฟ้า 

• ประปา นํ้ าบาดาล

• ค่าโทรศพัท ์(พื้ นฐาน เคลือ่นที่)

• ไปรษณียโ์ทรเลข

• บริการสือ่สารและโทรคมนาคม (อินเตอรเ์น็ต เคเบิ้ ลทีวี เช่าสญัญาณดาวเทียม)

งบดาํเนินงาน รายจ่ายทีก่าํหนดให้จ่ายเพือ่การบริหารงานประจาํ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ สาธารณูปโภค
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• รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือมีอายุการใชง้านยืนนาน 

เมือ่ชํารุดเสียหายแลว้สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิม

• รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง  ต่อเติม หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

• รายจ่ายเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชดุเกินกว่า  20,000  บาท

• รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑข์นาดใหญ่  เช่น  เครือ่งบนิ 

เครือ่งจกัรกลยานพาหนะ  (ไม่รวมถงึค่าซ่อมบาํรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง )

• รายจ่ายเพือ่จา้งท่ีปรึกษาเพือ่การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

• รายจ่ายท่ีตอ้งชําระพรอ้มกบัค่าครุภณัฑ ์ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกนัภยั  ค่าติดตั้ง

งบลงทนุ รายจ่ายทีก่าํหนดให้จ่ายเพือ่การลงทุน

ค่าครภุณัฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
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• รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงที่ดินและหรือสิง่ก่อสรา้ง   รวมถงึสิง่ต่างๆ  ซ่ึงติดตรึงกบัที่ดิน

และหรือสิง่ก่อสรา้ง รวมถงึรายจ่ายดงัต่อไปนี้

• รายจ่ายเพือ่จดัหาท่ีดิน สิง่ก่อสรา้ง

• รายจ่ายเพือ่ปรบัปรุงท่ีดิน รวมถงึรายจ่ายเพือ่ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้ง

ซ่ึงทําใหท่ี้ดิน สิง่ก่อสรา้งมีมูลค่าเพิม่ข้ึน

• รายจ่ายเพือ่ติดตั้งระบบไฟฟ้า/ระบบประปา  รวมถงึอุปกรณต่์างๆซ่ึงเป็นการติดตั้งครั้งแรก

ในอาคารหรือสถานท่ีราชการ  ทั้งท่ีเป็นการดําเนนิการพรอ้มกนัหรือภายหลงัการก่อสรา้งอาคาร

• รายจ่ายเพือ่จา้งออกแบบ  จา้งควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชน  หรือนิติบุคคล

• รายจ่ายเพือ่จา้งท่ีปรึกษาเพือ่การจดัหา  หรือปรบัปรุง  ท่ีดินและหรือสิง่ก่อสรา้ง

• รายจ่ายท่ีเกีย่วเนือ่งกบัท่ีดินและหรือสิง่ก่อสรา้ง  เช่น  ค่าเวนคืนท่ีดิน  ค่าชดเชยกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  

ค่าชดเชยผลอาสิน

งบลงทนุ รายจ่ายทีก่าํหนดให้จ่ายเพือ่การลงทุน

ค่าครภุณัฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
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งบเงินอดุหนุน

รายจ่ายทีก่าํหนดให้จ่ายเป็นค่าบาํรงุหรือเพือ่ช่วยเหลือ สนับสนุน

การดาํเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรฐัธรรมนูญหรือหน่วยงานของรฐั

(ซึง่มิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน)
หน่วยงานในกาํกบัของรฐั องคก์ารมหาชน รฐัวิสาหกิจ องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิน่ สภาตาํบล องคก์ารระหว่างประเทศ นิติบคุคล เอกชนหรือกิจการ

อนัเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอดุหนุนงบพระมหากษตัริย์

เงินอดุหนุนการศาสนา

รายจ่ายทีส่าํนักงบประมาณกาํหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายน้ี

อดุหนุนทัว่ไป

อดุหนุนเฉพาะกิจ

เงินท่ีกาํหนดให้จ่ายตามวตัถปุระสงคข์องรายการ

เงินท่ีกาํหนดให้จ่ายตามวตัถปุระสงคข์องรายการ

และตามรายละเอียดท่ีสาํนักงบประมาณกาํหนด
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งบรายจ่ายอ่ืน • รายจ่ายทีไ่ม่เข้าลกัษณะประเภทงบรายจ่ายใด

• ทีส่าํนักงบประมาณกาํหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายน้ี

• เงินราชการลบั

• เงินค่าปรบัท่ีจ่ายคืนให้แก่ผูข้ายหรือผูร้บัจ้าง

• ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั ประเมินผล

หรือพฒันาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการจดัหา

หรือปรบัปรงุครภุณัฑ์ ท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชัว่คราว

• ค่าใช้จ่ายสาํหรบัหน่วยงานขององคก์ร
ตามรฐัธรรมนูญ (ส่วนราชการ)

• ค่าใช้จ่ายสาํหรบักองทุน หรือเงินทนุหมนุเวียน

• รายจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีเงินกู้
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คาํถามพาเพลิน
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คาํถาม

เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชดุ ประกอบด้วย

● หน่วยประมวลผล

● จอภาพ

● เครื่องพิมพ์

● แป้นพิมพ์

● เมาส์

กรณีท่ี จอภาพ เสีย ไมส่ามารถซ่อมได้ ต้องซ้ือ

ของใหม่ จะต้องใช้จ่ายจากงบรายจ่ายใด

1
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คาํถาม

เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU เสีย ไมส่ามารถหารุ่นเดิมมาเปล่ียนได้

ต้องใช้ท่ีดีขึน้กว่าเดิม และต้องเปล่ียนเมนบอรด์ด้วย

จะต้องใช้จ่ายจากงบรายจ่ายใด

2
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คาํถาม

การจ้างปรบัปรงุ Web Site วงเงิน 50,000 บาท

จะต้องใช้จ่ายจากงบรายจ่ายใด

3
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คาํถาม

การปรบัปรงุดดัแปลง ห้องประชมุ ดงัน้ี

● ปพูรม 100,000 บาท
● ผนงัเกบ็เสยีง 200,000 บาท

● ระบบไฟ 400,000 บาท

จะต้องใช้จ่ายจากงบรายจ่ายใด

4
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คาํถาม

ซ้ือวสัดกุ่อสร้าง มาสร้างอาคารฝึกงานชัว่คราว

งานดาํเนินการเอง โดยจ้างแรงงาน

งบประมาณทัง้ส้ิน 60,000 บาท
● คา่วสัดุ 40,000 บาท

● คา่แรง 20,000 บาท

จะต้องใช้จ่าย “ค่าวสัด”ุ และ “ค่าแรง” จากงบรายจ่ายใด

5

22



คาํถาม

การจดัซ้ือกล้องติจิตอลซ่ึงอยู่ในบญัชีมาตรฐานครภุณัฑนั์น้

ถ้ามีราคาไมเ่กิน 5,000 บาท

จะสามารถดาํเนินการจดัซ้ือกล้องเป็นวสัดไุด้หรือไม่

6
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คาํถาม

การจดัซ้ือแผน่ประชาสมัพนัธไ์วนิล

ซ่ึงราคาต่อช้ินเกิน 5,000 บาท

จะเบิกจ่ายในลกัษณะค่าวสัดไุด้หรือไม่

7
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คาํถาม

การเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าแรงสงูและอปุกรณ์ลกูถ้วย ฯลฯ

โดยเปล่ียนจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว

จาํนวนเงินประมาณ 400,000 บาท

จะต้องใช้จ่ายจากค่าตอบแทนฯ หรือเป็นงบลงทุน

8
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จบ
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