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ค าน า 

                   ตามที่ได้กระทรวงการคลัง  โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนดผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ Version 2560  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่ต้องถือปฏิบัติตามหลักนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดท าบัญชีภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
ใช้จ าแนกและจัดกลุ่มข้อมูลบัญชีแยกประเภท  เพ่ือน าไปจัดท างบการเงินตามรูปแบบมาตรฐาน  จากการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS  ที่ผ่านมายังมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนเลือกใช้บัญชีแยกประเภทไม่
เหมาะสมกับลักษณะของรายการที่เกิดขึ้นและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   ในการเลือกใช้บัญชีแยกประเภท
จึงควรพิจารณาเลือกบัญชีแยกประเภทตามผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 ที่ระบุ
ชื่อและค าอธิบายใกล้เคียงกับรายการที่เกิดขึ้นมากที่สุด    ในการบันทึกรายการเบิกจ่ายการระบุบัญชีแยก
ประเภทค่าใช้จ่ายควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินเป็นหลัก  หากวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
สอดคล้องกับชื่อบัญชีใดในผังบัญชีควรเลือกใช้บัญชีนั้น  ดังนั้นกลุ่มบัญชี กองคลังจึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีเกี่ยวกับการเลือกบัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการบัญชี (โดยเลือกบัญชีแยก
ประเภทจากผังบัญชีมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 เฉพาะบัญชีแยกประเภทที่หน่วยเบิกจ่าย
ภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรใช้ในการบันทึกรายการบัญชีเป็นประจ า)    เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรสามารถเลือกใช้บัญชีแยกประเภทได้อย่างถูกต้อง  ส่งผลให้บัญชีแยก
ประเภทเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้กรมฯสามารถรายงานข้อมูลในรูปแบบงบการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจของผู้ใช้งบได้สะดวกและรวดเร็ว        
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  แต่อย่างไรก็ตามหากกรมบัญชีกลางก็ยังมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งผู้จัดท าและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องศึกษา  ท าความเข้าใจ  และเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเนื่องต่อไป 
 
 
                       กลุ่มบัญชี กองคลัง 
                                ผู้จัดท า 
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บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

     ตามที่ได้กระทรวงการคลัง  โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนดผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ Version 2560  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่ต้องถือปฏิบัติตามหลักนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดท าบัญชีภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
ใช้จ าแนกและจัดกลุ่มข้อมูลบัญชีแยกประเภท  เพ่ือน าไปจัดท างบการเงินตามรูปแบบมาตรฐาน  จากการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS ที่ผ่านมายังมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนเลือกใช้บัญชีแยกประเภทไม่
เหมาะสมกับลักษณะของรายการที่เกิดขึ้นและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   ในการเลือกใช้บัญชีแยกประเภท
จึงควรพิจารณาเลือกบัญชีแยกประเภทตามผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 ที่ระบุ
ชื่อและค าอธิบายใกล้เคียงกับรายการที่เกิดขึ้นมากที่สุด    ในการบันทึกรายการเบิกจ่ายการระบุบัญชีแยก
ประเภทค่าใช้จ่ายควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินเป็นหลัก  หากวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
สอดคล้องกับชื่อบัญชีใดในผังบัญชีควรเลือกใช้บัญชีนั้น    ตัวอย่างเช่น  การจ้างพิมพ์หรือจ้างถ่ายเอกสาร
ส าเนาเอกสารหากใช้เอกสารนั้นเพ่ือประกอบการฝึกอบรมควรเลือกใช้บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  หากใช้
เอกสารนั้นเพ่ือการเตรียมการประชุมควรเลือกใช้บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม  หรือหากใช้เอกสารนั้นเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องควรเลือกบัญชีค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น   ดังนั้นกองคลัง
จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเกี่ยวกับการเลือกบัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการ
บัญชี (โดยเลือกบัญชีแยกประเภทจากผังบัญชีมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 เฉพาะบัญชีแยก
ประเภทที่หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรใช้ในการบันทึกรายการบัญชีเป็นประจ า)   เพ่ือช่วยให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรสามารถเลือกใช้บัญชีแยกประเภทได้อย่างถูกต้อง  
ส่งผลให้บัญชีแยกประเภทเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้กรมฯ สามารถรายงานข้อมูลในรูปแบบงบการเงิน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบได้สะดวกและรวดเร็ว      

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  และใช้เป็นแนวทางในปฏิบัติงาน 

ขอบเขตการศึกษา 

 ผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560  คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  
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วิธีการศึกษา 

      1.  ศึกษาจากผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 ศึกษาจากแนวทางการ
ปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ระบบรับและน าส่ง ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบเบิกจ่าย 
ระบบสินทรัพย ์  

 2. สอบถามวิธีปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง  

ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1. บัญชีแยกประเภทของกรมวิชาการเกษตรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   รายงานการเงินภาพรวม
มีความครบถ้วน ถูกต้อง 

 2. ช่วยอ านวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการจัดท ารายงานการเงินภาพรวมกรม 

 3. ข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อใช้การค านวณต้นทุนผลผลิตถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



บทที่ 2 
การเลือกบัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการบัญชี 

บัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS    (GL : General  Ledger)        เกิดจากแหล่งข้อมูล  3 แหล่ง  คือ 
  1. การบันทึกรายการอัตโนมัติ 
      เมื่อส่วนราชการมีการบันทึกรายการผ่านระบบงานในระบบ  GFMIS    ข้อมูลจะถูกดึงไป
ประมวลผลในระบบบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติในลักษณะ  Single Entry  ระบบงานที่ข้อมูลจะถูกดึงไป
ประมวลผลในระบบบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ   ได้แก่ 

 1.1 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  (PO : Purchasing Order) 
 1.2 ระบบการเบิกจ่าย  (AP : Account Payable) 
 1.3 ระบบการรับและน าส่ง (RP : Receipt Process) 
 1.4 ระบบสินทรัพย์ถาวร  (FA : Fixed Asset Management) 

  2. การปรับปรุงรายการทางบัญชี 
   2.1 เมื่อส่วนราชการได้ท าการบันทึกข้อมูลผ่านระบบงานอ่ืน ในระบบ GFMIS  
ผิดพลาด  และต้องการแก้ไข  จะต้องด าเนินการแก้ไขรายการนั้น ๆ ในระบบบัญชีแยกประเภท 
   2.2  การปรับปรุงรายการบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณ 
  3. การ Interface  ส าหรับกรมที่มีระบบเอง 
      กรณีที่ส่วนราชการมีระบบเครือข่ายการปฏิบัติงานเฉพาะหน่วยงาน  หากต้องการ
เชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานกับระบบ GFMIS  ได้ทันที  โดยไม่ต้องท าการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ GFMIS  
โดยตรง 

การเลือกบัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการบัญช ี  

บัญชีแยกประเภท 
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 

 บัญชีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 
1101010101 บัญชีเงินสดในมือ หมายถึง เงินที่หน่วยงานถือไว้ในรูปธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ดราฟต์ 

ธนาณัติ เช็ค 
1101010104 บัญชีเงินทดรองราชการ หมายถึง บัญชีที่ใช้คุมเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลตามวงเงินที่

ได้รับการตกลงจากกระทรวงการคลังเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ปลี ก ย่ อ ย ต่ า ง  ๆ  ต า ม ร ะ เ บี ย บ เ งิ น ทด ร อ ง ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวงการคลัง 

1101010112 บัญชีพักเงินน าส่ง หมายถึง  บัญชีที่ใช้บันทึกการน าส่งเงินในระบบ GFMIS  แทนบัญชี
พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและของคลังจังหวัด บัญชีนี้
เป็นรายการเปิด (Open item) 
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บัญชีแยกประเภท 

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
1101010113 บัญชีพักรอ Clearing หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกการน าส่งเงินด้วยเช็คธนาคารที่หน่วยงาน

ได้รับและน าส่งคลังจากรายการ Memo ในใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร เพ่ือแจ้งยอดเช็คน าฝากที่อยู่ระหว่างการรอเรียกเก็บเงิน 
เป็นรายการชั่วคราวในระหว่างที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ค 

1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง หมายถึ ง  เ งินนอกงบประมาณของหน่ วยงานที่ ฝ าก ไว้ กั บ
กระทรวงการคลัง ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อ
กระทรวงการคลัง 

1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคาร 
(เงินงบประมาณ) 

หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรับเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจากคลัง 

1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคาร 
(เงินนอกงบประมาณ) 

หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์
เพ่ือรับเงินนอกงบประมาณที่เบิกจากคลัง เฉพาะการเบิกเงินนอก
งบประมาณท่ีฝากคลังไว้ 

1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว หมายถึง เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และเงินฝากประจ าอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินหรือแหล่ง ๆ อ่ืน เช่น 
สหกรณ์ เป็นต้น  เพ่ือรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 
ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ใช้เฉพาะ
ส่วนราชการ 

 บัญชีลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 
1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ หมายถึง จ านวนเงินในงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ 

ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือน าไปทดรองใช้
จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับช าระคืน
หรือรอการส่งชดใช้ใบส าคัญ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) 

1102010102 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ หมายถึง จ านวนเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือน าไปทดรองใช้จ่ายใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับช าระคืนหรือรอ
การส่งชดใช้ใบส าคัญ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open Item) 

1102050107 บัญชีรายได้ค้างรับ-
บุคคลภายนอก 

หมายถึง จ านวนเงินที่บุคคลภายนอกค้างช าระค่าบริการ ทั้งที่ถึง
ก าหนดช าระแล้วหรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งเกิด
จากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
1102050124 บัญชีค้างรับจาก

กรมบัญชีกลาง 
หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกจ านวนเงินที่กรมบัญชีกลางเป็นลูกหนี้  
เมื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินโดยวิธีจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน 
แต่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้สั่งจ่ายเงิน 

1102050125 บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - 
รายได้รับแทนกัน 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกจ านวนเงินที่หน่วยงานผู้จัดเก็บแทนเป็น
ลูกหนี้หน่วยงานเจ้าของรายได้ เมื่อหน่วยงานจัดเก็บรายได้แทน
หน่วยงานอื่น 

 บัญชีลูกหนี้ระยะสั้นอื่น 
1103020111 บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานจ่ายล่วงหน้าให้กับคู่สัญญา (ผู้ขาย

หรือผู้ รับจ้าง) ตามเงื่อนไขในสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่ม
ปฏิบัติงานจริงตามสัญญา 

 บัญชีสินค้าและวัสดุคงเหลือ 
1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพจะใช้หมดเปลืองสิ้นไป ไม่คงสภาพเดิม 

มีมูลค่าไม่สูง มีอายุการใช้งานสั้น และเสี่ยงต่อการสูญหายได้ง่าย ซึ่ง
มีไว้ใช้ในการด าเนินงานตามปกติของหน่วยงาน  โดยไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือขาย หน่วยงานต้องระบุรหัสหมวดพัสดุทุกครั้งที่
บันทึก 

 บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
1106010103 บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนในงวดบัญชีปัจจุบันหรืองวดบัญชี

ก่อนส าหรับบริการที่ได้รับประโยชน์ในอนาคต และจะใช้หมดไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 

 บัญชีอาคาร 
1205010101 บัญชีอาคารเพ่ือการพัก

อาศัย 
หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรเพ่ือการพักอาศัย รวมทั้งรายจ่าย
เพ่ือยืดอายุการใช้งานของอาคารหรือดัดแปลง  ต่อเติมให้
ประสิทธิภาพการทางานดีขึ้นกว่าเดิม เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1205010102 บัญชีพักอาคารเพ่ือการพัก
อาศัย 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารเพื่อการพักอาศัย ผ่านระบบ Web 
Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น 
รายการเปิด (Open item) 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
1205010103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารเพ่ือการพักอาศัย 
หมายถึง ค่าเสื่อมราคาอาคารเพ่ือการพักอาศัยที่สะสมมาจนถึงงวด 
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 
A/C) 

1205020101 บัญชีอาคารส านักงาน หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรเพ่ือใช้เป็นส านักงานในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งรายจ่ายเพ่ือยืดอายุการใช้งานของ
อาคารหรือดัดแปลง ต่อเติมท าให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น
กว่าเดิม เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1205020102 บัญชีพักอาคารส านักงาน หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารส านักงาน ผ่านระบบ Web 
Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น
รายการเปิด (Open item) 

1205020103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารส านักงาน 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาอาคารส านักงานที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1205030101 บัญชีอาคารเพ่ือประโยชน์อื่น หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรเพ่ือประโยชน์อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่
ระบุข้างต้น เช่น โรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น รวมทั้งรายจ่ายเพ่ือยืด
อายุการใช้งานของอาคารหรือดัดแปลง ต่อเติมให้ประสิทธิภาพการ
ทางานดีขึ้นกว่าเดิม เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1205030102 บัญชีพักอาคารเพ่ือ
ประโยชน์อื่น 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารเพื่อประโยชน์อื่น ผ่านระบบ Web 
Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น
รายการเปิด (Open item) 

1205030103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารส านักงาน 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาอาคารเพ่ือประโยชน์อื่นที่สะสมมาจนถึงงวด 
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 
A/C) 

1205040101 บัญชีสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาคาร แต่สร้างขึ้นมาใน 
บริเวณเดียวกับอาคาร เช่น ศาลา เสาธง โรงรถ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
โรงเพาะช า รั้ว เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลงต่อเติมหรือ
ปรับปรุงอาคาร เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 
A/C) 

1205040102 บัญชีพักสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกสิ่งปลูกสร้าง ผ่านระบบ Web Online 
หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการ
เปิด (Open item) 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
1205040103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม

สิ่งปลูกสร้าง 
หมายถึง ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบันเป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1205060101 บัญชีอาคารและสิ่งปลูก
สร้างไม่ระบุรายละเอียด 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท เมื่อ
ยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบครั้งแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักสินทรัพย์ท่ีใช้บันทึกในระบบ 

1205060102 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียด 

หมายถึง ค่า เสื่อมราคาของอาคารและสิ่ งปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียดที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 
 

  บัญชีครุภัณฑ์   
1206010101 บัญชีครุภัณฑ์ส านักงาน หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน เช่น โต๊ะท างาน เก้าอ้ีท างาน 

โต๊ะประชุม ตู้เก็บเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องฟอกอากาศ พัดลมระบายอากาศ กล้องวงจรปิด ตู้นิรภัย ตู้
เหล็ก ตู้ไม้โต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขก เครื่องโทรสาร เป็นต้น เป็นบัญชี
ที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1206010102 บัญชีพักครุภัณฑ์
ส านักงาน 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ส านักงาน ผ่านระบบ Web 
Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น
รายการเปิด (Open item) 

1206010103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ส านักงานที่สะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 
A/C) 

1206020101 บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

หมายถึง อุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ทั้งท่ีใช้ส าหรับ 
เคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของหรือคน เช่น รถยนต์ รถบรรทุก 
รถจักรยานยนต์เรือ เครื่องบิน เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1206020102 บัญชีพักครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ผ่านระบบ 
Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชี
นี้เป็นรายการเปิด (Open item) 

1206020103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่สะสม
มาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ(Recon A/C) 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
1206030101 บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หมายถึง อุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้า และ 

เกี่ยวกับการรับ - ส่งคลื่นวิทยุ เพ่ือการติดต่อสื่อสาร เช่น เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องรับส่งวิทยุ เป็นต้น เป็นบัญชีที่
เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1206030102 บัญชีพักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ผ่านระบบ Web 
Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น
รายการเปิด (Open item) 

1206030103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่สะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1206040101 บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้เพ่ือการอบรม ถ่ายทอด โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องฉายสไลด์ 
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จอรับภาพ โทรทัศน์ เป็นต้น เป็นบัญชีที่
เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1206040102 บัญชีพักครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผ่านระบบ 
Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชี
นี้เป็นรายการเปิด (Open item) 

1206040103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่สะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1206050101 บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้เพ่ือเกษตรกรรม เช่น รถไถ รถแทรคเตอร์ 
เครื่องพ่นยา เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องนวดธัญพืช เครื่องสูบน้ า เครื่อง
ชั่ง เป็นต้นเป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 
A/C) 

1206050102 บัญชีพักครุภัณฑ์
การเกษตร 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์การเกษตร ผ่านระบบ Web 
online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ  บัญชีนี้เป็น
รายการเปิด (Open item) 

1206050103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์การเกษตร 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตรที่สะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 
A/C) 
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1206060101 บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้ในโรงงาน เช่น แท่นพิมพ์ เครื่องท าเหรียญ

กษาปณ์เครื่องตีตราและอัดแบบ เครื่องจักรกล เครื่องกลั่น เป็นต้น 
เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1206060102 บัญชีพักครุภัณฑ์โรงงาน หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์โรงงาน ผ่านระบบ Web Online 
หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการ
เปิด (Open item) 

1206060103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์โรงงาน 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โรงงานที่สะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 
A/C) 

1206070101 บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เครื่องกระทุ้งดิน เครื่อง
เชื่อมโลหะ เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องพ่นสี รถบด รถตักดิน เป็น
ต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1206070102 บัญชีพักครุภัณฑ์ก่อสร้าง หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ก่อสร้าง ผ่านระบบ Web Online 
หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการ
เปิด (Open item) 

1206070103 บัญชีคา่เสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ก่อสร้างที่สะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 
A/C) 

1206080101 บัญชีครุภัณฑ์ส ารวจ หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้ในการส ารวจ เช่น กล้องส่องทางไกล เครื่อง
เจาะส ารวจ กล้องวัดมุม เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1206080102 บัญชีพักครุภัณฑ์ส ารวจ หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ส ารวจ ผ่านระบบ Web Online
หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการ
เปิด (Open item) 

1206080103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑส์ ารวจ 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ส ารวจที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี 
ปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1206090101 บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

หมายถึง ครุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการทดลองค้นคว้าวิจัยและปฏิบัติ การทาง
วิทยาศาสตร์และการปฏิบัติทางการแพทย์  เช่น เครื่องตรวจหัวใจ
เครื่องตรวจตา เครื่องตรวจเม็ดเลือด เตียงคนไข้ เครื่องวัดความกดอากาศ 
เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้า เครื่องวัดความถี่ เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ า 
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมี กล้องจุลทรรศน์เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 
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1206090102 บัญชีพักครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผ่าน
ระบบWeb Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ 
บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) 

1206090103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ที่
สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ (Recon A/C) 

1206100101 บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ 
และอุปกรณ์ส าหรับระบบเครือข่าย เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ(Recon A/C) 

1206100102 บัญชีพักครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ Web 
Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น
รายการเปิด (Open item) 

1206100103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1206120101 บัญชีครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทงานบ้านงานครัว เช่น เครื่องกรองน้ า 
ตู้เย็นเครื่องซักผ้า เตาอบ เตาแก๊ส เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น เป็นบัญชี
ที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1206120102 บัญชีพักครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ่านระบบ Web 
Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น 
รายการเปิด (Open item) 

1206120103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่สะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1206150101 บัญชีครุภัณฑ์สนาม หมายถึง ครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น เต้นท์ ถุงนอน เปลเตียง
สนาม เป็นต้น เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1206150102 บัญชีพักครุภัณฑ์สนาม หมายถึง บัญชีท่ีใช้บันทึกครุภัณฑส์นามผ่านระบบ Web Onlineหรือยัง 
ไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ีเป็นรายการเปิด (Open 
item) 
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1206150103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม

ครุภัณฑ์สนาม 
หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สนามท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชี 
ปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1206160101 บัญชีครุภัณฑ์อ่ืน หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทอ่ืน ที่ไม่ได้จ าแนกไว้ข้างต้น เช่น อาวุธ
ปืน เสื้อเกราะกันกระสุน เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ(Recon A/C)  

1206160102 บัญชีพักครุภัณฑ์อ่ืน หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์อ่ืน ผ่านระบบ Web Online 
หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการ
เปิด (Open item) 

1206160103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์อ่ืน 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์อ่ืนที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบันเป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1206180101 บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุ
รายละเอียด 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ทุกประเภท เมื่อยกยอดข้อมูลเข้า
สู่ระบบครั้งแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียดข้อมูลหลัก
สินทรัพย์ที่ใช้บันทึกในระบบ 

1206180102 บัญชีค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
ไม่ระบุรายละเอียด 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดที่สะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 

  บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
1209010101 บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคช่ัน และ

ฐานข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ จัดท าโปรแกรมฐานข้อมูล
ห้องสมุด ติดตั้งโปรแกรมซอฟแวร์ โปรแกรม Anti Virat โปรแกรม E-book 
โปรแกรม E-Leaning เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

1209010102 บัญชีพักโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

บัญชีท่ีใช้บันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้
สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ีเป็นรายการเปิด (Open item) 

1209010103 บัญชีค่าตัดจ าหน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หมายถึง ค่าตัดจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1209020101 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อ่ืน 

หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน นอกเหนือจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เช่น 

สิทธิการเช่า ใบอนุญาต ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1209020102 บัญชีพักสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่น 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นผ่านระบบ Web Online 

หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 
(Open item) 

1209020103 บัญชีค่าตัดจาหน่ายสะสม 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

หมายถึง ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปัจจุบัน เป็นบัญชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
  บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง 
1211010101 บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง หมายถึง สินทรัพย์ถาวรทั้งประเภทที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ที่ยังอยู่ 

ระหว่างการก่อสร้าง หรือการพัฒนา เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ (Recon A/C) 

1211010102 บัญชีพักงานระหว่างก่อสรา้ง หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกงานระหว่างก่อสร้าง ผ่านระบบ Web 
Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) 
 บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
12013010104 บัญชีพักหักล้างการรับ

โอนสินทรัพย์ 
หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกพักส าหรับการโอนสินทรัพย์ระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งจะถูกล้างไปเข้าบัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์
ระหว่างหน่วยงาน 

1213010105 บัญชีสินทรัพย์รอการโอน หมายถึง สินทรัพย์ถาวรที่หน่วยงานจัดหาหรือได้มาโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจะโอนต่อไปให้แก่หน่วยงานอ่ืน อาจโอนไปทันที
เมื่อได้มาหรือถือไว้เป็นการดูแลสินทรัพย์ตามระยะเวลาเพียงเท่าที่
จ าเป็นเพื่อรอโอนต่อให้หน่วยงานอื่นเท่านั้น บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 
(Open item) 

1213010199 บัญชีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น 

หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น นอกจากท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น 
พระพุทธรูป พระสังฆจาย    รูปหล่อหรือรูปปั้นร.5  รูปภาพหรือรูป
วาดโบราณราคาสูง แร่รัตนชาติ แผ่นทองค า เป็นต้น 

 บัญชีเจ้าหนี้ 
2101010101 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - 

หน่วยงานภาครัฐ 
หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐในการ 
จัดซื้อจัดจ้างที่มีการท าใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงิน
โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ(Recon A/C) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหนี้การค้า- หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050101 

2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - 
บุคคลภายนอก 

หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีการท าใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงิน
โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C) 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
2101010103 บัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญ 

(GR/IR) 
หมายถึง จ านวนเงินค่าสิ่งของหรือบริการที่หน่วยงานได้ตรวจรับ
แล้วเป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อหน่วยงาน
บันทึกรายการตรวจรับสินค้า บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) 

2101020106 บัญชีเจ้าหนีส้่วนราชการ  - 
รายได้รับแทนกัน 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกจ านวนเงินที่หน่วยงานเจ้าของรายได้เป็น 
เจ้าหนี้หน่วยงานผู้จัดเก็บแทน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติ(Auto) เมื่อหน่วยงานจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน 
บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่าง
กัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน รหัสบัญชี 
1102050125 

2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อ่ืน - 
หน่วยงานภาครัฐ 

หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับ
บัญชีลูกหนี้อ่ืน -หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็น
บัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

2101020199 บัญชีเจ้าหนี้อ่ืน - 
บุคคลภายนอก 

หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอก นอกจาก
ที่ระบุไว้ข้างต้น 

 บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
2102040101 บัญชีค่าสาธารณูปโภค

ค้างจ่าย 
หมายถึง จ านวนเงินค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานได้ใช้บริการแล้ว
ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน ซึ่งเกิดจากการ
ปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี 

2102040102 บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของหน่วยงาน หรือแก่
บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีการท าใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธีช าระเงินโดยการ
จ่ายผ่านบัญชีของหน่วยงานรหัสผู้ขาย (Vender A) เป็นบัญชีที่เก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 

2102040103 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ
น าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 

หมายถึง จ านวนเงินภาษีท่ีหน่วยงานหักไว้จากยอดเงินท่ีหน่วยงานขอเบิกใน
ระบบ เป็นบัญชีท่ีระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัต ิ(Auto) เมื่อ 
กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจ านวนเงินภาษีที่หน่วยงานบันทึก
หักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล 

2102040104 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ
น าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภงด.1 

หมายถึง จ านวนเงินภาษีที่หน่วยงานหักไว้จากยอดเงินที่หน่วยงานขอเบิกใน
ระบบเป็นเงินเดือนค่าจ้างและเงินอ่ืนท่ีต้องหักภาษี เพื่อน าส่งตามภงด.1 เป็น
บัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และ
รวมถึงจ านวนเงินภาษีที่หน่วยงานบันทึกหักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ 
ทีไม่เป็นนิติบุคคล 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
2102040105 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ

น าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากหน่วยงานภาครัฐ 

หมายถึง จ านวนเงินภาษีที่หักไว้จากยอดเงินที่หน่วยงานขอเบิกเงิน
กับคลังซึ่งบันทึกและล้างออกให้โดยระบบ และรวมถึงจ านวนเงิน
ภาษีที่หน่วยงานหักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ กรณีที่เจ้าหนี้
ของหน่วยงานเป็นหน่วยงานภาครัฐ 

2102040106 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ
น าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากหน่วยงานภายนอก 

หมายถึง จ านวนเงินภาษีท่ีหน่วยงานหักไว้จากยอดเงินที่หน่วยงาน
ขอเบิกในระบบ เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อ 
กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจ านวนเงินภาษีที่
หน่วยงานบันทึกหักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นนิติบุคคล 

2102040199 บัญชีค่าใช้ค้างจ่ายอื่น – 
บุคคลภายนอก 

หมายถึง จ านวนเงินค่าบริการที่หน่วยงานได้รับบริการจาก
บุคคลภายนอก นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ยังไม่ได้จ่ายช าระ ทั้งที่
ถึงก าหนดช าระหรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิด
จากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี 

  บัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
2104010101 บัญชีรายได้แผน่ดินรอน าส่ง

คลัง 
หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกปรับปรุงรายการสิ้นปี  ซึ่งเกิดจากการที่
หน่วยงานจัดเก็บรายได้แผ่นดินแล้ว แต่ยังไม่ได้น าส่งคลัง ณ วันที่
ออกงบการเงิน 

  บัญชีเงินรับฝาก 
2111020101 บัญชีเงินรับฝากของ

รัฐบาล 
หมายถึง เงินนอกงบประมาณท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังรับฝาก
ไว้จากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้เมื่อหน่วยงานขอเบิกใช้
บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี
1101020501 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999) 

2111020102 บัญชีเงินรับฝากเงินทุน
หมุนเวียน 

หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับฝากไว้จากเงินทุน
หมุนเวียน ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่เงินทุนนั้นเมื่อมีการทวงถาม บัญชี
นี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP)กับบัญชีเงินฝากกองคลัง รหัสบัญชี
1101020502 และบัญชีเงินฝากกองคลัง - หน่วยงานภาครัฐ รหัส
บัญชี 1101020503 

2111020199 บัญชีเงินรับฝากอ่ืน หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับฝากไว้จากผู้อ่ืน
นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งถือเป็นหนี้สินที่หน่วยงานจะต้องจ่ายคืน 
ให้แก่ผู้ฝากเมื่อมีการทวงถาม หรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้องส่งต่อไป
ยังบุคคลที่ 3 หน่วยงานไม่สามารถใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ของ
หน่วยงานเองได้ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
 บัญชีเงินประกัน 
2112010101 บัญชีเงินประกันสัญญา หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้จากผู้เสนอราคาหรือ

คู่สัญญาเพ่ือเป็นประกันการเสนอรับงาน การปฏิบัติตามสัญญา 
และประกันความเสียหายและช ารุดบกพร่อง ที่จะต้องช าระคืน
ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

2112010102 บัญชีเงินประกันผลงาน หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานหักไว้จากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง
แต่ละงวดเพ่ือเป็นเงินประกันผลงานตามสัญญา ที่จะต้องช าระคืน
ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 
(Recon A/C) 

2112010199 บัญชีเงินประกันอ่ืน หมายถึง จ านวนเงินประกันสัญญา,เงินประกันผลงาน และเงิน
ประกันอ่ืนๆ ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่ไม่ได้ฝากคลังซึ่ง
หน่วยงานเรียกเก็บไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือเพ่ือเป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานจาก
การปฏิบัติของบุคคลอื่น ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน
ระบบ GFMIS 

 บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
2116010104 บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานตั้งรัฐบาลเป็นเจ้าหนี้ ตามยอดที่

ต้องส่งเงินคืนคลัง อันเกิดจากเงินงบประมาณที่หน่วยงานเบิก
มาแล้วไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดภายในก าหนดระยะเวลาการจ่าย 
หรือจ่ายเกินจ านวนที่ต้องจ่ายและจะเรียกคืน เพ่ือน าเงินส่งคลังเป็น
ประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) 

2116010199 บัญชีหนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน หมายถึง หนี้สินเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งจะต้อง
ช าระภายในระยะเวลา 1 ปี 

 บัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง - ระยะยาว 
2202010101 บัญชีเงินทดรองราชการ

รับจากคลังเพ่ือการ
ด าเนินงาน 

หมายถึง เงินทดรองที่ส่วนราชการเบิกจากคลังเพ่ือไปใช้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส านักงานตามระเบียบเงินทดรองราชการของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งจะคืนคลังเมื่อหมดความจ าเป็นต้องใช้ต่อไป 
บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่าง
กัน(BP) กับบัญชีเงินทดรองราชการ – เพ่ือการด าเนินงาน รหัส
บัญชี 1201010101 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
 บัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
2213010101 บัญชีรายได้รอการ

รับรู้ 
หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานได้รับแล้ว แต่ยังถือเป็นรายได้ในรอบ 
บัญชีปัจจุบันไม่ได้ อันเกิดจากการช่วยเหลือหรือรับบริจาคที่มีข้อจ ากัด
ในการใช้ เช่น การได้รับความช่วยเหลือในรูปของสินทรัพย์ และจะ
ทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคต 

 บัญชีรายได้สูง / (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
3101010101 บัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กวา่

ค่าใช้จ่ายสุทธ ิ
หมายถึง ผลการด าเนินงานสุทธิในปีปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการปิดบัญชี
รายได้และค่าใช้จ่าย 

 บัญชีรายได้สูง /(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
3102010101 บัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กวา่

ค่าใช้จ่ายสะสม 
หมายถึง ผลการด าเนินงานสะสม ณ วันต้นงวดบัญชีปัจจุบัน 

3102010102 บัญชีผลสะสมจากการ
แก้ไข 
ข้อผิดพลาด 
 

หมายถึง รายการปรับปรุงผลการด าเนินงานสะสม  ที่เกิดจากการบันทึก
รายการผิดพลาดหรือไม่ได้บันทึกรายการที่ควรบันทึกในปีบัญชีก่อน ๆ 

 บัญชีทุน 
3105010101 บัญชีทุนของหน่วยงาน หมายถึง ทุนของหน่วยงานที่เกิดจากการที่หน่วยงานเริ่มปฏิบัติตาม

ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  ซึ่งเกิดจากการส ารวจและรับรู้รายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่มีอยู่  รวมทั้งทุนเมื่อเริ่มตั้งหน่วยงาน เช่น ทุน
ประเดิม 

 บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ   
4201010103 บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาต

ยาง 
หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง ใบแทน 
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตาม พรบ.
ควบคุมยาง พ.ศ.2481 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4201010199 บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตอ่ืน 

หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอ่ืนนอกจากที่
ระบุไว้ข้างต้นใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาต ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมโรงรับจ าน า 
ค่าธรรมเนียมโรงแรม ค่าใบอนุญาตเก็บน้ามันเชื้อเพลิง ค่าใบอนุญาตจับ
ช้างป่า ค่าธรรมเนียมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า เป็นต้น 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
4201020103 บัญชีรายได้ค่าปรับ

เปรียบเทียบคด ี
หมายถึง รายได้ค่าปรับที่เก็บจากผู้กระท าผิดกฎหมายในความผิดที่
ระบุโทษปรับ ซึ่งจัดเก็บตามกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานผู้จัดเก็บ เช่น ค่าปรับเปรียบเทียบคดีอาญา 
ค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ค่าปรับจากการ
กระท าผิด พ.ร.บ. ขนส่งค่าปรับเปรียบใบอนุญาตวิทยุคมนาคมขาด
ต่ออายุ ค่าปรับผิด พ.ร.บ.น้ าบาดาล ค่าปรับผิด พ.ร.บ. สุรา ยาสูบ 
และเครื่องดื่ม ค่าปรับจากการกระท าผิด พ.ร.บ. ก าหนดราคาสินค้า
และป้องกันการผูกขาด เป็นต้น 

4201020199 บัญชีรายได้ค่าปรับอ่ืน หมายถึง รายได้จากค่าปรับผิดสัญญารับจ้างหรือการซื้อขาย และ
อ่ืนๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เบี้ย
ปรับผิดช าระคืนเงินให้กู้ต่อ     ค่าปรับผิดสัญญาการท าของหรือ
การซื้อขายค่าปรับผิดระเบียบ ค่าปรับผิดสัญญาประกัน ค่าปรับ
อ่ืนๆ   เป็นต้น 

 บัญชีรายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผ่นดิน 
4202010107 บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

วิเคราะห์ปุ๋ย 
หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ เกี่ยวข้ องกับการ
ให้บริการเกี่ยวกับปุ๋ย ตามพรบ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า ค่าใบอนุญาต
ขายหรือมีไว้เพ่ือขายปุ๋ยเคมี ค่าใบอนุญาตท าหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามา
ในราชอาณาจักร ค่าใบอนุญาตน าผ่านซึ่งซื้อปุ๋ยเคมี ค่าใบแทน
ใบอนุญาต ค่าใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ค่าวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีที่
ขอใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ค่าวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีที่ผลิตเพ่ือ
การค้าขายหรือน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ค่าต่ออายุ
ใบอนุญาต เป็นต้น 

4202010199 บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการ
บริการอ่ืน 

หมายถึง  รายได้ของแผ่นดินจากค่าธรรมเนียมและการให้บริการ
อ่ืนๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันและคัดเลือกข้าราชการ ค่าธรรมเนียม
สอบชิงทุนรัฐบาล ค่าธรรมเนียมการสอบเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น 

4202020102 บัญชีรายได้ค่าเชา่
อสังหาริมทรัพย์
บุคคลภายนอก 

หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
การให้เช่าสิทธิตามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
4202030105 บัญชีรายได้ค่าขายของ

เบ็ดเตล็ด 
หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากค่าขายของเก่าช ารุดที่ทางราชการ
เลิกใช้ ค่าขายแบบแปลนการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสถานที่ของ
ทางราชการ และค่าขายสินค้าและสิ่งของอย่างอ่ืน นอกจาก
สินทรัพย์ถาวร   เช่น ค่าขายสิ่งของเก่าช ารุดที่ทางราชการเลิกใช้ 
ค่าขายแบบแปลน ค่าขายสิ่งของอ่ืน ค่าขายเชื้อไรโซเบียม เป็นต้น 

4202030106 บัญชีรายได้ค่าขายผลผลิต
จากการวิจยั 

หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการขายผลิตผลอันเป็นผลพลอยได้
จากการวิจัย เช่น ค่าขายเชื้อไรโซเบียม เป็นต้น 

4202030109 บัญชีรายได้ค่าขายพืชผลและ
พันธุ์สัตว ์

หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากค่าขายเมล็ดพันธุ์พืช อาหารสัตว์ 
ค่าขายพันธุ์สัตว์ เป็นต้น 

 บัญชีรายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน 
4203010101 

 
บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่
สถาบันการเงิน 

หมายถึง ค่าตอบแทนที่หน่วยงานได้รับจากการน าเงินไปฝากไว้ที่
สถาบันการเงิน 

 บัญชีรายรับจากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน 
4205010110 บัญชีรายรบัจากการขาย

ครุภัณฑ ์
หมายถึง รายรับจากการขายครุภัณฑ์ทุกประเภท 
 

 บัญชีรายได้อื่นของแผ่นดิน 
4206010102 บัญชีรายได้เงินเหลือจ่าย

ปีเก่า 
หมายถึง เงินงบประมาณที่หน่วยงานเบิกจากคลังไปแล้วในปีก่อน 
และไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินในปี
ปัจจุบันจนพ้นระยะเวลาที่ก าหนด หรือจ่ายแล้วได้รับคืนกลับมา
เนื่องจากผู้รับเงินไม่มีสิทธิหรือมีสิทธิไม่ครบและไม่มีหนี้ผูกพันที่พึง
ต้องช าระจากเงินที่เบิกมานั้นอีก จึงต้องน าเงินที่เหลือนั้นส่งคืนคลัง
ในปีปัจจุบันตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ รวมถึงเงินนอก
งบประมาณท่ีฝากคลังไว้ซึ่งพ้นก าหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินและ
ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กฎหมายก าหนด เช่น เงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือ
จ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืนและได้น าส่งคลังภายหลัง
ปีงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลากันไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นต้น 

4206010199 บัญชีรายได้มิใช่ภาษีอ่ืน หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ดของแผ่นดินจากผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด  
อ่ืน ๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
 บัญชีรายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน 
4301020102 บัญชีรายได้จากการ

ให้บริการบุคคลภายนอก 
หมายถึ ง  ร าย ได้ที่ หน่ วย งานได้ รั บจากการขายสิ นค้ าแก่
บุคคลภายนอกซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้
เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 บัญชีรายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน และบริจาคของหน่วยงาน 
4302030101 บัญชีรายได้จากการบรจิาค หมายถึง เงินหรือสินทรัพย์อย่างอ่ืนที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน

เพ่ือไว้ใช้จ่ายในการด าเนินงาน การบริจาคอาจมีการระบุ
วัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ก็ได้ 

 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีได้รับจากรัฐบาล 
4307010103 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน 

- หน่วยงานรับเงินงบบุคลากร
จากรัฐบาล 

หมายถึง  รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบบุคลากร 
จากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้
ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 
กรมบัญชีกลางโอนเงินงบบุคลากรให้หน่วยงาน  รหัสบัญชี 
5209010103 

4307010104 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน 
- หน่วยงานรับเงินงบลงทุน
จากรัฐบาล 

หมายถึง  รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบลงทุน
จากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้
ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 
กรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนให้หน่วยงาน  รหัสบัญชี 
5209010104 

4307010105 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน 
- หน่วยงานรับเงินงบ
ด าเนินงานจากรัฐบาล 

หมายถึง  รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบ
ด าเนินงานจากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 
(Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน – กรมบัญชีกลางโอนเงินงบด าเนินงานให้
หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010105 

4307010106 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน 
- หน่วยงานรับเงินงบอุดหนนุ
จากรัฐบาล 

หมายถึง  รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบอุดหนุน
จากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้
ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 
กรมบัญชีกลางโอนเงินงบอุดหนุนให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 
5209010106 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
4307010107 บัญชีรายได้ระหว่าง

หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินงบรายจ่ายอื่นจาก
รัฐบาล 

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบรายจ่าย
อ่ืนจากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชี
นี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 
- กรมบัญชีกลางโอนเงินงบรายจ่ายอื่นให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 
5209010107 

4307010108 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน 
- หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก
รัฐบาล 

หมายถึง  รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบกลางจาก 
รัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือ
เป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 
กรมบัญชีกลางโอนเงินงบกลางให้หน่วยงาน  รหัสบัญชี 
5209010108 

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน 
4308010101 บัญชีรายได้ระหว่าง

หน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน
นอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง 

หมายถึง รายได้ที่เกิดจากรัฐบาลโอนเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชี  
ที่ 1 ประเภทเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน เป็นบัญชีที่ระบบ
สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) 
กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอก
งบประมาณให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5210010101 

4308010102 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - 
กรมบัญชีกลางรับเงิน
นอกงบประมาณจาก
หน่วยงาน 

หมายถึง รายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อหน่วยงานน าเงิน
นอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้น
โดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้ 
กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010102 

4308010103 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน -
กรมบัญชีกลางรับเงิน
รายได้แผ่นดินจาก
หน่วยงาน 

หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างข้ึนเมื่อหน่วยงานน าส่ง 
รายได้แผ่นดินเข้าคลัง เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 
(Auto)บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี5210010103 

4308010105 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - ปรับเงินฝาก
คลัง 

หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อหน่วยงานน า
เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 
(Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 5210010105 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
4308010106 บัญชีรายได้ระหว่าง

หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินจากหน่วยงานอื่น 

หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการรับโอนเงินระหว่างส่วนราชการ เช่น 
การโอนขายบิล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) 
บัญชีนี้ถือเป็นรายการระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอ่ืน รหัสบัญชี 
5210010106 

4308010111 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - หน่วยงานรับ
เงินถอนคืนรายไดจ้าก
รัฐบาล 

หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการถอนคืนรายได้แผ่นดินจากรัฐบาล เป็น 
บัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน(BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน  – 
กรมบัญชีกลางโอนเงินถอนคืนรายได้ให้หน่วยงาน  รหัสบัญชี 
5210010111 

4308010112 บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - รายได้
แผ่นดินรอนาส่งคลัง 

หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้น เมื่อหน่วยงาน
ปรับปรุงตั้งรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง หรือกลับรายการ บัญชีนี้ถือ
เป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – 
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง รหัสบัญชี 5210010112 

4308010117 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน 
– เงินทดรองราชการ 
 

หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่เกิดจากการเบิกเงินทดรองราชการ
ทุกประเภท และเป็นรายได้ของรัฐบาลเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติ
รายการขอเบิกเงินทดรองฯ ทุกประเภท และเพ่ิมยอดลูกหนี้เงินทด
รองฯให้กับรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) 
บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน - เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 5210010117 

4308010118 บัญชีรายได้ระหว่างกัน - 
ภายในกรมเดียวกัน 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงานเดียวกัน เป็นบัญชีที่ระบบ
สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) 
กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน รหัสบัญชี 
5210010118 
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รหสับัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
 บัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์และการโอนหนี้สิน 
4309010101 บัญชีรายได้จากการรับโอน

สินทรัพย์ระหว่างหนว่ยงาน 
หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดทางระเบียบของทาง
ราชการ และไม่ได้เกิดจากนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานที่ได้รับ
โอนจะบันทึกรับด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับโอน บัญชีนี้
ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของ
รัฐ รหัสบัญชี 5211010101 

บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการสังคมอ่ืน 
4311010101 บัญชีเงินสมทบจาก

ลูกจ้าง 
หมายถึง เงินรายได้ที่กองทุนประกันสังคมได้รับสมทบจากลูกจ้าง
ตามกฎหมายประกันสังคม หรือรายได้สมทบกองทุนสังคมอ่ืนที่
ได้รับจากลูกจ้าง ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในประเภทเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

4311010102 บัญชีเงินสมทบจาก
นายจ้าง - หนว่ยงาน
ภาครัฐ 

หมายถึง เงินรายได้ที่กองทุนประกันสังคมได้รับสมทบจากนายจ้าง
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ตามกฎหมายประกันสังคม หรือ
รายได้สมทบกองทุนสังคมอ่ืนที่ได้รับจากนายจ้างซึ่งไม่ได้จัดอยู่ใน
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่าง
กัน (BP) กับบัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รหัสบัญชี 
5101020106 

บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร 
5101010101 บัญชีเงินเดือน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่ข้าราชการ

ทุกประเภทเป็นรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน รวมทั้งเงินที่
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืน 

5101010102 บัญชีโบนัส หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารและพนักงานของ
หน่วยงานภาครัฐประเภทอ่ืนนอกจากส่วนราชการ เพ่ือเป็นรางวัล
เมื่อท างานได้ตามเป้าหมาย 

5101010103 บัญชีเงินประจ าต าแหน่ง หมายถึง เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่ง ได้แก่ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
ระดับกลางรวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
5101010108 บัญชีค่าล่วงเวลา หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย

ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะ
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

5101010109 บัญชีเงินตอบแทนพิเศษ
ของผู้ได้รับเงินเต็มข้ัน 

เงินเดือนค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่งเป็นรายเดือน 
เพ่ิมเติมจากเงินเดือนค่าจ้างตามปกติ  ตามและระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการข้อ 7 
และ 8 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง เช่น เงิน 
0.5,1,1.5 ขั้น (8%,6%,4%,2%) เงินตอบแทนรายเดือนส าหรับ
ข้าราชการ C1-7 

5101010113 บัญชีค่าจ้าง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
ของส่วนราชการและลูกจ้างตามสัญญา โดยมีอัตราก าหนดไว้
แน่นอนในบัญชีค่าจ้างรวมทั้งค่าใช้จ่ายลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
อ่ืนจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 

5101010115 บัญชีเงินค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการ
เป็นรายเดือน ตามอัตราที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เช่น เงินเดือนพนักงานราชการ เป็นต้น 

5101010116 บัญชีเงินค่าครองชีพ หมายถึง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวของ ขรก .และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
รวมทั้งเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานราชการตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
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5101010118 บัญชีเงินรางวัล หมายถึง เงินรางวัลที่จ่ายให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน

ประเภทส่วนราชการตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัล
ส าหรับผู้บริหารและส าหรับหน่วยงาน เพ่ือจ่ายให้แก่ข้าราชการ 
และลูกจ้างประจ า 

 5101020101 บัญชีเงินช่วยเหลือพิเศษ
กรณีเสียชีวิต 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว ในกรณีที่
ข้าราชการ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับ
ราชการ รวมถึง พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

5101020102 บัญชีเงินท าขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้าง 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเงินท าขวัญเป็นก้อนที่จ่ายให้แก่ ขรก .
และลูกจ้างผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ แต่ยังสามารถรับราชการต่อได้ 
ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินท าขวัญ ขรก.และลูกจ้าง 

5101020103 บัญชีเงินชดเชยสมาชิก 
กบข. 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือจ่ายเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ซึ่งเลือกรับบ านาญเป็นเงิน
ชดเชยจากการเป็นสมาชิก 

5101020104 บัญชีเงินสมทบ กบข. หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ ให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ 

5101020105 บัญชีเงินสมทบ กสจ. หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ลูกจ้างประจ า (กสจ) ให้แก่ลูกจ้างประจ าที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เช่น 
เงินสมทบของลูกจ้างมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

5101020106 บัญชีเงินสมทบกองทุน 
ประกันสังคม 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานของรัฐประเภทอ่ืนที่เข้าข่ายตาม
กฎหมายประกันสังคม บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีเงินสมทบจากนายจ้าง-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 
4311010102 

5101020108 บัญชีค่าเช่าบ้าน หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการ หรือพนักงานที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องจากได้รับค าสั่งให้เดินทางไป
ประจ าส านักงานในต่างพ้ืนที่ 

5101020113 บัญชีค่าตอบแทนเหมา
จ่ายแทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่ง 

หมายถึง เงินค่าพาหนะเหมาจ่ายที่จ่ายให้กับข้าราชการผู้มีสิทธิ
ได้รับรถยนต์ประจ าต าแหน่งแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งของ
หน่วยงาน 
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 5101020115 บัญชีค่าตอบแทนพิเศษ

ชายแดนภาคใต้ 
หมายถึง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีสิทธิได้รับอ่ืน ที่ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5101020199 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร
อ่ืน 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ่ายให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งจ่ายให้
เพ่ืองานที่ท าโดยปกติ เพ่ือเป็นสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมให้แก่บุคลากร
นอกจากที่ระบุข้างต้น เช่น เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงาน
ประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ เงินค่าเสี่ยงภัย เป็นต้น 

5101030101 บัญชีเงินช่วยการศึกษา
บุตร 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

5101030102 บัญชีเงินช่วยเหลือบุตร หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือน
ส าหรบับุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือบุตร 

5101030103 บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร 
ชายแดนภาคใต ้กรณีบดิา
มารดาเสยีชีวิต 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่
เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ จ.ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส 

5101030205 บั ญ ชี เ งิ น ช่ ว ย ค่ า
รักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ
ส า ห รั บ ผู้ มี สิ ท ธิ ต า ม
กฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย
หวัด/บ านาญ 

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้มี
สิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บ านาญตาม 
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษา
ในสถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยนอก 

5101030206 บั ญ ชี เ งิ น ช่ ว ย ค่ า
รักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยใน - รพ.รัฐส าหรับ
ผู้ มี สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย
ยก เ ว้ นผู้ รั บ เบี้ ยหวั ด /
บ านาญ 

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้มี
สิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บ านาญตาม 
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษา
ในสถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยใน 
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5101030207 บั ญ ชี เ งิ น ช่ ว ย ค่ า

รักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน
ส าหรับผู้มีสิทธิตามกฎ 
หมายยกเว้ นผู้ รั บ เบี้ ย
หวัด/บ านาญ 

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้มี
สิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัวยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บ านาญตาม 
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยนอกเป็นครั้งคราว เพราะเหตุที่
สถานพยาบาลของรัฐมีความจ าเป็นต้องส่งตัวให้ 

5101030208 บั ญ ชี เ งิ น ช่ ว ย ค่ า
รักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน
ส า ห รั บ ผู้ มี สิ ท ธิ ต า ม
กฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย
หวัด/บ านาญ 

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้มี
สิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บ านาญตาม 
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยใน 

 5101030211 บัญชี เ งิ นช่ วย เหลื อค่ า
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ต า ม
ก ฎ ห ม า ย ส ง เ ค ร า ะ ห์
ข้าราชการ 

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ตามพรบ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีของลูกจ้างด้วย 

5101040102 บัญชีบ านาญปกติ หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่าย
เป็นรายเดือนจนกว่าจะถึงแก่กรรมหรือหมดสิทธิ 

5101040103 บัญชีบ านาญพิเศษ หมายถึง ค่าใช้จ่ายรายเดือนเพ่ือให้แก่ข้าราชการ พลทหารกอง
ประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
ก าหนดซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับบ านาญเมื่อประสบเหตุถึงทุพพลภาพจาก
การปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท า
การตามหน้าที่หรือเกิดเจ็บป่วยจนถึงขั้นทุพพลภาพหลังจากออก
จากราชการหรือพ้นจากหน้าที่ไปแล้วภายใน 3 ปี นับแต่วันออก
จากราชการอันเป็นเหตุ เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

5101040106 บัญชีเงินบ าเหน็จ หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้ง
เดียวเป็นเงินก้อน 

5101040107 บัญชีเงินบ าเหน็จตกทอด หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณี
ที่ผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย 

 5101040108 บัญชีเงินบ าเหน็จด ารงชีพ หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการบ านาญเพ่ือช่วยเหลือการด ารง
ชีพ ซึ่งเป็นเงินที่จ่ายให้ครั้งเดียว 
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5101040111 บัญชีเงินช่วยพิเศษกรณี

ผู้รับบ านาญตาย 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท ในกรณี
ที่ผู้มีสิทธิรับบ านาญตาย 

5101040118 บัญชีเงินบ านาญตกทอด หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ใน
อุปการะของข้าราชการผู้มีสิทธิรับบ านาญหรือข้าราชการบ านาญที่
ตายลงโดยไม่มีทายาทผู้มีสิทธิ ซึ่งจ่ายตามกฎหมายบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

5101040119 บัญชีเงินชดเชยกรณีเลิก
จ้าง 

หมายถึง เงินที่จ่ายให้กับข้าราชการหรือลูกจ้าง ในกรณีที่มีการเลิก
จ้างรวมทั้งเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการพัฒนา
และบริหารกาลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ  ตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจาก
ราชการก่อนเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตาม
มาตรการของรัฐบาลเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตาม
มาตรการของรัฐบาลในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ เงิน
ช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากาลัง
ของส่วนราชการ เป็นต้น 

5101040120 บัญชีบ าเหน็จรายเดือน
ส า ห รั บ ก า ร เ บิ ก เ งิ น
บ าเหน็จลูกจ้าง 

หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่ง
จ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จรายเดือน และ
บ าเหน็จพิเศษรายเดือน โดยเป็นสิทธิเฉพาะตัวลูกจ้าง ไม่รวมถึง
บุคคลในครอบครัว 

5101040199 บัญชีบ าเหน็จบ านาญอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินบ าเหน็จบ านาญ ที่จ่าย
ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานเมื่อออกจากงาน ที่นอกเหนือจาก
รายการที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น เงินทดแทนข้าราชการพลเรือนวิสามัญ 
เงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เป็นต้น 

5102040202 บัญชีเงินช่วยการศึกษา
บุตร 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
ข้าราชการบ านาญ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร 

5102040203 บัญชีเงินช่วยเหลือบุตร หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือน
ส าหรับบุตรของข้าราชการบ านาญ ตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือบุตร 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
5102040204 บั ญ ชี เ งิ น ช่ ว ย ค่ า

รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
นอก - รพ.รัฐส าหรับผู้รับเบี้ย
หวัด/บ านาญตามกฎหมาย 

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด/
บ านาญ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐเป็นประเภทผู้ป่วย
นอก 

5102040205 บั ญ ชี เ งิ น ช่ ว ย ค่ า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
ใน- รพ.รัฐสาหรับผู้รับเบี้ย
หวัด/บ านาญตามกฎหมาย 

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด/
บ านาญรวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐเป็นประเภทผู้ป่วย
ใน 

5102040206 บั ญ ชี เ งิ น ช่ ว ย ค่ า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
นอก - รพ.เอกชนส าหรับผู้รับ
เ บี้ ย ห วั ด /บ า น า ญ ต า ม
กฎหมาย 

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด/
บ านาญ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนเป็นครั้งคราวเพราะ
เหตุที่โรงพยาบาลของรัฐส่งตัวให้ประเภทผู้ป่วยนอก 

 5102040207 บั ญ ชี เ งิ น ช่ ว ย ค่ า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
ใน - รพ.เอกชนส าหรับผู้รับ
เ บี้ ย ห วั ด /บ า น า ญ ต า ม
กฎหมาย 

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด/
บ านาญ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนเป็นครั้งคราวเพราะ
เหตุที่โรงพยาบาลของรัฐส่งตัวให้ประเภทผู้ป่วยใน 

 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 
5102010199 บั ญ ชี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร

ฝึกอบรม - ในประเทศ 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม การประชุมทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ 
การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกช่ืออย่างอื่น โดยมีโครงการ
หรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือ
เพิ่ มประสิทธิภ าพในการปฏิบั ติ ง านโดย ไม่ มี ก าร รับปริญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมในประเทศ และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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รหสับัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
5102020199 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการ

ฝึกอบรม - ต่างประเทศ 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม การประชุมทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน 
หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัด
ที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมในต่างประเทศ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่ง
หนึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกัน ค่าเครื่องแต่งตัว ค่าเช่าที่พัก ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นต้น ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

5102030199 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่ง
หนึ่งไม่ใช่บุคคลากรของหน่วยงาน เช่น อบรมกลุ่มเป้าหมายเด็ก 
เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - 
ปิด การฝึกอบรม ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง 
5103010102 บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ส าหรับการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5103010103 บัญชีค่าท่ีพัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรือที่พักแรม 

ส าหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
5103010199 บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไป

ราชการ - ในประทศ 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น 
ค่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ท านองเดียวกัน ค่าขนย้าย
สัมภาระ เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5103020102 บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ส าหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

5103020103 บัญชีค่าท่ีพัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรือที่พักแรม ส าหรับ
การเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

5103020199 บัญชี ค่ า ใช้ จ่ าย เดิ น ไป
ราชการ - ต่างประเทศ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เช่น ค่า
เครื่องแต่งตัว ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก
ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ท านองเดียวกัน ค่าขนย้ายสัมภาระ เป็น
ต้น ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 บัญชีค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 
5104010104 บัญชีค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุมาเพื่อไว้ใช้ในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน หรือกรณีปรับวัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกใช้ไปในระหว่างงวด 

5104010107 บัญชี ค่ าซ่ อมแซมและ
บ ารุงรักษา 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่ช ารุดเสียหายและเพื่อการ
รักษาสภาพการใช้งานสินทรัพย์ เช่น เปลี่ยนลูกบิดประตู เปลี่ยนหม้อน้ า
รถ เติมน้ ามันหล่อลื่น เปลี่ยนแบตเตอรี่รถ เปลี่ยนยางรถยนต์ที่ช ารุด
ซ่อมบานประตู ขุดลอกท่อในหน่วยงาน ทาสีอาคารสานักงาน เปลี่ยน
หลอดไฟ เป็นต้น 

5104010110 บัญชีค่าเชื้อเพลิง หมายถึง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าแก๊ส ค่าเชื้อเพลิงอย่างอื่นที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (ไม่รวมถึงเชื้อเพลิงที่ซื้อมาสต็อกไว้) 

5104010112 บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - 
บุคคลภายนอก 

หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการที่จ่ายให้หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้างรักษา
ความปลอดภัย ค่าจ้างท าหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
เว็บไซต์ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดท าเว็บไซต์ค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการก าจัดแมลง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน
รวมถึงการก าจัดเช้ือโรคเช้ือราตามส่วนราชการหรือบ้านพักที่ทางราชการจัด
ไว้ให้ ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูลจัดเก็บขยะของส่วนราชการ ค่าบริการ
ในการก าจัดสิ่งปฏิกูลบ้านพักของทางราชการกรณีไม่มีผู้อาศัย ค่าระวาง 
บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของส่วนราชการ เป็นต้น 
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5104010113 บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - 

หน่วยงานภาครัฐ 
หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างท าของ ที่จ่ายให้หน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือให้ท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง บัญชีนี้ถือ
เป็นบัญชีระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้จากการให้บริการ - หน่วยงาน
ภาครัฐ รหัสบัญชี 4301020101 

5104010114 บัญชีค่าธรรมเนียมทาง
กฎหมาย 

หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานจ่ายเพ่ือการปรึกษากฎหมาย 
และเพ่ือการต่อสู้คดี เช่น ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ ค่า
ทนายความ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเสียหาย ค่าดอกเบี้ย ค่า
บังคับคดี ค่าท่ีพักพยาน เป็นต้น 

5104010115 บัญชีค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ผู้ให้บริการ เช่น สถาบันการเงิน หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือตอบแทนการให้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าพาสปอร์ต ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคม ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะใน
การเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ เป็นต้น 

5104020101 บัญชีค่าไฟฟ้า หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการด าเนินของหน่วยงานที่น าเสนอรายงาน
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็น
หนี้สิน 

5104020103 บัญชีค่าน้ าประปาและน้ า
บาดาล 

หมายถึง ค่าน้ าประปาที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานที่
น าเสนอรายงาน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน 

5104020105 บัญชีค่าโทรศัพท์ หมายถึง ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบัตรโทรศัพท์ 
ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ ค่าบริการ SMS ที่ใช้ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่น าเสนอรายงาน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน 

5104020106 บัญชีค่ าบริการสื่ อสาร
และโทรคมนาคม 

หมายถึง ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่า
วิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่า
ระบบสัญญาณเน็ตปีต่อป ีและค่าสื่อสารอื่นๆ 

5104020107 บัญชีค่าบริการไปรษณีย์ หมายถึง ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ตอบรับ ค่าโทรเลข ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าขนส่ง
พัสดุ 



- 32 -    
บัญชีแยกประเภท 

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
5104030202 บัญชีค่าจ้างท่ีปรึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจ

หรือสามารถให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งด้านศึกษา ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถ หรือความช านาญในทางวิชาการ 

5104030203 บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย หมายถึง ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินส่วนที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน 

5104030206 บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ า
กว่าเกณฑ ์

หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งจัดหามา
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานในรอบบัญชีปัจจุบันที่ต่ ากว่าเกณฑ์มูลค่าขั้น
ต่ าของการบันทึกสินทรัพย์ถาวร 

5104030207 บัญชี ค่ า ใช้ จ่ าย ในการ
ประชุม 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จา
เป็น เป็นต้น ไม่รวมรายการประชุมวิชาการและการฝึกอบรม 

5104030208 บัญชีค่ารับรองและพิธี
การ 

หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
ระหว่างรับเสด็จส่งเสด็จ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จส่งเสด็จ 
ค่าอาหารว่ างและเครื่ องดื่มส าหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมส่วนราชการ หรือกรณีการ
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติของบุคลากรภายใน
ส่วนราชการ การมอบเงินหรือส่งของบริจาคค่าของขวัญหรือของที่
ระลึกที่มองให้ชาวต่างประเทศกรณีชาวต่างประเทศเดินทางมา
ประเทศไทยในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม ค่าของขวัญหรือ
ของที่ระลึกในการเยี่ยมชมส่วนราชการในนามของส่วนราชการเป็น
การส่วนรวม ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา เป็นต้น 

5104030209 บัญชีค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย์ - 
หน่วยงานภาครัฐ 

หมายถึง ค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และที่ดิน ที่หน่วยงานจ่าย
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น เช่าอาคารส านักงานที่มีระยะเวลานาน
กว่า 1 ปี และมีการเช่าอย่างต่อเนื่อง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 
4301030101 
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5104030210 บัญชีคา่เช่า

อสังหาริมทรัพย์ - 
บุคคลภายนอก 

หมายถึง ค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และที่ดิน ที่หน่วยงานจ่าย
ให้กับบุคคลภายนอก เช่น เช่าอาคารส านักงานที่มีระยะเวลานาน
กว่า 1 ปีและมีการเช่าอย่างต่อเนื่อง 

5104030211 บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - 
หน่วยงานภาครัฐ 

หมายถึง ค่าเช่าสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออ่ืน ๆ ซึ่ง
ไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่
หน่วยงานจ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ บัญชีนี้ถือเป็นรายการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน
(BP) กับบัญชีรายได้ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 
4202020103 

5104030212 บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -
บุคคลภายนอก 

หมายถึง ค่าเช่าสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออ่ืน ๆ ซึ่ง
ไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่
หน่วยงานจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ค่าเช่ารถยนต์ เช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสารเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น 

5104030217 บัญชี เงินชดเชยค่างาน
สิ่งก่อสร้าง 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพงานก่อสร้างให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของ
รัฐ 

5104030218 บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน 

หมายถึง เงินนอกงบประมาณหรือเงินงบประมาณของหน่วยงานที่
กฎหมายไม่อนุญาตให้น าไปใช้จ่ายได้ และต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน 

5104030219 บัญชีค่าประชาสัมพันธ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด
เรื่องราวข่าวสารแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมายให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ โดยมีการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ และด าเนินการเพ่ือ
บอกกล่าวให้ทราบโดยผ่านช่องทางการสื่อสาร หรือสื่อที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมได้แก่ 1. สื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ 2. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ใบปลิว 
แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ หนังสือในโอกาสต่างๆ รายงานประจ าปี 
3. สื่อโทรทัศน์ เช่น เทปบันทึกเสียงเทปวีดีทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ 
แผ่นซีดีรอม จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 4. สื่อกิจกรรม เช่น การจัด
นิทรรศการ การจัดการแสดง และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
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5104030220 บัญชีชดใช้ค่าเสียหาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือชดใช้ความสูญเสียหรือเสียหายต่อ

บุคคลภายนอกอันเกิดจากการกระท าของบุคลากรของหน่วยงาน 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมทั้งเงินชดใช้ค่าเสียหาย
ที่หน่วยงานเป็นผู้เบิกจ่ายให้ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าสินไหม
ที่จ่ายให้แก่ผู้ที่เสียหาย ผู้เสียหายยื่นค าขอให้ส่วนราชการชดใช้กรณี
ที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกใน
การปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 

5104030299 บัญชีค่าใช้สอยอ่ืนๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ค่าผ่าน
ทางด่วน ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร
วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เพื่อใช้ในราชการโดย
ส่วนรวม ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ
ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่
เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทาง
ราชการ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ
กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่
ชั่วคราวของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นต้น 

5104040102 บัญชี ค่ าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน 

หมายถึง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ส าหรับงานเฉพาะบางอย่างในแต่ละคราว ทั้งการรับอาสา และการได้รับ
มอบหมายหรือแต่งตั้ง เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินค่าสอนพิเศษเงิน
รางวัลเกี่ยวกับการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการ การสอบ ผู้อ่าน ตรวจ
และประเมินผลงาน ค่าสอนพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สอนไม่ได้
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานั้น ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือ
เอกสาร ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ เงินสมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการ เงิน
สมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถานอุดมศึกษาของรัฐ เงิน
สมนาคุณอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เงินค่าฝ่าอันตราย
เป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจ
รักษาการณ์ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมเงิน เป็นต้น ตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
5105010101 บัญชีค่าเสื่อมราคา - 

อาคารเพ่ือการพักอาศัย 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารเพ่ือการพักอาศัย เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010103 บัญชีค่าเสื่อมราคา - 
อาคารส านักงาน 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารส านักงาน เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010105 บัญชีค่าเสื่อมราคา - 
อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010107 บัญชีค่าเสื่อมราคา - สิ่ง
ปลูกสร้าง 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
สิ่งปลูกสร้าง เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010109 บัญชีค่าเสื่อมราคา - 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ส านักงาน รวมทั้งรถจักรยานยนต์ เพ่ือรับรู้การใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010111 บัญชีค่าเสื่อมราคา -
ยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010113 บัญชีค่าเสื่อมราคา - 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010115 บัญชีค่าเสื่อมราคา - 
ค รุ ภั ณ ฑ์ โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ
เผยแพร่ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในอนาคตที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010117 บัญชีค่าเสื่อมราคา - 
ครุภัณฑ์การเกษตร 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มี
อยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010119 บัญชีค่าเสื่อมราคา – 
ครุภัณฑโ์รงงาน 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑโ์รงงาน เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 
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5105010121 บัญชีค่าเสื่อมราคา – 

ครุภัณฑก์่อสร้าง 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ มี
อยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010123 บัญชีค่าเสื่อมราคา – 
ครุภัณฑส์ ารวจ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010125 บัญชีค่าเสื่อมราคา – 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010127 บัญชีค่าเสื่อมราคา – 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010131 บัญชีค่าเสื่อมราคา – 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอุ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

5105010137 บัญชีค่าเสื่อมราคา – 
ครุภัณฑ์สนาม 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์สนาม เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
อนาคตที่มีอยู่จากครุภัณฑ์สนาม มีอายุการใช้งานสาหรับงวดบัญชี
ปัจจุบัน 

5105010139 บัญชีค่าเสื่อมราคา – 
ครุภัณฑ์อ่ืน 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
โรงงาน และอุปกรณ์อ่ืน เพ่ือรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในอนาคตที่มีอยู่จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการ
ใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น 

5105010148 บัญชีค่าตัดจ าหน่าย - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หมายถึง มูลค่าของการจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งระกอบ
ด้วยต้นทุนจากการซื้อมาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5105010149 บัญชีค่าตัดจ าหน่าย - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

หมายถึง มูลค่าของการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนจากการซื้อมาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 
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5105010194 บัญชีค่าเสื่อมราคา - 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ไม่ระบุรายละเอียด 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบ ซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปใน
ระบบเอง 

5105010195 บัญชีค่าเสื่อมราคา - 
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่
หน่วยงานต้องค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง 

 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
5107010104 บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน

เพ่ือการด าเนินงาน - ภาค
ครัวเรือน 

หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ประชาชน หรือกลุ่มที่ไม่ได้รวมตัวกันเพ่ือ
ธุรกิจเพ่ือสนับสนุนงานของผู้รับ หรือช่วยเหลือผู้รับเป็นปกติแต่ไม่
รวมถึงการบรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ไม่
สงบ รวมทั้งการจ่ายตามหน้าที่เป็นเงินโอนให้หรือซื้อเป็นสิ่งของ
ให้แก่ผู้รับใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจ าเพ่ือการด าเนินงานมิใช่เพ่ือให้
น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร เช่น แจกผ้าห่มแก่ชาวบ้านจากภัย
หนาว จ่ายเงินให้แรงงานที่ได้รับความเสียหายในบังคับคดี จัดหา
ต้นไม้ให้ชาวบ้านนาไปปลูกป่าหรือจัดหายาก าจัดศัตรูพืชให้กับ
ชาวบ้านเอาไปดูแลรักษาต้นไม้ 

5107010107 บัญชีเงินอุดหนุนเพ่ือการ 
ด าเนินงาน - องค์กร
ระหว่างประเทศ 

หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กรระหว่างประเทศโดยสมัครใจ รวมทั้ง
เงินบ ารุงและเงินค่าสมาชิกต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรผู้รับ
ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจ าเพ่ือการด าเนินงานมิใช่เพ่ือให้น าไปใช้
จัดหาสินทรัพย์ถาวร 

บัญชีค่าจ าหน่ายจากการขายสินทรัพย์ 
5203010105 บัญชีค่าจ าหน่าย - 

อาคารเพ่ือที่อยู่อาศัย 
หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารเพ่ือที่อยู่อาศัย ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010106 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
อาคารส านักงาน 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารสานักงาน ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อม
ราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
5203010107 บัญชีค่าจ าหน่าย - 

อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น 
หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010109 บัญชีค่าจ าหน่าย - สิ่ง
ปลูกสร้าง 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประกอบด้วย 
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อม
ราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010111 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์สานักงาน ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อม
ราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010112 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
ยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010113 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010114 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
ค รุ ภั ณ ฑ์ โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ
เผยแพร่ 

หมายถึง  มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010115 บัญชีค่าจ าหน่าย – 
ครุภัณฑ ์
การเกษตร 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์การเกษตร ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010116 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
ครุภัณฑ์โรงงาน 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายโรงงานและอุปกรณ์โรงงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010117 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อม
ราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010118 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
ครุภัณฑ์ส ารวจ 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ส ารวจ ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อม
ราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 
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5203010119 บัญชีค่าจ าหน่าย - 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมิน
มูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010120 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010122 บัญชีค่าจาหน่าย - 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010125 บัญชีค่าจาหน่าย - 
ครุภัณฑ์สนาม 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์สนาม ซึ่งประกอบด้วย 
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อม
ราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010126 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
ครุภัณฑ์อ่ืน 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์อ่ืน ซึ่งประกอบด้วย 
ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อม
ราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010133 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010134 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืน ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย 

5203010145 บัญชีค่าจ าหน่าย - 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ไม่ระบุรายละเอียด 

หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียดทุกประเภท ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่า
จากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม จนถึงวัน
จ าหน่ายออกจากบัญชี 

 บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล 
5209010112 บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง

หน่วยงาน-หน่วยงานส่ง
เ งิ น เ บิ ก เ กิ น ส่ ง คื น ใ ห้
กรมบัญชีกลาง 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่หน่วยงานน าเงินที่เบิกเกินส่งคืน
รัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือ
เป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -
กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 
4307010112 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
 บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน 
5210010102 บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง

หน่วยงานหน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้
กรมบัญชีกลาง 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเงินจากหน่วยงานให้ บัญชีเงิน
คงคลังบัญชีที่ 1 โดยเป็นเงินนอกงบประมาณ เป็นบัญชีที่ระบบ
สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) 
กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินนอก
งบประมาณจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 4308010102 

5210010103 บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน- หน่วยงาน
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของส่วน
ราชการเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติ (Auto) เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) 
บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน 
รหัสบัญชี 4308010103 

5210010105 บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน - ปรับเงินฝาก
คลัง 

หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้น เมื่อหน่วยงาน
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังไว้ เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้น
โดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชี
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 
4308010105 

5210010112 บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน - รายได้
แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

หมายถึง บัญชีที่ระบบสร้างขึ้น เมื่อมีการผ่านเอกสารรายการ
ปรับปรุงตั้งรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง หรือกลับรายการ บัญชีนี้ถือ
เป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - 
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง รหัสบัญชี 4308010112 

5210010117 บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน - เงินทดรอง
ราชการ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่เกิดจากการเบิกเงินทดรองราชการ
ทุกประเภท และเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเมื่อกรมบัญชีกลาง
อนุมัติรายการขอเบิกเงินทดรองฯ ทุกประเภท และเพ่ิมยอดเงินทด
รองฯรับจากคลังให้กับหน่วยงาน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชี
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 
4308010117 

5210010118 บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน -
ภายในกรมเดียวกัน (Auto) 

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันของหน่วย
เบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงานเดียวกัน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 
(Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างกัน - 
ภายในกรมเดียวกัน รหัสบัญช ี4308010118 
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บัญชีแยกประเภท 

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย 
 บัญชีค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์ 
5211010101 บัญชี โ อนสิ นทรั พย์ ให้

หน่วยงานของรัฐ 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนที่ดิน หรือสินทรัพย์อ่ืนให้กับ
หน่วยงานราชการอ่ืน ค่าใช้จ่ายที่รับรู้จะเท่ากับราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่โอน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้
จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน  รหัสบัญชี 
4309010101 รวมถึงบัญชีนี้จะใช้หักล้างคู่กับบัญชีที่ดินราชพัสดุรอ
โอน ในกรณีที่หน่วยงานโอนที่ดินราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ 

 บัญชีค่าใช้จ่ายอ่ืน 
5212010103 บัญชีพักหักล้างการโอน

สินทรัพย์ 
หมายถึง บัญชีพักสาหรับการโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน บัญชี
พักนี้จะถูกล้างไปเข้า บัญชีทุนหรือบัญชีรายได้จากการรับโอน
สินทรัพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อไป 

5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เช่น เบิกคืนเงินน าส่ง
ข้ามปีงบประมาณ การเบิกเงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับอนุมัติให้ถอน
คืนกรณีข้ามปีงบประมาณโดยใช้งบรายจ่ายอื่นของกรมฯ เป็นต้น 

 บัญชีพักค่าใช้จ่าย 
5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย หมายถึง บัญชีเพ่ือเป็นการปรับยอดสถานะทางงบประมาณให้

ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างวิธีการเลือกบัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการบัญชี  
 
1. ประเภทค่าตอบแทน 
 1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท  5101010108 
บัญชีค่าล่วงเวลา 
 1.2 ค่าสมนาคุณวิทยากรการฝึกอบรมประเภท ก และประเภท ข ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท  
5102010199  บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – ในประเทศ  ค่าสมนาคุณวิทยาการการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยก 5102030199 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 
 1.3 ค่าเบี้ยประชุม  ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5104030207 บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม 
 1.4 ค่าเช่าบ้าน ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5101020108 บัญชีค่าเช่าบ้าน 
 1.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน  ค่าตอบแทนตามคณะกรรมการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยก
ประเภท 5104040102 บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
 
2. ประเภทค่าใช้สอย 
 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการในประเทศให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5103010102 
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง    ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 
5103010103 บัญชีค่าท่ีพัก  ค่ายานพาหนะ,ค่าเชื้อเพลิงเติมยานพาหนะในการเดินทางไปราชการในประเทศ, 
ค่าขนย้ายสัมภาระ  ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5103010199 บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ – ใน
ประเทศ 
 2.2 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็นในการประชุม ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 
5104030207 บัญชค่ีาใชจ้า่ยในการประชุม 
 2.3 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็นในการฝึกอบรมประเภท ก และประเภท ข หรือการ
ประชุมวิชาการ  การประชุมสัมมนา ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท  5102010199  บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม – ในประเทศ  ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็นในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้เลือกใช้
รหัสบัญชีแยก 5102030199 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 
 2.4 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมในประเทศ ให้ เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท  5102010199  บัญชี
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – ในประเทศ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างประเทศ ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยก
ประเภท  5102020199 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – ต่างประเทศ  
 2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักยานพาหนะที่จ่ายในกรณีเข้าร่วมฝึกอบรม เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ  ทั้งใน
กรณีที่หน่วยงานภายในกรมจัด หรือหน่วยราชการอ่ืนจัด  ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท  5102010199  
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – ในประเทศ 
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 2.6 ค่าเช่ารถบัสเพ่ือเดินทางไปประชุมสัมมนาของหน่วยงาน  ให้เลือกใช้ รหัสบัญชีแยกประเภท  
5102010199  บัญชค่ีาใชจ้า่ยด้านการฝกึอบรม – ในประเทศ 

2.7 ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการรับรอง กรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
ส่วนราชการ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติของบุคลากรภายในส่วนราชการ การ
รับรองชาวต่างประเทศ   หรือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ  ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา  ให้
เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5104030208 บัญชีค่ารับรองและพิธีการ 

2.8 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสินทรัพย์ที่มีเลขที่ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างห้างร้าน
บริษัทซ่อมบ ารุง หรือซื้ออะไหล่จากห้างร้านบริษัทมาเพ่ือเปลี่ยน เช่นเปลี่ยนลูกบิด ซ่อมบานประตู ทาสี 
เปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคารส านักงาน หรือเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง เติมน้ ายาแอร์ เปลี่ยนยางรถยนต์ ซ่อม
เครื่องปรับอากาศ  เติมน้ ายาถังดับเพลิง เปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ให้ เลือกใช้รหัสบัญชี
แยกประเภท 5104010107 บัญชีค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

2.9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่ารถยนต์ จากบุคคลภายนอก  ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 
5104030212 บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด –บุคคลภายนอก 

2.10 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5104030203 บัญชี
ค่าเบี้ยประกันภัย 

2.11 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสารแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ด าเนินการเพ่ือบอกกล่าวให้ทราบโดยผ่านช่องทางการสื่อสาร 1. สื่อมวลชนเช่น 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ 2. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ 3. สื่อโทรทัศน์  เช่น เทปบันทึกเสียงเทปวี
ดีทัศน์ 4. สื่อกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดการแสดง และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เลือกใช้รหัส
บัญชีแยกประเภท 5104030219 บัญชีค่าประชาสัมพันธ์ 

2.12  ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสาร
พาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทาง
ไปราชการ ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010115 บัญชีค่าธรรมเนียม 

2.13  ค่าจ้างเหมาบริการที่จ่ายให้หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง     เช่น ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด      
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112 บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -
บุคคลภายนอก 

2.14  ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพ่ือให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ เช่น ค่าผ่านทางด่วน 
ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสารวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เพ่ือใช้
ในราชการโดยส่วนรวม ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณของขวัญ ของรางวัล ของที่
ระลึก ส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5104030299 บัญชี
ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 
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3. ประเภทค่าวัสดุ 
 3.1  ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม ค่าถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในการประชุม ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 
5104030207 บัญชค่ีาใชจ้า่ยในการประชุม 
 3.2 ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมในการฝึกอบรมประเภท ก หรือประเภท ข การประชุมวิชาการ  การ
ประชุมสัมมนา เช่น กระดาษ ปากกา กระเป๋า ค่าถ่ายเอกสาร เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท  5102010199  
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – ในประเทศ  ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เช่น 
กระดาษ ปากกา กระเป๋า ค่าถ่ายเอกสาร บุคคลภายนอก ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5102030199 
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 
 3.3 การซื้อวัสดุส านักงาน เช่นกระดาษ ปากกา หมึกเครื่องคอม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์  เช่นสารเคมี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษช าระ  หรือค่าวัสดุอ่ืนที่มีลักษณะไม่คงทน
ถาวร เป็นวัสดุสิ้นเปลือง    ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 บัญชีค่าวัสดุ 
 3.4 การซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  แก๊ส  ให้เลือกใช้บัญชีแยกประเภท 5104010110 บัญชีค่าเชื้อเพลิง 
 3.5  การจ้างพิมพ์หรือจ้างท าของแล้วได้เป็นสิ่งของมาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  จ้าง
พิมพ์สมุดคุม  หรือจ้างท าตาข่าย    ให้เลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 บัญชีค่าวัสดุ 
4. ประเภทค่าสาธารณูปโภค 
 4.1 ค่าไฟฟ้า ให้เลือกใช้บัญชีแยกประเภท  5104020101 บัญชีคา่ไฟฟ้า 
 4.2 ค่าน้ าประปา ให้เลือกใช้บัญชีแยกประเภท  5104020103 บัญชีค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล 
 4.3 ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เลือกใช้บัญชีแยกประเภท  5104020105 บัญชีค่า
โทรศัพท ์
 4.4 ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าระบบ
สัญญาณเน็ตปีต่อปี และค่าสื่อสารอ่ืนๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เลือกใช้บัญชีแยกประเภท  5104020106 บัญชี
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 4.5 ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ตอบรับ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ให้เลือกใช้
บัญชีแยกประเภท  5104020107 บัญชีค่าบริการไปรษณีย์ 
5. ประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และค่าครุภัณฑ์ 
 5.1 การซื้อครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ เช่น ซื้อเครื่องคิดเลขแบบมีสายไฟฟ้าส าหรับเสียบ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  ให้เลือกใช้บัญชีแยกประเภท 1206010102 บัญชีพัก
ครุภัณฑ์ส านักงานในการเบิกจ่าย เมื่อล้างพักสินทรัพย์ให้เลือกใช้บัญชีแยกประเภท บัญชีพักครุภัณฑ์ส านักงาน
คู่กับบัญชีคา่ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ เพ่ือลดยอดบัญชีพักสินทรัพย์เพ่ิมยอดบัญชีครุภัณฑ์ต่ าเกณฑ์ 
**หมายเหตุ  ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์จะไม่สร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS  (ไม่มีเลขสินทรัพย์ในระบบ GFMIS   

แต่ต้องจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน) 
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 5.2 การเลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภทส าหรับการสร้าง PO รายการที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างและ
ครุภัณฑ์มีวิธีการแยกประเภทครุภัณฑ์เบื้องต้นจากเอกสารจัดสรรงบประมาณ 
 ตัวอย่างเช่น กอง ก.ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน  รายการที่ได้รับคือ เครื่องสกัดสาร  จ านวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 2,XXX,XXX บาท ผลผลิต 3.2 รหัสงบประมาณ 070091101320009 รายการผูกพัน 
120609 เลขที่ GFMIS 200000XXXX ลงวันที่ 3 ต.ค.59   

จากตัวอย่างให้สังเกตที่รายการผูกพัน คือ 120609 ซึ่งหมายถึงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ  บัญชีแยก
ประเภทที่ใช้ในการสร้าง PO คือ 1206090102 บัญชีพักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย ์

ตารางรหัสรายการผูกพันส าหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ 
ล าดับที่ รหัสรายการผูกพัน ประเภทครุภัณฑ์ บัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการสร้าง PO 

1 120501 อาคารเพ่ือการพักอาศัย 1205010102 
บัญชีพักอาคารเพ่ือการพักอาศัย 

2 120502 อาคารส านักงาน 1205020102 
บัญชีพักอาคารส านักงาน 

3 120503 อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น 1205030102 
บัญชีพักอาคารเพ่ือประโยชน์อื่น 

4 120504 สิ่งปลูกสร้าง 1205040102 
บัญชีพักสิ่งปลูกสร้าง 

5 120601 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1206010102 
บัญชีพักครุภัณฑ์ส านักงาน 

6 120602 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

1206020102 
บัญชีพักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

7 120603 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1206030102 
บัญชีพักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

8 120604 ค รุ ภั ณ ฑ์ โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ
เผยแพร่ 

1206040102 
บัญชีพักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

9 120605 ครุภัณฑ์การเกษตร 1206050102 
บัญชีพักครุภัณฑ์การเกษตร 

10 120606 ครภุัณฑ์โรงงาน 1206060102 
บัญชีพักครุภัณฑ์โรงงาน 
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ล าดับที่ รหัสรายการผูกพัน ประเภทครุภัณฑ์ บัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการสร้าง PO 

11 120607 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1206070102 
บัญชีพักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

12 120608 ครุภัณฑ์ส ารวจ 1206080102 
บัญชีพักครุภัณฑ์ส ารวจ 

13 120609 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

1206090102 
บัญชีพักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

14 120610 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1206100102 
บัญชีพักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

15 120612 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1206120102 
บัญชีพักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

16 120615 ครุภัณฑส์นาม 1206150102 
บัญชีพักครุภัณฑ์สนาม 

17 120616 ครุภัณฑ์อ่ืน 1206160102 
บัญชีพักครุภัณฑ์อ่ืน 

  

***ตารางรหัสรายการผูกพันเป็นเพียงวิธีแยกประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์เบื้องต้น รวมถึง

ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นยังไม่ครอบคลุมทุกรายการ         ผูป้ฏิบัติงานจะต้องศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี เกี่ยวกับการเลือกบัญชีแยกประเภทในบันทึกรายการบัญชี  ของกองคลัง   และศึกษาจากผัง

บัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560    

ซึ่งคู่มือดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร 

http://www.doa.go.th/finance 
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