
หลักการจําแนกประเภทรายจาย 

ตามงบประมาณ 

นางสาวอัจฉราพรรณ คชเดช 



หลักเกณฑการจําแนกงบประมาณ 

รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

 รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 รายจายงบกลาง 

 หลักเกณฑการจําแนกงบประมาณตามหลักเกณฑของสํานักงบประมาณ 
รายจายของมหาวิทยาลัยถือวาเปนรายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  

 ซึ่งกําหนดไว 5 ประเภทงบรายจาย ไดแก 

 1.    งบบุคลากร    2.    งบดําเนินงาน 

 3.    งบลงทุน    4.    งบเงินอุดหนุน 

 5.    งบรายจายอื่น 
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งบบุคลากร 

 งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐ ไดแก รายจายที่จายในลักษณะ 

 1. เงินเดือน    2. คาจางประจํา  

 3. คาจางชั่วคราว    4. คาตอบแทนพนักงานราชการ  

 5. รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะ

รายจายดังกลาว เชน เงินที่กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือน

และเงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับเงินเดือน (เงินประจําตําแหนงของขาราชการ เงิน

คาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการ

ระดับตน เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ เปนตน) 
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งบดําเนินงาน 

 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงาน
ประจํา ไดแกรายจายที่จายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะ
รายจายดังกลาว 

 1. คาตอบแทน หมายถึง เงินที่จายตอบแทนใหแกผูที่ปฏิบัติงานใหทาง
ราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เชน คา เชาบาน คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานกอสรางที่มีคําส่ังแตงตั้งจากทาง
ราชการ เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย คาสอนเกินภาระการสอน/
คาสอนพิเศษในสถานศึกษา คาเบี้ยประชุมกรรมการ เงินตอบแทนพิเศษของ
ขาราชการ/ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินตอบแทนเหมา
จายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง เปนตน 
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งบดําเนินงาน (ตอ) 

 2. คาใชสอย หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (ยกเวนบริการ
สาธารณูปโภค ส่ือสารและโทรคมนาคม) รายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
เชน คาใชจายการเล้ียงรับรองของทางราชการ คาใชจายในพิธีทางศาสนา เปนตน 
รายจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ เชน เงิน
ประกันสังคม (ในฐานะนายจาง) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาของขวัญ 
ของรางวัล หรือเงินรางวัล เปนตน และรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเชา
ทรัพยสิน คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน คาจางเหมาบริการ กรณีเปนการจาง
เหมาทั้งคาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจาก คาใชสอย สวนกรณีที่สวนราชการ
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้ 
 คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

 คาสิ่งของท่ีสวนราชการซ้ือมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรพัยสินใหจายจากคาวัสด ุ
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งบดําเนินงาน (ตอ) 
 3. คาวัสดุ หมายถึง รายจายดังตอไปนี้ 

   (1) รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมส้ินเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือไมคงสภาพเดิม หรือส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ
หนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

   (2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 
20,000 บาท 

   (3) รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑที่มี วงเงินไม
เกิน 5,000 บาท ที่ดินและหรือส่ิงกอสราง ที่มีวงเงินไมเกิน 50,000 บาท 

   (4) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท 

   (5) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
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งบดําเนินงาน (ตอ) 

 4. คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ

โทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน  ตาม

รายการ ดังน้ี 

   (1) คาไฟฟา   (2) คาประปา คานํ้าบาดาล 

   (3) คาโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี รวมถึงบัตรเติมเงินโทรศัพท 

   (4) คาบริการไปรษณียโทรเลข เชน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา  ไปรษณี

ยากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร เปนตน 

   (5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คา

สื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและ

คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียมเปนตน 
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งบลงทุน 

 งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายใน
ลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดใน
ลักษณะรายจายดังกลาว 

 1. คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายดังตอไปน้ี 

   (1) รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 
5,000 บาท รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง 
เปนตน 

   (2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 20,000 บาท 

   (3) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ รวมท้ังครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมี
วงเงินเกินกวา 5,000 บาท  

   (4) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุ ภัณฑขนาดใหญ เชนเครื่องบิน 
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 

   (5) รายจายเพื่อจางท่ีปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 
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งบลงทุน (ตอ) 

 2. คาท่ีดินและส่ิงกอสราง หมายถึงรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง 
รวมถึงส่ิงตาง ๆ ซึ่งติดตรึงกับท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง เชน อาคาร บานพัก  สนามเด็กเลน  สนาม
กีฬา สนามบิน สระวายนํ้า สะพาน ถนน รั้ว บอนํ้า อางเก็บนํ้า เขื่อน เปนตน รวมถึงรายจาย
ดังตอไปน้ี 

   (1) คาติดต้ังระบบไฟฟา หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซึ่งเปนการติดต้ังครั้งแรกใน
อาคารหรือสถานท่ีราชการ ท้ังท่ีเปนการดําเนินการพรอมการกอสรางอาคารหรือภายหลังการ
กอสรางอาคาร 

   (2) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง ท่ีมีวงเงินเกิน
กวา 50,000 บาท เชน คาจัดสวน คาถมดิน เปนตน 

   (3) รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน หรือนิติบุคคล 

   (4) รายจายเพื่อจางท่ีปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง 

   (5) รายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง เชน คาเวนคืนท่ีดิน คาชดเชยกรรมสิทธิ์
ท่ีดิน เปนตน 
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งบลงทุน (ตอ) 

  การผูกพันงบประมาณขามป หมายถึง รายการงบประมาณรายจาย ซ่ึง
จะตองทําสัญญากอหนี้ผูกพัน และมีวงเงินท่ีคาดวาจะตองกอหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจายประจําปตอๆไป โดยวงเงินผูกพันดังกลาวจะรวมเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดไวดวย
แลว 

  ภาระผูกพันตามสัญญา หมายถึง รายจายตามสัญญาจัดซ้ือหรือจัดจางท่ี
หนวยงานทําสัญญาแลวและจะตองจายตามขอกําหนดในสัญญา 

  ภาระผูกพันตามมาตรา 23 หมายถึง รายจายซ่ึงจะตองกอหนี้ผูกพัน ซ่ึงสํานัก
งบประมาณไดรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 23 ของ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติการกอหนี้ผูกพันแลว โดยยังมิไดมีการทําสัญญาจัดซ้ือ
หรือจัดจาง  ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงรายการท่ีหนวยงานเสนอขอกอหนี้ผูกพันตอ
คณะรัฐมนตรีในระหวางปดวย 
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งบลงทุน (ตอ) 

 การขอต้ังงบประมาณผูกพันขามป 

  ใหคํานึงถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ ที่ตองการใหเปนไปตามความจําเปนที่ไม
สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ โดยระบุเหตุผลความจําเปนในการ
ตั้งงบประมาณผูกพันขามป แบงเปนกลุม ดังนี้ 

  - เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเนื่อง 
หมายถึง รายการผูกพันฯ ที่ไดตั้งงบประมาณและ/หรือทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางไวแลว 

  - เปนรายการที่ดําเนินการไมแลวเสร็จใน 1 ปงบประมาณ หมายถึง รายการ
ผูกพันฯใหมซ่ึงขอจัดสรรงบประมาณเปนปแรก 

  - เปนรายการซ่ึงตองดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง รายการผูกพันฯ
ใหม ซ่ึงคณะรัฐมนตรีกําหนดใหตั้งงบประมาณเปนรายการผูกพันงบประมาณ เชน การ
ตั้งงบประมาณคาเชารถยนต 
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งบเงินอุดหนุน 

 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพื่อ

ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือ

หนวยงานของรัฐซึ่งมิใชราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สภาตําบล องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือ

กิจการอันเปนสาธารณประโยชน รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงิน

อุดหนุนการศาสนา และรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายน้ี 
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งบเงินอุดหนุน (ตอ) 

งบเงินอุดหนุน มี 2 ประเภท ไดแก 

   (1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของ

รายการ เชน เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อ

ถายทอดเทคโนโลยี เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู เงินอุดหนุนทุน

ผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก เปนตน 

   (2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของ

รายการและตามรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด เชน รายการคาครุภัณฑ 

หรือคาส่ิงกอสราง เปนตน 
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งบรายจายอื่น 

 งบรายจายอื่น หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหน่ึง 
หรือรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายน้ี เชน 

   (1) เงินราชการลับ  (2) เงินคาปรับท่ีจายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง 

   (3) คาจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ ท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง 

   (4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

   (5) คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) 

   (7) คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

   (6) รายจายเพื่อชําระหน้ีเงินกู 

 (คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คาใชจายพัฒนาคุณภาพงานวิจัย  คาใชจาย
โครงการศิลปวัฒนธรรม  คาใชจายโครงการ Education HUb เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน) 
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งบกลาง 

 งบกลาง หมายถึง รายจายที่ตั้งไว เพื่อจัดสรรใหสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใชจายตามรายการที่กําหนดดังนี้ 

• เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 

• เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ 

• เงินเล่ือนขั้น เล่ือนอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิขาราชการ 

• เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของขาราชการ 

• เงินสมทบของลูกจางประจํา 

• คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ เปนตน 
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