ื่ บัญชแ
ี ยกประเภทในระบบ GFMIS V.2560 (25 ม.ค. 60)
สรุปชอ

เนื้อหาของสรุ ปนี้ จะเป็ นรหัสที่ใช้บอ่ ยและจะเรี ยงจากหมวด 5xx ไปก่อนเพื่อสะดวกในการใช้งานเวลาตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS
เงินเดือนและค่ าจ้ าง
6011220
ค่ าใช้ สอย
6011110 5101010101 เงินเดือน
5102010199 คชจ.ด้านการฝึ กอบรม-ในประเทศ
6011110 5101010103 เงินประจำตำแหน่ ง (110,120,130)
5102020199 คชจ.ด้านการฝึ กอบรม-ต่างประเทศ
6011210 5101010108 ค่าล่วงเวลา
5102030199 คชจ.ด้านการฝึ กอบรม-บุคคลภายนอก
6011210 5101010109 เงินตอบแทนขรก.+ลูกจ้ ำง (เต็มขั้น2%,4%)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง
60111XX 5101010113 ค่ำจ้ ำง (ค่าจ้างประจา,ค่าจ้างชัว่ คราว
5103010103 ค่าที่พกั
และรวมถึง***ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง***)

60111XX 5101010116 เงินค่ำครองชีพ

(ขรก.+ลูกจ้ ำง+พนง.รำชกำร)

(เงินเพิม่ ครองชี พชัว่ คราวและค่าตอบแทนรายเดือน)

60111XX *5101010115 ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร (รำยเดือน)
เงินรางวัล/โบนัส
5101010118 เงินรางวัล (ของผูบ้ ริ หาร+หน่วยงาน)
5101010102 โบนัส

ค่ าใช้ จ่ายบุคลากรอื่น
6010210
6010410
"
"
"
6011220

5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี เสี ยชีวิต(978)
5101020102 เงินทาขวัญขรก.+ลูกจ้าง
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.
5101020104 เงินสมทบ กบข.
5101020105 เงินสมทบ กสจ.
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง
5103020103 ค่าที่พกั
5103020199 คชจ.เดินทางอื่น-ต่างประเทศ
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
(รวมถึงการเปลี่ยนแบตเตอร์ รี่ ยางรถยนต์ เปลี่ยนหม้อน้ ามันรถ ขุดลอกท่อในหน่วยงาน)

5104010112 ค/จเหมาบริ การ-บุคคลภายนอก
(เช่นค่าจ้างทาหนังสือ ถ่ายเอกสาร ทาตรายาง ทาเว็บไซด์ กาจัดสิ่ งปฏิกลู กาจัดแมลง)

5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (ค่าศาล,ค่าบังคับคดี )
*5104010115

ค่ ำธรรมเนียม

(เช่นธนาคาร,ค่าสมาชิกสมาคม,ค่าธรรมเนี ยมในการคืนบัตรเปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะ)

5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ (รวมค่าจัดพิมพ์แผ่นพับ)
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึ กษา (หรื อค่าผูเ้ ชี่ยวชาญ)

5101020108 บัญชี ค่าเช่าบ้าน

5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย
5104030207 คชจ.ในการประชุม (รวมค่าเบี้ยประชุม)

5101020113 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง

5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ

5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้

6010210
"
"
"
"
"

5103010199 คชจ.เดินทางอื่น-ในประเทศ (รวมค่าผ่านทางด่วน)

5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร(972)
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร(ขรก+ลูกจ้าง)(ชบ)
5101030205 ช่วย-คนไข้นอก- รพ.รัฐ (Rel)(973)
5101030206 ช่วย-คนไข้ใน-รพ.รัฐ(Rel)(974)

(รวมค่าดอกไม้และค่าของขวัญ คชจ.ในการเตรี ยมการรับเสด็จ ส่งเสด็จ)

5104030210 ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์-บุคคลภายนอก
(เช่นค่าเช่าอาคาร สิ่ งปลูกสร้างและที่ดิน)

5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก (เช่าสิ นทรัพย์)
(เช่นค่าเช่าเครื่ องจักร/อุปกรณ์/รถ/เครื่ องถ่ายเอกสาร/หม้อแปลงไฟฟ้ า)

5101030207 ช่วย-คนไข้นอก- รพ.เอกชน

5104030216 ค่าวิจยั และพัฒนา-นอก

5101030208 ช่วย-คนไข้ใน - รพ.เอกชน

5104030217 ค่า K เงินชดเชยค่างานสิ่ งก่อสร้าง

ค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน

5104030218 คชจ.ผลักส่ งเป็ นรายได้แผ่นดิน

5210010118 T/E-ภายในกรม (ในระบบฯจะเป็ นตัวที่เกิดขึ้นอัตโนมัต)ิ (เช่นกรณี ชดใช้ลูกหนี้ ขา้ มปี งปม. หรื อกรณี นาเงินนอกงปม. ส่งเป็ นรายได้แผ่นดิน)

รายได้ ระหว่างกัน

5104030220 ชดใช้ค่าเสี ยหาย

4308010118 TR -ภายในกรมเดียวกัน (ในระบบฯจะเป็ นตัวอัตโนมัติ)

5104030299 ค่ ำใช้ สอยอืน่ ๆ
(รวมคชจ.ในการเป็ นสมาชิก/จัดซื้ อหนังสื อวารสารหนังสื อพิมพ์,ของที่ระลึกคนเกษียณ)
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ื่ บัญชแ
ี ยกประเภทในระบบ GFMIS V.2560 (25 ม.ค. 60)
สรุปชอ

6010410

บาเหน็จบานาญ

6011230

ค่ าวัสดุ

5101040102 บานาญปกติ (922)

5104010104 ค่าวัสดุ

5101040103 บานาญพิเศษ (923)

5104010110 ค่าเชื้ อเพลิง

5101040104 ช่วยผูร้ ับเบี้ยหวัด(ชรบ) (925)

ค่ ำครุ ภณ
ั ฑ์ มลู ค่ ำต่ำกว่ ำเกณฑ์ (ไม่เกิน 5,000 บาท)

5101040105 ช่วยค่าครองชี พ(ชคบ) (926)
5101040106 เงินบาเหน็จ (933)

5104030206 ค่าครุ ภณั ฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์

5101040107 เงินบาเหน็จตกทอด (932)
5101040108 บาเหน็จดารงชี พ (9551)

6011240

ค่ าสาธารณูปโภค

5101040111 เงินช่วยพิเศษกรณี ผรู้ ับบานาญตาย
5101040119 เงินชดเชยกรณี เลิกจ้าง (มาตรการ 3)
5101040199 บาเหน็จบานาญ อื่น (933)

5104020101 ค่าไฟฟ้ า
5104020103 ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล
5104020105 ค่าโทรศัพท์

5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตรบานาญ

5104020106 ค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม

5101040203 เงินช่วยเหลือบุตรบานาญ

5104020107 ค่าบริ การไปรษณี ย ์

5101040204 รักษาบานาญไข้นอก-รัฐ(975)

5104030217 บัญชี เงินชดเชยค่างานสิ่ งก่อสร้าง (ค่า K)

5101040205 รักษาบานาญไข้ใน-รัฐ(976)

(ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพก่อสร้างให้สรก.)

ค่ าใช้ จ่ายอื่น

5101040206 รักษาบานาญไข้นอก-รพ.เอกชน

5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบอนุรักษ์ดิน&น้ า)

5101040207 รักษาบานาญไข้ใน-รพ.เอกชน

ค่ าใช้ จ่ายอุดหนุน
6011210

ค่ าตอบแทน

5107010107 คชจ.อุดหนุน-องค์กรระหว่างประเทศ

5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน

(เงินบารุ ง+ค่าสมาชิก)

*5107010113

(เช่นกรรมการสอบ,ประเมินผลงาน,ออกกาลังกาย,ตอบแทนล่าม)

6011310

งานระหว่างก่ อสร้ าง
1211010101-2

งานระหว่างก่อสร้าง-พักงานระหว่างก่อสร้าง

(ใช้ในกรณี ที่สินทรัพย์ฯ มีการจ่ายเงินหลายงวด และยังไม่ถึงงวดสุดท้าย ให้ลา้ งบัญชีพกั
งานระหว่างก่อสร้างเป็ นงานระหว่างก่อสร้างก่อน เมื่อจ่ายครบทุกงวดจึงให้ลา้ งบัญชี
งานระหว่างก่อสร้างเป็ นสิ นทรัพย์

6011310

อาคาร

6011310

คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล

อุปกรณ์*(ที่มีจานวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)
1206010101
1206020101
1206030101
1206040101

ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะ
ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ า
ครุ ภณั ฑ์โฆษณา

1206050101 ครุ ภณั ฑ์การเกษตร

1205010101 อาคารเพื่อการพักอาศัย

1206060101 ครุ ภณั ฑ์โรงงาน

1205020101 อาคารสานักงาน
1205030101 อาคารเพือ่ ประโยชน์อื่น

1206070101
1206080101
1206090101
1206100101

(*ส่วนภูมิภาคต้องทาเป็ นบัญชีพกั ฯ ทุกรหัสบัญชีที่เบิกจ่ายตั้งแต่ปี 48 เป็ นต้นไป
โดยเปลี่ยนรหัสตัวสุดท้ายเป็ นเลข 2 เมื่อตั้งเบิกเรี ยบร้อยแล้วจึงล้างบัญชีพกั เป็ นสิ นทรัพย์ )

1205060101 อาคารไม่ระบุรายละเอียด (ก่อนปี 2548)

ครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง
ครุ ภณั ฑ์สารวจ
ครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

1206110101 ครุ ภณั ฑ์การศึกษา
1206150101 ครุ ภณั ฑ์สนาม

2/4

ื่ บัญชแ
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สรุปชอ

6011310

สิ่งปลูกสร้ าง

อุปกรณ์*(ต่ อ)

1205040101 สิ่ งปลูกสร้าง

1206120101 ครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว

1205060101 สิ่ งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด (ก่อนปี 48)

1206160101 ครุ ภณั ฑ์อื่น
(*ส่วนภูมิภาคต้องทาเป็ นบัญชีพกั ฯ ครุ ภณั ฑ์ทกุ รหัสบัญชีที่เบิกจ่ายตั้งแต่ปี 48 โดย

เงินสด

เปลี่ยนรหัสตัวสุดท้ายเป็ นเลข 2 เมื่อตั้งเบิกเรี ยบร้อยแล้วจึงล้างบัญชีพกั เป็ นสิ นทรัพย์ )

1101010101 เงินสดในมือ

6026000

เงินฝากคลัง (เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)

1206180101 ครุ ภณั ฑ์ไม่ระบุรายละเอียด (ก่อนปี 48)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม่ ีจานวนเงินตั้งแต่ 20,000 บาทขึน้ ไป)

1101020501 เงินฝากคลัง

1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209040101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ระบุรายละเอียด

ธนาคาร-ในงบประมาณ
ลูกหนีเ้ งินยืมในงบประมาณ

1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ

1102010101 ลูกหนี้ เงินยืม - ในงบประมาณ

ธนาคาร-นอกงบประมาณ
1101020604 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ

6026000

ลูกหนีเ้ งินยืมนอกงบประมาณ
1102010102 ลูกหนี้ เงินยืม - นอกงบประมาณ

เงินฝากธนาคารอืน่ (รับเงินนอก ๆ งบประมาณ)-กระแส
1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน

6031000

ลูกหนีเ้ งินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
1102010108 ลูกหนี้ เงินยืม - นอกงปม.ฝากธ.พาณิ ชย์

รายได้ จากงบประมาณค้ างรับ

เงินฝากธนาคารอืน่ (รับเงินนอก ๆ งบประมาณ)-ออมทรัพย์
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
เงินฝากธนาคารเพือ่ นาส่ งคลัง

1102050124 ค้างรับจาก บก.
(รหัสบัญชี น้ ีหา้ มทาเอง ระบบฯจะทาให้อตั โนมัติและหน่วยงานจะนายอดมาใช้ตอนปิ ดบัญชี สิ้นปี เท่านั้น)

วัสดุ

1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง
1105010105 วัสดุคงคลัง

เงินทดรองราชการ
เงินขาดบัญชี

1101010104 เงินทดรองราชการ

เงินทดรองราชการรับจากคลัง

1201050119 เงินขาด/เกินบัญชี

2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ยาว

เจ้ าหนี้
*รายได้ แผ่ นดินรอนาส่ งคลัง*
2104010101 รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
(ใช้ปรับปรุ งบัญชีตอนสิ้ นปี งปม.กรณี นาส่งเงินเป็ นรายได้แผ่นดินไม่ทนั ในปี งปม.นั้น)

2101010101
2101010102
2101020198
2101020199

บัญชี เจ้าหนี้ การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
บัญชี เจ้าหนี้ การค้า - บุคคลภายนอก
บัญชี เจ้าหนื้ อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
บัญชี เจ้าหนื้ อื่น - บุคคลภายนอก
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รายได้ แผ่ นดิน
6019200
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
6019400
"
"

ใบสาคัญค้ างจ่ าย

4202030105 รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (642)

2102040102 ใบสาคัญค้างจ่าย

4202030110 รายได้ ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้ าง (645)**
4205010104 รายรับจากการขายอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง (602)

6031000

4205010110 รายรับจากการขายครุ ภณั ฑ์ (649)

*ค่ าสาธารณูปโภคค้ างจ่ าย*
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

4205010128 รายรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (649)

(ใช้ในกรณี ปรับปรุ งบัญชีตอนสิ้ นปี งปม.และตอนต้นปี งปม.ถัดไป)

4202010199 รายได้ค่าธรรมเนี ยมบริ การอื่น (670)
5526000
4202020102 รายได้ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์บคุ คลภายนอก (671)

เงินประกันสั ญญา
2112010199 เงินประกันอื่น ๆ

4202020104 รายได้ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดบุคคลภายนอก (672)
4201020199 รายได้ค่าปรับอื่น (810)

6026000

4201020105 รายได้จากการริ บทรัพย์และชดใช้คา่ เสียหาย (815)

เงินประกันผลงาน
2112010102 เงินประกันผลงาน

4201020106 รายได้ชดใช้การผิดสัญญาศึกษาดูงาน(816)

เงินรับฝากอื่น

4206010102 รายได้เงินเหลือจ่ายปี เก่า (811)
4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก (821)

2111020199 เงินรับฝากอื่น

4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น (830)

(เช่นเงินบูรณะทรัพย์สิน,โครงการขุดบ่อ2,500,รับเงินจากงบผูว้ ่า CEO)

6026000
รายได้ แผ่ นดินจ่ ายคืน (กรณีถอนคืนรายได้แผ่นดิน)
4207010102 รายได้ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน
(ใส่รหัสรายได้เดิมก่อนที่จะถอนคืน)

รายได้ รอการรับรู้ (บริจาคครุภณ
ั ฑ์ )
*2213010101 รำยได้รอกำรรับรู้ -ยำว

(เป็ นรายได้จากการบริ จาคเฉพาะสิ นทรัพย์เท่านั้น ต้องทาเข้าตัวนี้ก่อนแล้วสิ้นปี ปรับปรุ งอีกครั้ง)

6031000

รายได้ จากงบประมาณ-งบ..

ทุน
3105010101 ทุนของหน่วยงาน

4307010103 รายได้จากงบประมาณ-งบบุคลากร

รายได้ สูงต่ากว่าคชจ.สะสม

4307010104 รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน
4307010105 รายได้จากงบประมาณ-งบดาเนินงาน

3101010101 รายได้สูงต่ากว่าคชจ.สุทธิ

4307010106 รายได้จากงบประมาณ-งบอุดหนุน

3102010101 รายได้สูงต่ากว่าคชจ.สะสมยกมา

ผลสะสมจากการแก้ ไขข้ อผิดพลาด

4307010107 รายได้จากงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น
4307010108 รายได้จากงบประมาณ-งบกลาง

3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

6031000
6026000

รายได้ ค่าธรรมเนียมการสอบแข่ งขัน(การรับเงินนอกงปม.)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบประมาณ (788) 100%

รายได้ จากการบริจาค
4302030101 ร/ดจากการบริ จาค

(เป็ นรายได้จากการบริ จาคครุ ภณ
ั ฑ์ และจะต้องปรับปรุ งบัญชี มือทุกสิ้นปี ตามค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้น)
(ส่วนบัญชี ในระบบ GF ส่วนกลางปรับปรุ งบัญชี ให้)

6031000

รายได้ จากการรับโอนสิ นทรัพย์ ระหว่างหน่ วยงาน
4309010101 ร/ดจากการรับโอนสิ นทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
(ส/ทระหว่างกรมฯ ซึ่ งเป็ นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน)

6031000

รายได้ ดอกเบีย้
4303010101 ร/ด ด/บเงินฝากจากสถาบันการเงิน
(ที่ฝากธนาคารพาณิ ชย์เป็ นการรับเงินนอก ๆ งบประมาณ)

4/4

หน้า 1 จาก 28
25 มกราคม 2560

1
1
1
1
1

รหัสบัญชี
0 00 00 00
1 00 00 00
1 01 00 00
1 01 01 00
1 01 01 01

ผังบัญชีมำตรฐำนในระบบ GFMIS Version 2560 สำหรับกรมพัฒนำที่ดนิ
ชื่ อบัญชี
00 1.บัญชีสินทรัพย์
00 1.1 บัญชีสินทรัพย์ หมุนเวียน
00
1.1.1 บัญชีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
00
1.1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ
01
บัญชีเงินสดในมือ

1 1 01 01 01 04

บัญชีเงินทดรองราชการ

1 1 01 01 01 12

บัญชีพกั เงินนาส่ ง

1 1 01 01 01 13

บัญชีพกั รอ Clearing

1 1 01 02 00 00
1 1 01 02 05 00
1 1 01 02 05 01

1 1 01 02 06 00

คำอธิบำย

หมายถึง เงินที่หน่วยงานถือไว้ในรู ปของธนบัตร เหรี ยญกษาปณ์
ดราฟต์ ธนาณัติ เช็ค
หมายถึง บัญชีที่ใช้คุมยอดเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลตามวงเงิน
ที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังเพื่อทดรองจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ปลีกย่อยต่าง ๆ ตามระเบียบเงินทดรองราชการของกระทรวงการคลัง
หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกการนาส่ งเงินในระบบ GFMIS แทนบัญชีพกั
เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง และคลังจังหวัดทุกจังหวัด (ไม่ใช้
ในกรณี interface ข้อมูลการนาส่ งเงินเข้าคลัง ) บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด
(Open item)
หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกการนาส่ งเงินด้วยเช็คธนาคารที่หน่วยงาน
ได้รับและนาส่ งคลังจากรายการ Memo ในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
เพื่อแจ้งยอดเช็คนาฝากที่อยูร่ ะหว่างการรอเรี ยกเก็บเงิน เป็ นรายการ
ชัว่ คราวในระหว่างที่ธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค

1.1.1.2 บัญชีเงินฝำกคลังและสถำบันกำรเงิน
1.1.1.2.5บัญชีเงินฝำกคลังและหน่ วยงำนภำครัฐอื่น
บัญชีเงินฝากคลัง

หมายถึง เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่ฝากไว้กบั
กระทรวงการคลัง ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อ
กระทรวงการคลัง เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
A/C) บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินรับฝากของ
รัฐบาล รหัสบัญชี 2111020101

1.1.1.2.6บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ เพือ่ รับจ่ำยเงินกับคลัง

1 1 01 02 06 01

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่ งคลัง

หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิ ดบัญชีไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์
โดยมีขอ้ ตกลงกับกระทรวงการคลัง ใช้นาฝากเงินรายได้แผ่นดินและ
เงินฝากคลังที่จดั เก็บได้ เพื่อรอโอนเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1

1 1 01 02 06 03

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิ ดบัญชีไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์
เพื่อรับเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจากคลัง

1 1 01 02 06 04

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

หมายถึงบัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิ ดบัญชีไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์
เพื่อรับเงินนอกงบประมาณที่เบิกจ่ายจากคลัง เฉพาะการเบิกเงินนอก
งบประมาณที่ฝากคลังไว้

1 1 01 03 00 00

1.1.1.3 บัญชีเงินฝำกและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดอื่น

1 1 01 03 01 01

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน

หมายถึง เงินฝากประเภทกระแสรายวันที่ฝากไว้กบั สถาบันการเงินทั้ง
ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชน เพื่อรับ -จ่ายเงินนอก
งบประมาณของหน่วยงาน

1 1 01 03 01 02

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน

หมายถึง เงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ฝากไว้กบั สถาบันการเงินทั้ง
ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชน เพื่อรับ -จ่ายเงินนอก
งบประมาณของหน่วยงาน

หน้า 2 จาก 28
รหัสบัญชี
1 1 01 03 01 99

1 1 02 00 00 00
1 1 02 01 00 00
1 1 02 01 01 01

ชื่ อบัญชี
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

คำอธิบำย
หมายถึง เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และเงินฝาก
ประจาอายุไม่เกิน 3 เดือน ที่ฝากไว้กบั สถาบันการเงินหรื อแหล่งอื่ น ๆ
เช่น สหกรณ์ เป็ นต้น เพื่อรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
ซึ่ งไม่ตอ้ งบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ใช้เฉพาะ
ส่ วนราชการ)

1.1.2 บัญชีลูกหนีห้ มุนเวียนและรำยได้ค้ำงรับ
1.1.2.1 ลูกหนีเ้ งินยืมและเงินทดรองรำชกำร
ลูกหนี้ เงินยืมในงบประมาณ

หมายถึง จานวนเงินในงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้กบั ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรื อ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนาไปทดรองใช้จ่าย
ในการดาเนิ นงานของหน่วยงาน ซึ่ งอยูใ่ นระหว่างรอรับชาระคืนหรื อ
รอการส่ งชดใช้ใบสาคัญ บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด (Open item)

1 1 02 01 01 02

ลูกหนี้ เงินยืมนอกงบประมาณ

หมายถึง จานวนเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้กบั ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรื อ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนาไปทดรองใช้จ่าย
ในการดาเนิ นงานของหน่วยงาน ซึ่ งอยูใ่ นระหว่างรอรับชาระคืนหรื อ
รอการส่ งชดใช้ใบสาคัญ บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด (Open Item)

1 1 02 01 01 08

ลูกหนี้ เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิ ชย์
(ใหม่)

หมายถึง บัญชีที่ใช้ในการตั้งเบิกเงินยืมที่จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ของหน่วยงานที่ฝากไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์

1 1 02 05 00 00

1.1.2.5 ลูกหนีห้ มุนเวียนและรำยได้ค้ำงรับอื่น

1 1 02 05 01 24

บัญชีคา้ งรับจากกรมบัญชีกลาง

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกจานวนเงินที่กรมบัญชีกลางเป็ นลูกหนี้ เมื่อ
อนุมตั ิการขอเบิกเงินโดยวิธีจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน แต่
กรมบัญชีกลางยังไม่ได้สั่งจ่ายเงิน เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติ (Auto) และเป็ นรายการเปิ ด (Open item) บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา้ งจ่ายส่ วนราชการ รหัสบัญชี 2116010102

1 1 02 05 01 25

บัญชีลูกหนี้ ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกจานวนเงินที่หน่วยงานผูจ้ ดั เก็บแทนเป็ น
ลูกหนี้ หน่วยงานเจ้าของรายได้ เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
(Auto) เมื่อหน่วยงานจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่ น และเป็ นรายการ
เปิ ด (Open item) บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเจ้าหนี้
ส่ วนราชการ-รายได้รับแทนกัน รหัสบัญชี 2101020106

1 1 02 05 01 94

บัญชีลูกหนี้ อื่น - บุคคลภายนอก

หมายถึง จานวนเงินที่บุคคลภายนอกค้างชาระแก่หน่วยงาน อันเกิด
จากรายการอื่ นนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น

1 1 03 00 00 00
1 1 03 02 00 00

1.1.3 ลูกหนีร้ ะยะสั้ นอื่น
1.1.3.2 บัญชีลูกหนีร้ ะยะสั้ นอื่น

1 1 03 02 01 12

บัญชีลูกหนี้ ความรับผิดทางแพ่ง

หมายถึง จานวนเงินที่บุคคลภายนอกเป็ นหนี้ หน่วยงาน เนื่ องจากทา
ความเสี ยหายให้กบั ทรัพย์สินของทางราชการ บัญชีน้ ีเป็ นรายการเปิ ด
(Open item)

1 1 03 02 01 15

บัญชีลูกหนี้ ความรับผิดทางละเมิด

หมายถึง จานวนเงินที่ขา้ ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของหน่วยงาน
ค้างชาระค่าสิ นไหมทดอทนแกหน่วยงาน ๙งเกิดจากการกระทาละเมิด
ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยมีกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด (Open item)

หน้า 3 จาก 28
รหัสบัญชี
1 1 05 00 00 00
1 1 05 01 01 05

1 1 06 00 00 00
1 1 06 01 01 99
1 2 00 00 00 00
1 2 01 05 00 00

ชื่ อบัญชี
1.1.5 บัญชีสินค้ ำและวัสดุคงเหลือ
บัญชีวสั ดุคงคลัง

คำอธิบำย
หมายถึง สิ่ งของที่โดยสภาพจะใช้หมดเปลืองสิ้ นไป ไม่คงสภาพเดิม
มีมูลค่าไม่สูง มีอายุการใช้งานสั้น และเสี่ ยงต่อการสู ญหายได้ง่าย ซึ่ งมี
ไว้ใช้ในการดาเนิ นงานตามปกติของหน่วยงาน โดยไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อขาย หน่วยงานต้องระบุรหัสหมวดพัสดุทุกครั้งที่
บันทึก

1.1.6 บัญชีสินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่ น

หมายถึง สิ นทรัพย์ที่นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่ งจะเกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงานในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

1.2 บัญชีสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
1.2.1.5 บัญชีลูกหนีอ้ ื่น - ระยะยำว

1 2 01 05 01 19

บัญชีเงินขาด/เกินบัญชี

หมายถึง จานวนเงินที่ขาดหรื อเกินบัญชี โดยยังไม่สามารถตรวจสอบ
ได้วา่ เกิดจากรายการใด

1 2 01 05 01 98

บัญชีลูกหนี้ อื่นระยะยาว

หมายถึง จานวนเงินที่บุคคลภายนอกค้างชาระแก่หน่วยงาน อันเกิด
จากรายการอื่ นนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่ งมีกาหนดชาระคืนเกิน
1 ปี

1 2 05 00 00 00
1 2 05 01 00 00

1.2.5 บัญชีอำคำร
1.2.5.1บัญชีอำคำรเพือ่ กำรพักอำศัย

1 2 05 01 01 01

บัญชีอาคารเพื่อการพักอาศัย

หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรเพื่อการพักอาศัย รวมทั้งรายจ่ายเพื่อ
ยืดอายุการใช้งานของอาคารหรื อดัดแปลง ต่อเติมให้ประสิ ทธิภาพการ
ทางานดีข้ ึนกว่าเดิม เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
A/C)

1 2 05 01 01 02

บัญชีพกั อาคารเพื่อการพักอาศัย

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกอาคารเพื่อการพักอาศัย ผ่านระบบ Web
Online หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ น
รายการเปิ ด (Open item)

1 2 05 01 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัยที่สะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 02 00 00

1.2.5.2 บัญชีอำคำรสำนักงำน

1 2 05 02 01 01

บัญชีอาคารสานักงาน

หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรเพื่อใช้เป็ นสานักงานในการดาเนิ นงาน
ของหน่วยงาน รวมทั้งรายจ่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารหรื อ
ดัดแปลง ต่อเติมทาให้ประสิ ทธิภาพการทางานดีข้ ึนกว่าเดิม เป็ นบัญชีที่
เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 02 01 02

บัญชีพกั อาคารสานักงาน

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกอาคารสานักงาน ผ่านระบบ Web Online
หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ นรายการ
เปิ ด (Open item)

1 2 05 02 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมอาคารสานักงาน

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาอาคารสานักงานที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปั จจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 03 00 00

1.2.5.3 บัญชีอำคำรเพือ่ ประโยชน์ อื่น

1 2 05 03 01 01

บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น

หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรเพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกเหนื อจากที่
ระบุขา้ งต้น เช่น โรงงาน คลังสิ นค้า เป็ นต้น รวมทั้งรายจ่ายเพื่อยืด
อายุการใช้งานของอาคารหรื อดัดแปลง ต่อเติมให้ประสิ ทธิภาพการ
ทางานดีข้ ึนกว่าเดิม เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
A/C)

หน้า 4 จาก 28
รหัสบัญชี
1 2 05 03 01 02

ชื่ อบัญชี
บัญชีพกั อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

คำอธิบำย
หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกอาคารเพื่อประโยชน์อื่น ผ่านระบบ Web
Online หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ น
รายการเปิ ด (Open item)

1 2 05 03 01 03

บัญชี ค่าเสื่ อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่สะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 04 00 00

1.2.5.4 บัญชีสิ่งปลูกสร้ ำง

1 2 05 04 01 01

บัญชีสิ่งปลูกสร้าง

หมายถึง สิ่ งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของอาคาร แต่สร้างขึ้นมาใน
บริ เวณเดียวกับอาคาร เช่น ศาลา เสาธง โรงรถ โรงเรื อนเลี้ ยงสัตว์ โรง
เพาะชา เป็ นต้น เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
A/C)

1 2 05 04 01 02

บัญชีพกั สิ่ งปลูกสร้าง

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกสิ่ งปลูกสร้าง ผ่านระบบ Web Online หรื อ
ยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด
(Open item)

1 2 05 04 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมสิ่ งปลูกสร้าง

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาสิ่ งปลูกสร้างที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบนั
เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 06 00 00

1.2.5.6 บัญชีอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำงไม่ ระบุรำยละเอียด
บัญชีอาคารและสิ่ งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด

1 2 05 06 01 01

1 2 05 06 01 02
1 2 06 00 00 00

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกอาคารและสิ่ งปลูกสร้างทุกประเภท เมื่อ ยก
ยอดข้อมูลเข้าสู่ ระบบครั้งแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียด
ข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ที่ใช้บนั ทึกในระบบ

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมอาคารและสิ่ งปลูกสร้างไม่ หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและสิ่ งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
ระบุรายละเอียด
ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบนั
1.2.6 บัญชีครุ ภัณฑ์

1 2 06 01 00 00

1.2.6.1 บัญชีครุ ภัณฑ์ สำนักงำน

1 2 06 01 01 01

บัญชีครุ ภณั ฑ์สานักงาน

หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในสานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู ้ เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 06 01 01 02

บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์สานักงาน

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์สานักงาน ผ่านระบบ Web Online
หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ นรายการ
เปิ ด (Open item)

1 2 06 01 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์สานักงาน

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์สานักงานที่สะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 02 00 00

1.2.6.2 บัญชีครุ ภัณฑ์ ยำนพำหนะและขนส่ ง

1 2 06 02 01 01

บัญชีครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง

หมายถึง อุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ ง ทั้งที่ใช้สาหรับ
เคลื่ อนย้ายวัตถุสิ่งของหรื อคน เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์
เรื อ เครื่ องบิน เป็ นต้น เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 06 02 01 02

บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง ผ่านระบบ
Web Online หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี
เป็ นรายการเปิ ด (Open item)

1 2 06 02 01 03

บัญชีคค่าเสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและ หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง ที่สะสมมา
ขนส่ ง
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

หน้า 5 จาก 28
รหัสบัญชี
1 2 06 03 00 00

ชื่ อบัญชี
1.2.6.3 บัญชีครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้ำและวิทยุ

คำอธิบำย

1 2 06 03 01 01

บัญชีครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

หมายถึง อุปกรณ์เกี่ ยวกับการผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้ า และ
เกี่ ยวกับการรับ-ส่ งคลื่ นวิทยุ ไมโครเวฟ ฯลฯ เพื่อการติดต่อสื่ อสาร
เช่น เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ า เครื่ องรับส่ งวิทยุ เป็ นต้น
เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 03 01 02

บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ ผ่านระบบ Web
Online หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ น
รายการเปิ ด (Open item)

1 2 06 03 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุที่สะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 06 04 00 00

1.2.6.4 บัญชีครุ ภัณฑ์ โฆษณำและเผยแพร่

1 2 06 04 01 01

บัญชีครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

หมายถึง ครุ ภณั ฑ์ใช้เพื่อการอบรม ถ่ายทอด โฆษณา ประชาสัมพันธ์
เช่น กล้อง เครื่ องฉาย เครื่ องล้างฟิ ล์ม เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
โทรทัศน์ เป็ นต้น เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
A/C)

1 2 06 04 01 02

บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผ่านระบบ Web
Online หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ น
รายการเปิ ด (Open item)

1 2 06 04 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่สะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 06 05 00 00

1.2.6.5 บัญชีครุ ภัณฑ์ กำรเกษตร

1 2 06 05 01 01

บัญชีครุ ภณั ฑ์การเกษตร

หมายถึง ครุ ภณั ฑ์ใช้เพื่อเกษตรกรรม เช่น รถไถ เครื่ องพ่นยา เครื่ อง
นวดธัญพืช เครื่ องสู บน้ า เครื่ องชัง่ น้ าหนัก เป็ นต้น เป็ นบัญชีที่เก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 05 01 02

บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์การเกษตร

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์การเกษตร ผ่านระบบ Web Online
หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ นรายการ
เปิ ด (Open item)

1 2 06 05 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์การเกษตร

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์การเกษตรที่สะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 06 00 00

1.2.6.5 บัญชีครุ ภัณฑ์ โรงงำน

1 2 06 06 01 01

บัญชีครุ ภณั ฑ์โรงงาน

หมายถึง ครุ ภณั ฑ์ใช้ในโรงงาน เช่น แท่นพิมพ์ เครื่ องทาเหรี ยญ
กษาปณ์ เครื่ องตีตราและอัดแบบ เครื่ องจักรกล เครื่ องกลัน่ เป็ นต้น
เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 06 01 02

บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์โรงงาน

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์โรงงาน ผ่านระบบ Web Online
หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ นรายการ
เปิ ด (Open item)

1 2 06 06 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์โรงงาน

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์โรงงานที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปั จจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

หน้า 6 จาก 28
รหัสบัญชี
1 2 06 07 00 00

ชื่ อบัญชี
1.2.6.7 บัญชีครุ ภัณฑ์ ก่อสร้ ำง

คำอธิบำย

1 2 06 07 01 01

บัญชีครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง

หมายถึง ครุ ภณั ฑ์ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เครื่ องกระทุง้ ดิน เครื่ องเชื่ อม
โลหะ เครื่ องผสมคอนกรี ต เครื่ องพ่นสี เป็ นต้น เป็ นบัญชีที่เก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 07 01 02

บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง ผ่านระบบ Web Online
หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ นรายการ
เปิ ด (Open item)

1 2 06 07 01 03

บัญชี ค่าเสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์ก่อสร้างที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปั จจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 08 00 00

1.2.6.8 บัญชีครุ ภัณฑ์ สำรวจ

1 2 06 08 01 01

บัญชีครุ ภณั ฑ์สารวจ

หมายถึง ครุ ภณั ฑ์ใช้ในการสารวจ เช่น กล้องส่ องทางไกล เครื่ องเจาะ
สารวจ เป็ นต้น เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
A/C)

1 2 06 08 01 02

บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์สารวจ

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์สารวจ ผ่านระบบ Web Onlineหรื อ
ยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด
(Open item)

1 2 06 08 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์สารวจ

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์สารวจที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปั จจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 09 00 00
1 2 06 09 01 01

1.2.6.9 บัญชีครุ ภัณฑ์ วทิ ยำศำสตร์ และกำรแพทย์
บัญชีครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์

หมายถึง ครุ ภณั ฑ์ที่ใช้เพื่อการทดลองค้นคว้าวิจยั และปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตร์ และการปฏิบตั ิทางการแพทย์ เช่น เครื่ องตรวจหัวใจ
เครื่ องตรวจสอบคุณภาพน้ า เป็ นต้น เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 09 01 02

บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ผ่าน
ระบบ Web Online หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ
บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด (Open item)

1 2 06 09 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ที่
สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C)

1 2 06 10 00 00
1 2 06 10 01 01

1.2.6.10 บัญชีครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
บัญชีครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

หมายถึง อุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบตั้ง
โต๊ะ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา เครื่ องพิมพ์ และอุปกรณ์สาหรับ
ระบบเครื อข่าย เป็ นต้น เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 06 10 01 02

บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ Web Online
หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ นรายการ
เปิ ด (Open item)

1 2 06 10 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ที่สะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 12 00 00
1 2 06 12 01 01

1.2.6.12 บัญชีครุ ภัณฑ์ งำนบ้ ำนงำนครัว
บัญชีครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว

หมายถึง ครุ ภณั ฑ์ประเภทงานบ้านงานครัว เช่น เครื่ องกรองน้ า ตูเ้ ย็น
เครื่ องซักผ้า เตาอบ เตาแก๊ส เครื่ องตัดหญ้า เป็ นต้น เป็ นบัญชีที่เก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

หน้า 7 จาก 28
รหัสบัญชี
1 2 06 12 01 02

ชื่ อบัญชี
บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว

คำอธิบำย
หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว ผ่านระบบ Web
Online หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ น
รายการเปิ ด (Open item)

1 2 06 12 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว ที่สะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
A/C)

1 2 06 15 00 00
1 2 06 15 01 01

1.2.6.15 บัญชีครุ ภัณฑ์ สนำม
บัญชีครุ ภณั ฑ์สนาม

หมายถึง ครุ ภณั ฑ์เพื่อการปฏิบตั ิงานภาคสนาม เช่น เต้นท์ ถุงนอน เปล
เตียงสนาม เป็ นต้น เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
A/C)

1 2 06 15 01 02

บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์สนาม

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์สนาม ผ่านระบบ Web Online หรื อ
ยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด
(Open item)

1 2 06 15 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์สนาม

หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์สนามที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปั จจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 16 00 00
1 2 06 16 01 01

1.2.6.16 บัญชีครุ ภัณฑ์ อื่น
บัญชีครุ ภณั ฑ์อื่น

1 2 06 16 01 02

บัญชีพกั ครุ ภณั ฑ์อื่น

1 2 06 16 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคาสะสมครุ ภณั ฑ์อื่น

1 2 06 18 00 00
1 2 06 18 01 01

1 2 06 18 01 02
1 2 09 00 00 00
1 2 09 01 00 00
1 2 09 01 01 01

1.2.6.18 บัญชีครุ ภัณฑ์ ไม่ ระบุรำยละเอียด
บัญชีครุ ภณั ฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

บัญชีคา่ เสื่ อมสะสมครุ ภณั ฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
1.2.9 บัญชีสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
1.2.9.1 บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายถึง ครุ ภณั ฑ์ประเภทอื่ น ที่ไม่ได้จาแนกไว้ขา้ งต้นเป็ นบัญชีที่เก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์อื่น ผ่านระบบ Web Online หรื อยัง
ไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด (Open
item)
หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์อื่นที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี
ปั จจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกครุ ภณั ฑ์ทุกประเภท เมื่อยกยอดข้อมูลเข้าสู่
ระบบครั้งแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียดข้อมูลหลัก
สิ นทรัพย์ที่ใช้บนั ทึกในระบบ
หมายถึง ค่าเสื่ อมราคาของครุ ภณั ฑ์ไม่ระบุรายละเอียดที่สะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบนั

หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน่
และฐานข้อมูล เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 09 01 01 02

บัญชีพกั โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผา่ นระบบ Web
Online หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ น
รายการเปิ ด (Open item)

1 2 09 01 01 03

บัญชีคา่ ตัดจาหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายถึง ค่าตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบนั เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 09 02 00 00
1 2 09 04 00 00
1 2 09 04 01 01

1 2 09 04 01 02

1.2.9.2 บัญชีสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
1.2.9.4 บัญชีสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนไม่ ระบุรำยละเอียด
บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนไม่ระบุรายละเอียด

บัญชี ค่าตัดจาหน่ายสะสมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนไม่
ระบุรายละเอียด

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทุกประเภท เมื่อยกยอด
ข้อมูลเข้าสู่ ระบบครั้งแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียดข้อมูล
หลักสิ นทรัพย์ที่ใช้บนั ทึกในระบบ
หมายถึง ค่าตัดจาหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนไม่ระบุ
รายละเอียดซึ่ งไม่ได้เก็บรายละเอียดไว้ในระบบ

หน้า 8 จาก 28
รหัสบัญชี
1 2 11 00 00 00

ชื่ อบัญชี
1.2.11 บัญชีงำนระหว่ ำงก่ อสร้ ำง

คำอธิบำย

1 2 11 01 01 01

บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง

หมายถึง สิ นทรัพย์ถาวรทั้งประเภทที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตน ที่ยงั อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง หรื อการพัฒนา เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ (Recon A/C)

1 2 11 01 01 02

บัญชีพกั งานระหว่างก่อสร้าง

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกงานระหว่างก่อสร้าง ผ่านระบบ Web Online
หรื อยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสิ นทรัพย์ในระบบ บัญชีน้ ี เป็ นรายการ
เปิ ด (Open item)

1 2 13 00 00 00
1 2 13 01 01 04

1.2.13 บัญชีสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
บัญชีพกั หักล้างการรับโอนสิ นทรัพย์

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกพักสาหรับการโอนสิ นทรัพย์ระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่ งจะถูกล้างไปเข้าบัญชีรายได้จากการรับโอนสิ นทรัพย์
ระหว่างหน่วยงาน บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด (Open item)

1 2 13 01 01 05

บัญชีสินทรัพย์รอการโอน

หมายถึง สิ นทรัพย์ถาวรที่หน่วยงานจัดหาหรื อได้มาโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อจะโอนต่อไปให้แก่หน่วยงานอื่ น อาจโอนไปทันทีเมื่อได้มาหรื อ
ถือไว้เป็ นการดูแลสิ นทรัพย์ตามระยะเวลาเพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อรอโอน
ต่อให้หน่วยงานอื่ นเท่านั้น บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด (Open item)

1 2 13 01 01 99

บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น

หมายถึง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น นอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้นเช่น
พระพุทธรู ป พระสังฆจาย รู ปหล่อหรื อรู ปปั้ น ร.5 รู ปภาพหรื อรู ปวาด
โบราณราคาสู ง แร่ รัตนชาติ แผ่นทองคา เป็ นต้น
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00 2. บัญชีหนีส้ ิ น
00 2.1 บัญชีหนีส้ ิ นหมุนเวียน
00
2.1.1 บัญชีเจ้ ำหนี้
00
2.1.1.1บัญชีเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
01
บัญชีเจ้าหนี้ การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานเป็ นหนี้ แก่หน่วยงานภาครัฐในการ
จัดซื้ อจัดจ้างที่มีการทาใบสั่งซื้ อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธีชาระเงิน
โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผขู ้ าย เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C) บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหนี้ การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050101

2 1 01 01 01 02

บัญชีเจ้าหนี้ การค้า - บุคคลภายนอก

หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานเป็ นหนี้ แก่บุคคลภายนอกในการ
จัดซื้ อจัดจ้างที่มีการทาใบสั่งซื้ อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธีชาระเงิน
โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผขู ้ าย เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C)

2 1 01 01 01 03

บัญชีรับสิ นค้า / ใบสาคัญ (GR/IR)

หมายถึง จานวนเงินค่าสิ่ งของหรื อบริ การที่หน่วยงานได้ตรวจรับแล้ว
เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อหน่วยงานบันทึก
รายการตรวจรับ สิ นค้า บัญชีน้ ีเป็ นรายการเปิ ด (Open item)

2 1 01 02 00 00

2.1.1.2 บัญชีเจ้ ำหนีอ้ ื่น

2 1 01 02 01 06

บัญชีเจ้าหนี้ ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกจานวนเงินที่หน่วยงานเจ้าของรายได้เป็ น
เจ้าหนี้ หน่วยงานผูจ้ ดั เก็บแทน เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
(Auto) เมื่อหน่วยงานจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่ น บัญชีน้ ี เป็ น
รายการเปิ ด (Open item) บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีลูกหนี้ ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน รหัสบัญชี 1102050125

2 1 01 02 01 98

บัญชีเจ้าหนื้ อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานเป็ นหนี้ แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกจาก
ที่ระบุไว้ขา้ งต้น บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้
อื่ น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193

2 1 01 02 01 99

บัญชีเจ้าหนื้ อื่น - บุคคลภายนอก

หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานเป็ นหนี้ แก่บุคคลภายนอก นอกจากที่
ระบุไว้ขา้ งต้น

หน้า 9 จาก 28
รหัสบัญชี
2 1 02 00 00 00
2 1 02 04 00 00
2 1 02 04 01 01

ชื่ อบัญชี
2.1.2 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย
2.1.2.4 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำยอื่น
บัญชีคา่ สาธารณูปโภคค้างจ่าย

คำอธิบำย

หมายถึง จานวนเงินค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานได้ใช้บริ การแล้วใน
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั แต่ยงั ไม่มีการจ่ายเงิน ซึ่ งเกิดจากการ
ปรับปรุ งรายการตอนสิ้ นปี

2 1 02 04 01 02

บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย

หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานเป็ นหนี้ แก่บุคลากรของหน่วยงาน
หรื อแก่บุคคลอื่ น ซึ่ งไม่มีการทาใบสั่งซื้ อสั่งจ้างในนระบบและเลือก
วิธีชาระเงินโดยการจ่ายผ่านบัญชีของหน่วยงานรหัสผูข้ าย (Vender A)
เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

2 1 02 04 01 03

บัญชีภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ ง - ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

หมายถึง จานวนเงินภาษีที่หน่วยงานหักไว้จากยอดเงินที่หน่วยงานขอ
เบิกในระบบ เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อ
กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจานวนเงินภาษีที่หน่วยงาน
บันทึกหักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ที่ไม่เป็ นนิ ติบุคคล

2 1 02 04 01 04

บัญชีภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ ง - ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภงด 1

หมายถึง จานวนเงินภาษีที่หน่วยงานหักไว้จากยอดเงินที่หน่วยงานขอ
เบิกในระบบเป็ นเงินเดือนค่าจ้างและเงินอื่ นที่ตอ้ งหักภาษี เพื่อนาส่ ง
ตามภงด. 1 เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อ
กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจานวนเงินภาษีที่หน่วยงาน
บันทึกหักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ที่ไม่เป็ นนิ ติบุคคล

2 1 02 04 01 05

บัญชีภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ ง - ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

หมายถึง จานวนเงินภาษีที่หกั ไว้จากยอดเงินที่หน่วยงานขอเบิกเงินกับ
คลังซึ่ งบันทึกและล้างออกให้โดยระบบ และรวมถึงจานวนเงินภาษีที่
หน่วยงานหักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ กรณี ที่เจ้าหนี้ ของ
หน่วยงานเป็ นหน่วยงานภาครัฐ

2 1 02 04 01 06

บัญชีภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ ง - ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากบุคคลภายนอก

หมายถึง จานวนเงินภาษีที่หน่วยงานหักไว้จากยอดเงินที่หน่วยงานขอ
เบิกในระบบ เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อ
กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจานวนเงินภาษีที่หน่วยงาน
บันทึกหักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ที่เป็ นนิติบุคคล

2 1 02 04 01 10

บัญชีใบสาคัญค้างจ่ายอื่ น (ใหม่)

หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานเป็ นหนี้ แก่บุคลากรของหน่วยงาน
หรื อแก่บุคคลอื่ น โดยเป็ นการจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคาร
พาณิ ชย์ของหน่วยงาน ซึ่ งไม่มีการทาใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้างในระบบ

2 1 02 04 01 98

บัญชีคา่ ใช้จ่ายค้างจ่ายอื่ น -หน่วยงานภาครัฐ

หมายถึง จานวนเงินค่าบริ การที่หน่วยงานได้รับบริ การจากหน่วยงาน
ภาครัฐ นอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น แต่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ทั้งที่ถึงกาหนด
ชาระหรื อยังไม่ถึงกาหนดชาระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่ งเกิดจากการ
ปรับปรุ งรายการตอนสิ้ นปี บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีรายได้คา้ งรับ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050106

2 1 02 04 01 99

บัญชีคา่ ใช้จ่ายค้างจ่ายอื่ น -บุคคลภายนอก

หมายถึง จานวนเงินค่าบริ การที่หน่วยงานได้รับบริ การจาก
บุคคลภายนอก นอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น แต่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ทั้งที่ถึง
กาหนดชาระหรื อยังไม่ถึงกาหนดชาระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่ งเกิดจาก
การปรับปรุ งรายการตอนสิ้ นปี

2 1 04 00 00 00
2 1 04 01 01 01

2.1.4 บัญชีรำยได้แผ่นดินรอนำส่ งคลัง
บัญชีรายได้แผ่นดินรอนาส่ งคลัง

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกปรับปรุ งรายการสิ้ นปี ซึ่ งเกิดจากการที่
หน่วยงานจัดเก็บรายได้แผ่นดินแล้ว แต่ยงั ไม่ได้นาส่ งคลัง ณ วันที่
ออกงบการเงิน บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้
รัฐบาลรอรับจากส่ วนราชการ รหัสบัญชี 1103020113

หน้า 10 จาก 28
รหัสบัญชี
2 1 11 00 00 00

ชื่ อบัญชี
2.1.11 บัญชีเงินรับฝำก

2 1 11 02 00 00

2.1.11.2 บัญชีเงินรับฝำกทั่วไป

2 1 11 02 01 99

บัญชีเงินรับฝากอื่ น**

2 1 12 00 00 00

คำอธิบำย

หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับฝากไว้จากผูอ้ ื่ น
นอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่ งถือเป็ นหนี้สินที่หน่วยงานจะต้องจ่ายคืน
ให้แก่ผฝู ้ ากเมื่อมีการทวงถาม หรื อเป็ นเงินผ่านมือที่จะต้องส่ งต่อไปยัง
บุคคลที่ 3 หน่วยงานไม่สามารถใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน
เองได้ ซึ่ งไม่ตอ้ งบันทึกรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS

2.1.12 บัญชีเงินประกัน

2 1 12 01 01 99

บัญชีเงินประกันอื่ น

2 1 16 00 00 00

2.1.16 บัญชีหนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

หมายถึง จานวนเงินประกันสัญญา,เงินประกันผลงาน และเงิน
ประกันอื่ นๆ ที่หน่วยงานเรี ยกเก็บไว้เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิ
อย่างหนึ่ งอย่างใด หรื อเพื่อเป็ นประกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
หน่วยงานจากการปฏิบตั ิของบุคคลอื่ น ซึ่ งไม่ตอ้ งบันทึกรายละเอียด
บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

2 1 16 01 01 04

บัญชีเบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง

หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานตั้งรัฐบาลเป็ นเจ้าหนี้ ตามยอดที่ตอ้ งส่ ง
เงินคืนคลัง อันเกิดจากเงินงบประมาณที่หน่วยงานเบิกมาแล้วไม่ได้จ่าย
หรื อจ่ายไม่หมดภายในกาหนดระยะเวลาการจ่าย หรื อจ่ายเกินจานวน
ที่ตอ้ งจ่ายและจะเรี ยกคืน เพื่อนาเงินส่ งคลังเป็ นประเภทเงินเบิกเกิน
ส่ งคืน บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด (Open item)

2 1 13 01 01 99

บัญชีหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ น

หมายถึง หนี้ สินเบ็ดเตล็ดอื่ น นอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่ งจะต้อง
ชาระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี

2 1 16 01 01 99

บัญชีหนี้ สินหมุนเวียนอื่ น

หมายถึง หนี้ สินเบ็ดเตล็ดอื่ น ๆ นอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่ งจะต้อง
ชาระภายในระยะเวลา 1 ปี

2 2 00 00 00 00
2 2 02 00 00 00
2 2 02 01 01 01

2 2 13 00 00 00
2 2 13 01 01 01

3
3
3
3

0
1
1
1

00 00
00 00
01 00
01 01

00
00
00
01

2.2 บัญชีหนิส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
2.2.2 บัญชีเงินทดรองรำชกำรรับจำกคลัง - ระยะยำว
บัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อการ
ดาเนิ นงาน

2.2.13 บัญชีหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น
บัญชีรายได้รอการรับรู ้

00 3. บัญชีส่วนทุน
00 3.1 บัญชีส่วนได้เสี ยของเจ้ ำของ
00
3.1.1บัญชีรำยได้สูง / (ต่ำ) กว่ ำค่ ำใช้ จ่ำยสุ ทธิ
01
บัญชีรายได้สูง /(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุ ทธิ

3 1 02 00 00 00
3 1 02 01 01 01
3 1 02 01 01 02

หมายถึง เงินทดรองที่ส่วนราชการเบิกจากคลังเพื่อไปใช้จ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสานักงานตามระเบียบเงินทดรองราชการของ
กระทรวงการคลัง ซึ่ งจะคืนคลังเมื่อหมดความจาเป็ นต้องใช้ตอ่ ไป
บัญชีน้ ี เป็ นรายการเปิ ด (Open item) บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน
(BP) กับบัญชีเงินทดรองราชการ - เพื่อการดาเนิ นงาน รหัสบัญชี
1201010101
หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับแล้ว แต่ยงั ถือเป็ นรายได้ใน
รอบบัญชีปัจจุบนั ไม่ได้ อันเกิดจากการช่วยเหลือหรื อรับบริ จาคที่มี
ข้อจากัดในการใช้ เช่น การได้รับความช่วยเหลือในรู ปของสิ นทรัพย์
และจะทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ในอนาคต

หมายถึง ผลการดาเนิ นงานสุ ทธิในปี ปั จจุบนั ซึ่ งเกิดจากการปิ ดบัญชี
รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.2 บัญชีรำยได้สูง /(ต่ำ) กว่ ำค่ ำใช้ จ่ำยสะสม
บัญชีรายได้สูง /(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

หมายถึง ผลการดาเนิ นงานสะสม ณ วันต้นงวดบัญชีปัจจุบนั
หมายถึง รายการปรับปรุ งผลการดาเนิ นงานสะสม ที่เกิดจากการ
บันทึกรายการผิดพลาดหรื อไม่ได้บนั ทึกรายการที่ควรบันทึกในปี
บัญชีก่อน ๆ

หน้า 11 จาก 28
รหัสบัญชี
3 1 02 01 01 07
3 1 05 00 00 00
3 1 05 01 01 01

ชื่ อบัญชี
บัญชีผลสะสมจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายบัญชี
3.1.5 บัญชีทุน
บัญชีทุนของหน่วยงาน

คำอธิบำย
หมายถึง รายการปรับปรุ งผลการดาเนิ นงานสะสมของปี บัญชีก่อนๆ ที่
เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานและนโยบายบัญชี
หมายถึง ทุนของหน่วยงานซึ่ งเกิดจากการที่หน่วยงานเริ่ มปฏิบตั ิตาม
ระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่ งเกิดจากการสารวจและรับรู ้รายการ
สิ นทรัพย์ และหนี้ สินที่มีอยู่ รวมทั้งทุนเมื่อเริ่ มตั้งหน่วยงาน เช่น ทุน
ประเดิม

4 0 00 00 00 00 4. บัญชีรำยได้
4 2 00 00 00 00 4.2 บัญชีรำยได้ ที่ไม่ ใช่ ภำษีของแผ่ นดิน (นำส่ งเป็ นรำยได้ แผ่ นดิน)
4 2 01 00 00 00
4 2 01 02 01 05

4.2.1 บัญชีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
บัญชีรายได้จากการริ บทรัพย์และการชดเชย
ค่าเสี ยหาย

(815) แหล่งของเงิน xx19200
4 2 01 02 01 06

บัญชีรายได้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน

(816) แหล่งของเงิน xx19200

4 2 01 02 01 99

บัญชีรายได้คา่ ปรับอื่ น

(810) แหล่งของเงิน xx19200

4 2 02 00 00 00
4 2 02 01 00 00
4 2 02 01 01 99

4.2.2 บัญชีรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ ำและบริกำรของแผ่นดิน
4.2.2.1 บัญชีรำยได้ค่ำธรรมเนียมบริกำรของแผ่นดิน
บัญชีรายได้คา่ ธรรมเนี ยมการบริ การอื่ น

(670) แหล่งของเงิน xx19200

4 2 02 02 00 00
4 2 02 02 01 02
4 2 02 02 01 04

4 2 02 03 00 00
4 2 02 03 01 05

4.2.2.3 บัญชีรำยได้จำกกำรขำยสิ่ งของของแผ่นดิน
บัญชีรายได้คา่ ขายของเบ็ดเตล็ด

บัญชีรายได้คา่ ซื้ อเอกสารจัดซื้ อจัดจ้าง (ใหม่)

(645) แหล่งของเงิน xx19200
4 2 03 00 00 00
4 2 03 01 01 01

หมายถึง รายได้จากเงินที่เรี ยกเก็บจากบุคคลหรื อข้าราชการผูไ้ ด้รับทุน
ของทางราชการหรื อจากข้าราชการที่ขออนุมตั ิลาเพื่อไปศึกษาต่อ
อบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ แล้วไม่กลับมารับราชการ
หรื อกลับมาแล้วรัชราชการไม่ครบตามสัญญา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่นเงินใช้หนี้เงินกูก้ ารศึกษาต่างประเทศ เงินใช้หนี้ จากการลาไป
ศึกษาดูงาน เงินชดใช้การศึกษาเนื่ องจากรับราชการไม่ครบตามกาหนด
เป็ นต้น
หมายถึง รายได้จากค่าปรับผิดสัญญารับจ้างหรื อการซื้ อขาย และอื่ นๆ
นอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น ตามกฏหมายที่เกี่ ยวข้อง เช่น เบี้ยปรับผิด
ชาระคืนเงินให้กูต้ อ่ ค่าปรับผิดสัญญาการทาของหรื อการซื้ อขาย
ค่าปรับผิดระเบียบ ค่าปรับผิดสัญญาประกัน ค่าปรับอื่น ๆ
เป็ น
ต้น

หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากค่าธรรมเนี ยมและการให้บริ การอื่นๆ
นอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น เช่น ค่าธรรมเนี ยมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ เป็ นต้น ตามกฏหมายที่เกี่ ยวข้อง เช่น
ค่าธรรมเนี ยมการสอบแข่งขันและคัดเลือกข้าราชการ ค่าธรรมเนี ยม
สอบชิงทุนรัฐบาล ค่าธรรมเนี ยมการสอบเลื่ อนวิทยฐานะ เป็ นต้น

4.2.2.2 บัญชีรำยได้ค่ำเช่ ำของแผ่นดิน
บัญชีรายได้คา่ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ - บุคคลภายนอก หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการ
ให้เช่าสิ ทธิตามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก
(671) แหล่งของเงิน xx19200
บัญชีรายได้คา่ เช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก
หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการให้เช่าสิ นทรัพย์ประเภทเครื่ องจักร
อุปกรณ์ หรื ออื่ น ๆ ซึ่ งไม่ได้จดั เป็ นการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามที่
(672) แหล่งของเงิน xx19200
ระบุไว้ขา้ งต้นให้แก่บุคคลภายนอก

(642) แหล่งของเงิน xx19200

4 2 02 03 01 10

หมายถึง รายได้จากเงินที่เรี ยกเก็บจากข้าราชการ ลูกจ้าง หรื อ
บุคคลภายนอกที่ทาทรัพย์สินของทางราชการเสี ยหายหรื อสู ญหาย
ตามกฏหมายที่เกี่ ยวข้อง เช่น เงินรับคืนจากการรับผิดทางแพ่ง เป็ นต้น

4.2.3 บัญชีรำยได้ดอกเบีย้ ของแผ่นดิน
บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

(821) แหล่งของเงิน xx19400

หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากค่าขายของเก่าชารุ ดที่ทางราชการเลิก
ใช้ ค่าขายแบบแปลนการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสถานที่ของทาง
ราชการ และค่าขายสิ นค้าและสิ่ งของอย่างอื่น นอกจากสิ นทรัพย์ถาวร
หมายถึง รายได้คา่ ซื้ อเอกสารประกวดราคาจัดซื้ อจัดจ้าง ที่ได้รับจาก
ผูค้ า้ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิ กส์
หมายถึง ค่าตอบแทนที่หน่วยงานได้รับจากการนาเงินไปฝากไว้ที่
สถาบันการเงิน

หน้า 12 จาก 28
รหัสบัญชี
4 2 05 00 00 00
4 2 05 01 01 04

ชื่ อบัญชี
4.2.5 บัญชีรำยรับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ ของแผ่นดิน
บัญชีรายรับจากการขายอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

คำอธิบำย
หมายถึง รายรับจากการขายอาคารและสิ่ งปลูกสร้างทุกประเภท

(602) แหล่งของเงิน xx19200
4 2 05 01 01 10

บัญชีรายรับจากการขายครุ ภณั ฑ์

4 2 05 01 01 28

บัญชีรายรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

หมายถึง รายรับจากการขายครุ ภณั ฑ์ทุกประเภท

(649) แหล่งของเงิน xx19200
หมายถึง รายรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทุกประเภท

(649) แหล่งของเงิน xx19200
4 2 06 00 00 00
4 2 06 01 01 02

4.2.6 บัญชีรำยได้อื่นของแผ่นดิน
บัญชีรายได้เงินเหลือจ่ายปี เก่า

(811) แหล่งของเงิน xx19400

4 2 06 01 01 99

4 2 07 00 00 00
4 2 07 01 01 02

4 3 00 00 00 00

บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น

(830) แหล่งของเงิน xx19400
4.2.7 บัญชีปรับมูลค่ำรำยได้ ที่ไม่ ใช่ ภำษีอนื่
บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน

4.3.1 บัญชีรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ ำและบริกำรของหน่ วยงำน

4 3 01 02 00 00
4 3 01 02 01 02

4.3.1.2 บัญชีรำยได้จำกกำรให้ บริกำรของหน่ วยงำน
บัญชีรายได้จากการให้บริ การ-บุคคลภายนอก
(เช่น เงินฝากคชจ.มาตรฐานสิ นค้า รหัส 00907 ที่
หน่วยงานส่งให้ส่วนกลางเก็บเป็ นค่าใช้จ่ายได้ 50% )

4 3 01 03 00 00
4 3 01 03 01 02

4 3 01 03 01 04

4 3 02 03 00 00
4 3 02 03 01 01

หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ดของแผ่นดินจากผลประโยชน์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
นอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น
หมายถึง รายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีที่หน่วยงานจัดเก็บและนาส่ ง
แล้วแต่ขอถอนคืนจากคลังเพื่อจ่ายให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ เป็ นบัญชีปรับมูลค่า
รายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษี

4.3 บัญชีรำยได้ ที่ไม่ ใช่ ภำษีของหน่ วยงำน (เงินนอกงบประมำณ)**

4 3 01 00 00 00

4 3 01 02 01 08

หมายถึง เงินงบประมาณที่หน่วยงานเบิกจากคลังไปแล้วในปี ก่อน
และไม่ได้จ่ายหรื อจ่ายไม่หมดให้แก่เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิรับเงินในปี
ปั จจุบนั จนพ้นระยะเวลาที่กาหนด หรื อจ่ายแล้วได้รับคืนกลับมา
เนื่ องจากผูร้ ับเงินไม่มีสิทธิหรื อมีสิทธิไม่ครบและไม่มีหนี้ ผกู พันที่พึง
ต้องชาระจากเงินที่เบิกมานั้นอีก จึงต้องนาเงินที่เหลือนั้นส่ งคืนคลังใน
ปี ปั จจุบนั ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ รวมถึงเงินนอก
งบประมาณที่ฝากคลังไว้ซ่ ึ งพ้นกาหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินและ
ต้องนาส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดินตามที่กฏหมายกาหนด เช่น เงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่าย
หรื อจ่ายไม่หมด หรื อจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรี ยกคืนและได้นาส่ งคลัง
ภายหลังปี งบประมาณ หรื อภายหลังระยะเวลากันไว้เบิกเหลื่ อมปี เป็ น
ต้น

บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ
(เช่นค่าธรรมเนี ยมการสอบแข่งขัน รหัส 10788)

หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการให้บริ การแก่บุคคลภายนอก
ซึ่ งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดงั กล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นงาน
หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้กนั ไว้จากเงินรายได้
แผ่นดินเป็ นเงินนอกงบประมาณตามกฎหมายหรื อระเบียบที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อใช้จ่ายในการดาเนิ นงานของหน่วยงาน ค่าสมัครสอบพนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง เป็ นต้น

4.3.1.3 บัญชีรำยได้ค่ำเช่ ำของหน่ วยงำน
บัญชีรายได้คา่ เช่าอสังหาริ มทรัพย์-บุคคลภายนอก หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึง
(เช่นค่าเช่าที่พกั และห้องประชุม รหัส 10770 ที่
การให้เช่าสิ ทธิตามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก ซึ่ งหน่วยงาน
หน่วยงานสามารถเก็บเป็ นค่าใช้จ่ายได้50% เพื่อเป็ น ได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดงั กล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
การบูรณะทรัพย์สินของหน่วยงาน)
บัญชีรายได้คา่ เช่าอื่ น-บุคคลภายนอก

4.3.2.3 บัญชีรำยได้จำกกำรบริจำคของหน่ วยงำน
บัญชีรายได้จากการบริ จาค

หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากการให้เช่าสิ นทรัพย์ประเภท
เครื่ องจักร อุปกรณ์ หรื ออื่ น ๆ ซึ่ งไม่ได้จดั เป็ นการให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่ งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้
เก็บรายได้ดงั กล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
หมายถึง เงินหรื อสิ นทรัพย์อย่างอื่ นที่ได้รับบริ จาคจากภาคเอกชนเพื่อ
ไว้ใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน การบริ จาคอาจมีการระบุวตั ถุประสงค์
เฉพาะหรื อไม่กไ็ ด้

หน้า 13 จาก 28
รหัสบัญชี
4 3 03 00 00 00
4 3 03 01 01 01

ชื่ อบัญชี
4.3.3 บัญชีรำยได้ดอกเบีย้ ของหน่ วยงำน
บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

คำอธิบำย

4 3 07 00 00 00
4 3 07 01 01 03

4.3.7 บัญชีรำยได้ระหว่ ำงหน่ วยงำนของหน่ วยงำนภำครัฐที่ได้รับจำกรัฐบำล
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบบุคลากร
งบบุคลากรจากรัฐบาล
จากรัฐบาล เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ ี ถือ
เป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางโอนเงินงบบุคลากรให้หน่วยงาน รหัสบัญชี
5209010103

หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบี้ยที่ได้รับหรื อมีสิทธิได้รับจาก
เงินฝากกับสถาบันการเงิน ซึ่ งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้
ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

4 3 07 01 01 04

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน
งบลงทุนจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบลงทุนจาก
รัฐบาล เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ น
บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010104

4 3 07 01 01 05

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน
งบดาเนิ นงานจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบดาเนิ นงาน
จากรัฐบาล เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือ
เป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางโอนเงินงบดาเนินงานให้หน่วยงาน รหัสบัญชี
5209010105

4 3 07 01 01 06

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน
งบอุดหนุนจากรัฐบาล

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบอุดหนุนจาก
รัฐบาล เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ น
บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางโอนเงินงบอุดหนุนให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010106

4 3 07 01 01 07

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบ หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบรายจ่ายอื่ น
รายจ่ายอื่ นจากรัฐบาล
จากรัฐบาล เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือ
เป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางโอนเงินงบรายจ่ายอื่นให้หน่วยงาน รหัสบัญชี
5209010107

4 3 07 01 01 08

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน
งบกลางจากรัฐบาล

4 3 07 01 01 09

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินคง หมายถึง รายได้ที่เกิดจากหน่วยงานเบิกเงินคงคลังกับรัฐบาล ตาม
คลังจากรัฐบาล
พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ.2491 เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
(Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินคงคลังให้หน่วยงาน รหัสบัญชี
5209010109

4 3 07 01 01 12

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับเงิน หมายถึงบัญชีรายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อหน่วยงานนาเงิน
เบิกเกินส่ งคืนจากหน่วยงาน
งบประมาณที่เบิกเกินส่ งคืนคลัง เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่ งเงินเบิกเกินส่ งคืนให้
กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5209010112

หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบกลางจาก
รัฐบาล เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ น
บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางโอนเงินงบกลางให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010108

หน้า 14 จาก 28
รหัสบัญชี
4 3 08 00 00 00
4 3 08 01 01 01

ชื่ อบัญชี
4.3.8 บัญชีรำยได้ระหว่ ำงหน่ วยงำนกรณีอื่น
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน
นอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง

คำอธิบำย
หมายถึง รำยได้ที่เกิดจำกรัฐบำลโอนเงินจำกบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1
ประเภทเงินนอกงบประมำณให้ หน่ วยงำน เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้น
โดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณ
ให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5210010101
หมายถึง รายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อหน่ วยงำนนำเงินนอก
งบประมำณฝำกกระทรวงกำรคลัง เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชี
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้
กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010102

4 3 08 01 01 02

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ
เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน

4 3 08 01 01 03

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ
เงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน

4 3 08 01 01 05

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง

4 3 08 01 01 06

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน
จากหน่วยงานอื่ น

หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการรับโอนเงินระหว่างส่ วนราชการ เช่น กำร
โอนขำยบิล เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ีถือ
เป็ นรายการระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานหน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่ น รหัสบัญชี 5210010106

4 3 08 01 01 11

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน
ถอนคืนรายได้จากรัฐบาล

หมายถึง รำยได้ที่เกิดจำกกำรถอนคืนรำยได้แผ่นดินจำกรัฐบำล เป็ น
บัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลาง
โอนเงินถอนคืนรายได้ให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5210010111

4 3 08 01 01 12

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอ
นาส่ งคลัง

4 3 08 01 01 17

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน -เงินทดรองราชการ

หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้น เมื่อหน่ วยงำน
ปรับปรุ งตั้งรำยได้แผ่นดินรอนำส่ งคลัง หรือกลับรำยกำร บัญชีน้ ี ถือ
เป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานรายได้แผ่นดินรอนาส่ งคลัง รหัสบัญชี 5210010112
หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่เกิดจากการเบิกเงินทดรองราชการทุก
ประเภท และเป็ นรายได้ของรัฐบาลเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมตั ิรายการ
ขอเบิกเงินทดรองฯ ทุกประเภท และเพิ่มยอดลูกหนี้ เงินทดรองฯให้กบั
รัฐบาล เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ น
บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-เงินทดรอง
ราชการ รหัสบัญชี 5210010117

4 3 08 01 01 18

บัญชีรายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน***

หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้น เมื่อหน่ วยงำนนำส่ ง
รำยได้แผ่นดินเข้ ำคลัง เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
(Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง รหัส
บัญชี 5210010103
หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้น เมื่อหน่ วยงำนนำเงิน
นอกงบประมำณฝำกคลัง เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
(Auto) บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีคา่ ใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 5210010105

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกการโอนสิ นทรัพย์และหนี้ สินระหว่างกัน
ของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงานเดียวกัน เป็ นบัญชีที่ระบบ
สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับ
บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างกัน -ภายในกรมเดียวกัน รหัสบัญชี 5210010118

หน้า 15 จาก 28
รหัสบัญชี
4 3 09 01 01 01
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ชื่ อบัญชี
บัญชีรายได้จากการรับโอนสิ นทรัพย์ระหว่าง
หน่วยงาน

00 5 บัญชีค่ำใช้ จ่ำย
00 5.1 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยดำเนินงำน
00
5.1.1 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยบุคลำกร
00
5.1.1.1 บัญชีเงินเดือนและค่ ำจ้ ำง
01
บัญชีเงินเดือน

คำอธิบำย
หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการรับโอนสิ นทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกัน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดทางระเบียบของทางราชการ
และไม่ได้เกิดจากนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานที่ได้รับโอนจะบันทึก
รับด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้รับโอน บัญชีน้ ีถือเป็ นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีโอนสิ นทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ รหัสบัญชี
5211010101

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่ งจ่ายให้แก่ขา้ ราชการทุก
ประเภทเป็ นรายเดือน ตามบัญชีอตั ราเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่ น

5 1 01 01 01 02

บัญชีโบนัส

หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประเภทอื่ นนอกจากส่ วนราชการ เพื่อเป็ นรางวัลเมื่อทางานได้
ตามเป้ าหมาย แต่ไม่รวมถึงเงินรางวัลประจาปี สาหรับหน่วยงาน

5 1 01 01 01 03

บัญชีเงินประจาตาแหน่ง

หมายถึง เงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจาตาแหน่ง ได้แก่ผดู ้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ระดับกลาง
รวมถึงผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย เป็ นต้น

5 1 01 01 01 08

บัญชีคา่ ล่วงเวลา

หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ขา้ ราชการที่ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ปกติ โดย
ลักษณะงานส่ วนใหญ่ตอ้ งปฏิบตั ิงานในที่ต้ งั สานักงานและได้
ปฏิบตั ิงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้ งั สานักงาน หรื อโดยลักษณะ
งานส่ วนใหญ่ตอ้ งปฏิบตั ิงานนอกที่ต้ งั สานักงานและได้ปฏิบตั ิงานนั้น
นอกเวลาราชการนอกที่ต้ งั ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

5 1 01 01 01 09

บัญชีเงินตอบแทนพิเศษของผูไ้ ด้รับเงินเต็มขั้น

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายใก้แก่ขา้ ราชการและลูกจ้างประจาผูท้ ี่ได้รับ
เงินเดือนค่าจ้างถึงขั้นสู งของอันดับหรื อตาแหน่งเป็ นรายเดือน เพิ่มเติม
จากเงินเดือนค่าจ้างตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาของส่ วนราชการข้อ 7 และ ข้อ 8 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาผูไ้ ด้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างถึงขั้นสู งหรื อใกล้ถึงขั้น
สู งของอันดับหรื อตาแหน่ง เช่น เงิน 0.5,1,1.5 ขั้น (8%, 6%, 4%, 2%)
เงินตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ C1 - 7

5 1 01 01 01 13

บัญชีคา่ จ้าง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่ งจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างของส่ วนราชการ
และลูกจ้างตามสัญญา โดยมีอตั รากาหนดไว้แน่นอนในบัญชีคา่ จ้าง
รวมทั้งค่าใช้จ่ายลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานอื่ นจ่ายให้แก่ลูกจ้าง

5 1 01 01 01 15

บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนการปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงานราชการเป็ น
รายเดือน ตามอัตราที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการบริ หาร
พนักงานราชการ เช่น เงินเดือนพนักงานราชการ เป็ นต้น

5 1 01 01 01 16

บัญชีเงินค่าครองชีพ

หมายถึง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบั ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ตามระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชัว่ คราวของขรก.และลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ รวมทั้งเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพพนักงานราชการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด

หน้า 16 จาก 28
รหัสบัญชี
5 1 01 01 01 18

ชื่ อบัญชี
บัญชีเงินรางวัล

คำอธิบำย
หมายถึง เงินรางวัลที่จ่ายให้กบั ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในหน่วยงาน
ประเภทส่ วนราชการตามระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัล
สาหรับผูบ้ ริ หารและสาหรับหน่วยงาน เพื่อจ่ายใก้แก่ขา้ ราชการ และ
ลูกจ้างประจา

5 1 01 02 00 00
5 1 01 02 01 01

5.1.1.2 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยบุคลำกรอื่น
บัญชีเงินช่วยเหลือพิเศษกรณี เสี ยชีวิต

5 1 01 02 01 02

บัญชีเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้าง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเงินทาขวัญเป็ นก้อนที่จ่ายให้แก่ขรก.และ
ลูกจ้างผูไ้ ด้รับอันตรายหรื อเจ็บป่ วยจนพิการถึงสู ญเสี ยอวัยวะส่ วนใด
ส่ วนหนึ่ งไปเพราะเหตุปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อถูกประทุษร้ายเพาะเหตุ
กระทาการตามหน้าที่ แต่ยงั สามารถรับราชการต่อได้ ตามระเบียบกค.
ว่าด้วยเงินทาขวัญขรก.และลูกจ้าง

5 1 01 02 01 03

บัญชีเงินชดเชยสมาชิก กบข.

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการให้แก่
ข้าราชการที่เป็ นสมาชิกกองทุนฯ ซึ่ งเลือกรับบานาญเป็ นเงินชดเชย
จากการเป็ นสมาชิก

5 1 01 02 01 04

บัญชีเงินสมทบ กบข.

5 1 01 02 01 05

บัญชีเงินสมทบ กสจ.

5 1 01 02 01 06

บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ ให้แก่ขา้ ราชการที่เป็ นสมาชิกกองทุนฯ
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ลูกจ้างประจา (กสจ) ให้แก่ลูกจ้างประจาที่เป็ นสมาชิกกองทุนฯ
หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ให้แก่ลูกจ้างชัว่ คราวและพนักงานของรัฐประเภทอื่ นที่เข้าข่ายตาม
กฏหมายประกันสังคม บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชี
เงินสมทบจากนายจ้าง-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4311010102

5 1 01 02 01 08

บัญชีคา่ เช่าบ้าน

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ หรื อพนักงานที่ได้รับความ
เดือดร้อนในเรื่ องที่อยูอ่ าศัย เนื่ องจากได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจา
สานักงานในต่างพื้นที่

5 1 01 02 01 13

บัญชีคา่ ตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจา
ตาแหน่ง

หมายถึง เงินค่าพาหนะเหมาจ่ายที่จ่ายให้กบั ข้าราชการผูม้ ีสิทธิได้รับ
รถยนต์ประจาตาแหน่งแทนการจัดหารถประจาตาแหน่งของหน่วยงาน

5 1 01 02 01 15

บัญชีคา่ ตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้

หมายถึงเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนที่จ่ายให้กบั เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูม้ ีสิทธิได้รับอื่ น ที่ปฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

5 1 01 02 01 99

บัญชีคา่ ใช้จ่ายบุคลากรอื่ น

หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่ นที่จ่ายให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ซึ่ งจ่ายให้เพื่อ
งานที่ทาโดยปกติ เพื่อเป็ นสิ ทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่บุคลากร
นอกจากที่ระบุขา้ งต้น เช่น เงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบตั ิงานประจา
สานักงานในพื้นที่พิเศษ เงินค่าเสี่ ยงภัย เป็ นต้น

5 1 01 03 00 00
5 1 01 03 01 00
5 1 01 03 01 01

5 1 01 03 01 02

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว ในกรณี ที่
ข้าราชการ หรื อพนักงานของหน่วยงานของรัฐเสี ยชีวิตในระหว่างรับ
ราชการ รวมถึง พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

5.1.1.3 บัญชีเงินช่ วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรศึกษำและกำรรักษำพยำบำล
5.1.1.3.1 บัญชีเงินช่ วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรศึกษำ
บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร
หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผมู้ ี
สิ ทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาของบุตร ตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาของบุตร
บัญชีเงินช่วยเหลือบุตร

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นสวัสดิการช่วยเหลือบุตรเป็ นรายเดือน
สาหรับบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจา ตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ ยวกับเงินช่วยเหลือบุตร

หน้า 17 จาก 28
รหัสบัญชี
5 1 01 03 02 00

ชื่ อบัญชี
5.1.1.3.2 บัญชีเงินช่ วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรรักษำพยำบำล

คำอธิบำย

5 1 01 03 02 05

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยนอก รพ.รัฐสาหรับผูม้ ีสิทธิตามกฏหมายยกเว้นผูร้ ับเบี้ย
หวัด/บานาญ

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็ นการช่วยเหลือผูม้ ีสิทธิ
รวมทั้งบุคคลในครอบครัวยกเว้นผูร้ ับเบี้ยหวัด/บานาญตาม พรฎ.เงิน
สวัสดิการเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่ งเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐประเภทผูป้ ่ วยนอก

5 1 01 03 02 06

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยใน รพ.รัฐสาหรับผูม้ ีสิทธิตามกฏหมายยกเว้นผูร้ ับเบี้ย
หวัด/บานาญ

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็ นการช่วยเหลือผูม้ ีสิทธิ
รวมทั้งบุคคลในครอบครัวยกเว้นผูร้ ับเบี้ยหวัด/บานาญตาม พรฎ.เงิน
สวัสดิการเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่ งเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐประเภทผูป้ ่ วยใน

5 1 01 03 02 07

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยนอก รพ.เอกชนสาหรับผูม้ ีสิทธิตามกฏหมายยกเว้นผูร้ ับ
เบี้ยหวัด/บานาญ

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็ นการช่วยเหลือผูม้ ีสิทธิ
รวมทั้งบุคคลในครอบครัวยกเว้นผูร้ ับเบี้ยหวัด/บานาญตาม พรฎ.เงิน
สวัสดิการเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เอกชนประเภทผูป้ ่ วยนอกเป็ นครั้งคราว เพราะเหตุที่สถานพยาบาล
ของรัฐมีความจาเป็ นต้องส่ งตัวให้

5 1 01 03 02 08

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยใน รพ.เอกชนสาหรับผูม้ ีสิทธิตามกฏหมายยกเว้นผูร้ ับ
เบี้ยหวัด/บานาญ

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็ นการช่วยเหลือผูม้ ีสิทธิ
รวมทั้งบุคคลในครอบครัวยกเว้นผูร้ ับเบี้ยหวัด/บานาญตาม พรฎ.เงิน
สวัสดิการเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เอกชนประเภทผูป้ ่ วยใน

5 1 01 03 02 11

บัญชีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมาย
สงเคราะห์ขา้ ราชการ

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็ นการช่วยเหลือ
ข้าราชการผูไ้ ด้รับอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการตาม
พรบ..สงเคราะห์ขา้ ราชการผูไ้ ด้รับอันตรายหรื อการป่ วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบตั ิราชการ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณี ของลูกจ้างด้วย

5 1 01 04 00 00
5 1 01 04 01 00

5.1.1.4 บัญชีค่ำบำเหน็จบำนำญ
5.1.1.4.1 บัญชีบำเหน็จบำนำญ

5 1 01 04 01 02

บัญชีบานาญปกติ

5 1 01 04 01 03

บัญชีบานาญพิเศษ

5 1 01 04 01 04

บัญชีเงินช่วยเหลือรายเดือนผูร้ ับเบี้ยหวัดบานาญ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเป็ นการช่วยเหลือรายเดือนที่จ่ายให้กบั ผูไ้ ด้รับเบี้ย
หวัด หรื อมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผูไ้ ด
รับบานาญปกติ หรื อมีสิทธิได้รับบานาญปกติ หรื อบานาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพ

5 1 01 04 01 05

บัญชีเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบานาญ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเป็ นการช่วยค่าครองชัพที่จ่ายให้ผไู ้ ด้รับเบี้ยหวัด
หรื อมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผูไ้ ด้รับ
บานาญปกติ หรื อบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฏหมายว่า
ด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ

5 1 01 04 01 06

บัญชีเงินบาเหน็จ

5 1 01 04 01 07

บัญชีเงินบาเหน็จตกทอด

หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่ งจ่ายครั้ง
เดียวเป็ นเงินก้อน
หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณี ที่
ผูร้ ับบานาญถึงแก่ความตาย

5 1 01 04 01 08

บัญชีเงินบาเหน็จดารงชีพ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่ งจ่ายเป็ น
รายเดือนจนกว่าจะถึงแก่กรรมหรื อหมดสิ ทธิ
หมายถึง ค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อให้แก่ขา้ ราชการ พลทหารกอง
ประจาการ หรื อบุคคลที่ทาหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
กาหนด ซึ่ งเป็ นูผ้ มู ้ ีสิทธิรับบานาญเมื่อประสบเหตุถึงทุพพลภาพจาก
การปฏิบตั ิราชการในหน้าที่ หรื อถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการ
ตามหน้าที่ หรื อเกิดเจ็บป่ วยจนถึงขั้นทุพพลภาพหลังจากออกจาก
ราชการหรื อพ้นจากหน้าที่ไปแล้วภายใน 3 ปี นับแต่วนั ออกจาก
ราชการอันเป็ นเหตุเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ

หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ขา้ ราชการบานาญเพื่อช่วยเหลือการดารงชีพ
ซึ่ งเป็ นเงินที่จ่ายให้ครั้งเดียว

หน้า 18 จาก 28
รหัสบัญชี
5 1 01 04 01 11

ชื่ อบัญชี
บัญชีเงินช่วยพิเศษกรณี ผรู้ ับบานาญตาย

5 1 01 04 01 18

บัญชีเงินบานาญตกทอด

5 1 01 04 01 19

บัญชีเงินชดเชยกรณี เลิกจ้าง

หมายถึง เงินที่จ่ายให้กบั ข้าราชการหรื อลูกจ้าง ในกรณี ที่มีการเลิกจ้าง
รวมทั้งเงินช่วยเหลือผูซ้ ่ ึ งออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและ
บริ หารกาลังคนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบราชการ ตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เช่น เงินช่วยเหลือผูซ้ ่ ึ งลาออกจากราชการก่อน
เกษียณอายุ เงินช่วยเหลือผูซ้ ่ ึ งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล
เงินช่วยเหลือผูซ้ ่ ึ งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการ
เพิ่มประสิ ทธิภาพระบบราชการ เงินช่วยเหลือผูซ้ ่ ึ งออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุ งอัตรากาลังของส่ วนราชการ เป็ นต้น

5 1 01 04 01 20

บัญชีบาเหน็จรายเดือนสาหรับการเบิกเงินบาเหน็จ
ลูกจ้าง

หมายถึง บัญชีคา่ ใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่ งจ่าย
เป็ นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับบาเหน็จรายเดือน และ
บาเหน็จพิเศษรายเดือน โดยเป็ นสิ ทธิเฉพาะตัวลูกจ้าง ไม่รวมถึงบุคคล
ในครอบครัว

5 1 01 04 01 99

บัญชีบาเหน็จบานาญ อื่ น

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินบาเหน็จบานาญ ที่จ่ายให้แก่
บุคลากรของหน่วยงานเมื่อออกจากงาน ที่นอกเหนื อจากรายการที่ระบุ
ไว้ขา้ งต้น เช่น เงินทดแทนข้าราชการพลเรื อนวิสามัญ เงินทดแทน
ลูกจ้างชัว่ คราวในต่างประเทศ เป็ นต้น

5 1 01 04 02 00

คำอธิบำย
หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นการช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท ในกรณี ที่ผู ้
มีสิทธิรับบานาญตาย
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็ นรายเดือนให้แก่ผอู ้ ุปการะหรื อผูอ้ ยูใ่ น
อุปการะของข้าราชการผูม้ ีสิทธิรับบานาญหรื อข้าราชการบานาญที่
ตายลงโดยไม่มีทายาทผูม้ ีสิทธิ ซึ่ งจ่ายตามกฎหมายบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ

5.1.1.4.2 บัญชีเงินช่ วยเหลือด้ำนกำรศึกษำและรักษำพยำบำล (ของข้ ำรำชกำรบำนำญ)

5 1 01 04 02 02

บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
ข้าราชการบานาญซึ่ งมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาของ
บุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาของบุตร

5 1 01 04 02 03

บัญชีเงินช่วยเหลือบุตร

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นสวัสดิการช่วยเหลือบุตรเป็ นรายเดือน
สาหรับบุตรของข้าราชการบานาญ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ ยวกับเงินช่วยเหลือบุตร

5 1 01 04 02 04

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยนอก รพ.รัฐสาหรับผูร้ ับเบี้ยหวัด/บานาญตามกฏหมาย

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็ นการช่วยเหลือผูร้ ับเบี้ย
หวัด/บานาญรวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวัสดิการ
เกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่ งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ
เป็ นประเภทผูป้ ่ วยนอก

5 1 01 04 02 05

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยใน- รพ. หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็ นการช่วยเหลือผูร้ ับเบี้ย
รัฐสาหรับผูร้ ับเบี้ยหวัด/บานาญตามกฏหมาย
หวัด/บานาญรวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวัสดิการ
เกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่ งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ
เป็ นประเภทผูป้ ่ วยใน

5 1 01 04 02 06

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยนอก - หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็ นการช่วยเหลือผูร้ ับเบี้ย
รพ.เอกชนสาหรับผูร้ ับเบี้ยหวัด/บานาญตามกฏหมาย หวัด/บานาญรวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวัสดิการ
เกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน
เป็ นครั้งคราวเพราะเหตุที่โรงพยาบาลของรัฐส่ งตัวให้ประเภทผูป้ ่ วย
นอก

5 1 01 04 02 07

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยใน - รพ. หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็ นการช่วยเหลือผูร้ ับเบี้ย
เอกชนสาหรับผูร้ ับเบี้ยหวัด/บานาญตามกฏหมาย หวัด/บานาญรวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวัสดิการ
เกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน
เป็ นครั้งคราวเพราะเหตุที่โรงพยาบาลของรัฐส่ งตัวให้ประเภทผูป้ ่ วยใน

หน้า 19 จาก 28
รหัสบัญชี
5 1 02 00 00 00

ชื่ อบัญชี
5.1.2 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยด้ำนกำรฝึ กอบรม

5 1 02 01 00 00
5 1 02 01 01 99

5.1.2.1 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยด้ำนกำรฝึ กอบรม ภำยในประเทศ
บัญชีคา่ ใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม-ในประเทศ

5 1 02 02 00 00

5.1.2.2 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยด้ำนกำรฝึ กอบรม ต่ ำงประเทศ

5 1 02 02 01 99

บัญชีคา่ ใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม-ต่างประเทศ

5 1 02 03 00 00
5 1 02 03 01 99

5 1 03 00 00 00
5 1 03 01 00 00
5 1 03 01 01 02

5.1.2.3 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยด้ำนกำรฝึ กอบรมบุคคลภำยนอก
บัญชีคา่ ใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม-บุคคลภายนอก

คำอธิบำย

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการจัดอบรม การประชุมทางวิชาการ
หรื อเชิงปฏิบตั ิการ การสัมมนาทางวิชาการหรื อเชิงปฏิบตั ิการ การ
บรรยายพิเศษ การฝึ กศึกษา การดูงาน การฝึ กงาน หรื อที่เรี ยกชื่ ออย่าง
อื่ น โดยมีโครงการหรื อหลักสู ตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรื อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฎิบตั ิงาน
โดยไม่มีการรับปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ซึ่ งเป็ นการ
ฝึ กอบรมในประเทศ และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกินกึ่ งหนึ่ งเป็ น
บุคลากรของหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พกั ค่าเบี้ยเลี้ ยงเดินทาง
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ เครื่ องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสาร และสิ่ งพิมพ์ ค่าประกาศนี ยบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ใน
การฝึ กอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋ าหรื อสิ่ งที่ใช้
บรรจุเอกสารสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่ อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิ ด-ปิ ด การฝึ กอบรม ค่าหนังสื อสาหรับผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม เป็ นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการจัดอบรม การประชุมทางวิชาการ
หรื อเชิงปฏิบตั ิการ การสัมมนาทางวิชาการหรื อเชิงปฏิบตั ิการ การ
บรรยายพิเศษ การฝึ กศึกษา การดูงาน การฝึ กงาน หรื อที่เรี ยกชื่ ออย่าง
อื่ น โดยมีโครงการหรื อหลักสู ตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรื อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
โดยไม่มีการรับปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ซึ่ งเป็ นการ
ฝึ กอบรมในต่างประเทศ และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกินกึ่ งหนึ่ งเป็ น
บุคลากรของหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย
ในทานองเดียวกัน ค่าเครื่ องแต่งตัว ค่าเช่าที่พกั ค่าเบี้ยเลี้ ยงเดินทาง ค่า
โดยสารเครื่ องบิน เป็ นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกินกึ่ งหนึ่ง
ไม่ใช่บุคลากรของหน่วยงาน เช่น อบรมรมกลุ่มเป้ าหมายเด็ก เยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องได้แก่ ค่าเบี้ย
เลี้ ยง ค่าที่พกั ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าเช่าที่พกั ค่าเบี้ยเลี้ ยงเดินทาง ค่าวัสดุ เครื่ องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่ งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่า
อุปกรณ์ตา่ งๆ ในการฝึ กอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋ า
หรื อสิ่ งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่ อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึ กอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิ ด-ปิ ด การฝึ กอบรม ค่าหนังสื อสาหรับผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม เป็ นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง

5.1.3 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยเดินทำง
5.1.3.1 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยเดินทำง ในประเทศ
บัญชีคา่ เบี้ยเลี้ ยง

หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ ยง สาหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตามระเบียบที่เกี่ ยวข้อง

หน้า 20 จาก 28
รหัสบัญชี
5 1 03 01 01 03

ชื่ อบัญชี
บัญชีคา่ ที่พกั

คำอธิบำย
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรื อที่พกั แรม
สาหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5 1 03 01 01 99

บัญชีคา่ ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่ นๆ เพื่อการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เช่น ค่าพาหนะ ค่าเชื้ อเพลิงหรื อพลังงานสาหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน ค่าขนย้าย
สัมภาระ เป็ นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง

5 1 03 02 00 00
5 1 03 02 01 02

5.1.3.2 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยเดินทำง ต่ ำงประเทศ
บัญชีคา่ เบี้ยเลี้ ยง

5 1 03 02 01 03

บัญชีคา่ ที่พกั

5 1 03 02 01 99

บัญชีคา่ ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ต่างประเทศ

5 1 04 00 00 00
5 1 04 01 00 00
5 1 04 01 01 04

5.1.4 บัญชีค่ำตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และสำธำรณูปโภค
5.1.4.1 บัญชีค่ำใช้ สอย และค่ ำวัสดุ
บัญชีคา่ วัสดุ

หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ ยง สาหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
ตามระเบียบที่เกี่ ยวข้อง
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรื อที่พกั แรม
สาหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ตามระเบียบที่เกี่ ยวข้อง
หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เช่น ค่า
เครื่ องแต่งตัว ค่าทาความสะอาดเสื้ อผ้า ค่าทิป ค่าฝากสัมภาระ ค่าขน
ย้ายศพ ค่าจัดการศพ ค่าธรรมเนี ยมสนามบิน ค่าธรรมเนียมในการออก
VISA ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่ นในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ
ค่าเชื้ อเพลิงหรื อพลังงานสาหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้าง
คนหาบหาม ค่าจ้างผูร้ ับช่วงเหมาบริ การจัดการเดินทาง ค่าขนย้าย
สัมภาระ ค่ารับรองเหมาจ่าย และอื่ น ๆ เป็ นต้น ตามระเบียบที่เกี่ ยวข้อง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้ อวัสดุมาเพื่อไว้ใช้ในการดาเนิ นงาน
ของหน่วยงาน หรื อกรณี ปรับวัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกใช้ไปในระหว่างงวด

5 1 04 01 01 07

บัญชีคา่ ซ่ อมแซมและค่าบารุ งรักษา

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุ ดเสี ยหายและเพื่อการ
รักษาสภาพการใช้งานสิ นทรัพย์ เช่น เปลี่ ยนลูกบิดประตู เปลี่ยนหม้อ
น้ ารถ เติมน้ ามันหล่อลื่ น เปลี่ ยนแบตเตอร์ รี่รถ เปลี่ ยนยางรถยนต์ที่
ชารุ ด ซ่ อมบานประตู ขุดลอกท่อในหน่วยงาน ทาสี อาคารสานักงาน
เปลี่ ยนหลอดไฟ เป็ นต้น

5 1 04 01 01 10

บัญชีคา่ เชื้ อเพลิง

5 1 04 01 01 12

บัญชีคา่ จ้างเหมาบริ การ - บุคคลภายนอก

หมายถึง ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ค่าแก๊ส ค่าเชื้ อเพลิงอย่างอื่ นที่ใช้ในการ
ดาเนิ นของหน่วยงาน (ไม่รวมถึงเชื้ อเพลิงที่ซ้ื อมาสต๊อกไว้)
หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริ การที่จ่ายให้หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทา
การอย่างหนึ่ งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบริ การทาความสะอาด
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทาหนังสื อ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเว็บไซต์ และส่ วนอื่ นที่เกี่ ยวข้องในการจัดทา
เว็บไซต์ ค่าบริ การหรื อค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการกาจัดแมลง หนูหรื อสัตว์
ที่อาจเป็ นพาหะนาโรคร้ายมาสู่ คนรวมถึงการกาจัดเชื้ อโรคเชื้ อราตาม
ส่ วนราชการหรื อบ้านพักที่ทางราชการจัดไว้ให้ ค่าบริ การในการกาจัด
สิ่ งปฏิกลู จัดเก็บขยะของส่ วนราชการ ค่าบริ การในการกาจัดสิ่ งปฏิกลู
บ้านพักของทางราชการกรณี ไม่มีผอู ้ าศัย ค่าระวาง บรรทุก ขนส่ ง
พัสดุหรื อพัสดุภณั ฑ์ของส่ วนราชการ เป็ นต้น

5 1 04 01 01 14

บัญชีคา่ ธรรมเนี ยมทางกฎหมาย

หมายถึง ค่าธรรมเนี ยมที่หน่วยงานจ่ายเพื่อการปรึ กษากฎหมาย และ
เพื่อการต่อสู ้คดี เช่น ค่าป่ วยการอนุญาโตตุลาการ ค่าทนายความ ค่าเบี้ย
เลี้ ยง ค่าพาหนะ ค่าเสี ยหาย ค่าดอกเบี้ย ค่าบังคับคดี ค่าที่พกั พยาน เป็ น
ต้น

หน้า 21 จาก 28
รหัสบัญชี
5 1 04 01 01 15

ชื่ อบัญชี
บัญชีคา่ ธรรมเนี ยม

คำอธิบำย
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ผใู ้ ห้บริ การ เช่น สถาบันการเงิน หรื อ
หน่วยงานอื่ น ๆ เพื่อตอบแทนการให้บริ การ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าพาสปอร์ ต ค่าธรรมเนี ยมที่ดิน ค่าธรรมเนี ยมสมาชิกสมาคม
ค่าธรรมเนี ยมในการคืนบัตร เปลี่ ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ หรื อค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืน หรื อเปลี่ ยน
บัตรได้กรณี เลื่ อนการเดินทางไปราชการ เป็ นต้น

5 1 04 02 00 00

5.1.4.2 บัญชีค่ำสำธำรณูปโภค

5 1 04 02 01 01

บัญชีคา่ ไฟฟ้ า

หมายถึง ค่าไฟฟ้ าที่ใช้ในการดาเนิ นของหน่วยงานที่นาเสนอรายงาน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั ทั้งที่เป็ นค่าใช้จ่ายหรื อเป็ นหนี้สิน

5 1 04 02 01 03

บัญชีคา่ น้ าประปาและน้ าบาดาล

5 1 04 02 01 05

บัญชีคา่ โทรศัพท์

หมายถึง ค่าน้ าประปาที่ใช้ในการดาเนิ นของหน่วยงานที่นาเสนอ
รายงาน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั
หมายถึง ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ค่าบัตรโทรศัพท์
ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ ค่าบริ การ SMS ที่ใช้ในการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานที่นาเสนอรายงาน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั

5 1 04 02 01 06

บัญชีคา่ บริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม

หมายถึง ค่าโทรภาพหรื อโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่า
วิทยุสื่อสาร ค่าสื่ อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าระบบ
สัญญาณเน็ตต่อปี และค่าสื่ อสารอื่ นๆ

5 1 04 02 01 07

บัญชีคา่ บริ การไปรษณี ย ์

หมายถึง ค่าฝากส่ งไปรษณี ย ์ ค่าไปรษณี ยต์ อบรับ ค่าโทรเลข
ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี ยากร ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย ์ และค่าขนส่ งพัสดุ

5 1 04 03 00 00
5 1 04 03 02 00
5 1 04 03 02 02

5.1.4.3 บัญชีค่ำใช้ สอยอื่นๆ
5.1.4.3.2 บัญชีค่ำใช้ สอยอื่นๆ
บัญชีคา่ จ้างที่ปรึ กษา

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคล หรื อนิ ติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจ
หรื อสามารถให้บริ การทางวิชาการ รวมทั้งด้านศึกษา ซึ่ งต้องอาศัย
ความรู ้ความสามารถ หรื อความชานาญในทางวิชาการ

5 1 04 03 02 03

บัญชีคา่ เบี้ยประกันภัย

หมายถึง ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินส่ วนที่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั
หมายถึง มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเป็ นครุ ภณั ฑ์ ซึ่ งจัดหามาเพื่อ
ใช้ในการดาเนิ นงานในรอบบัญชีปัจจุบนั ที่ต่ากว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่า
ของการบันทึกสิ นทรัพย์ถาวร

5 1 04 03 02 06

บัญชีคา่ ครุ ภณั ฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์

5 1 04 03 02 07

บัญชีคา่ ใช้จ่ายในการประชุม

หมายถึง ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ ม ค่าอาหารในกรณี ที่มีการประชุมคาบ
เกี่ ยวกับมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่จาเป็ น เป็ นต้น
ไม่รวมรายการประชุมวิชาการและการฝึ กอบรม

5 1 04 03 02 08

บัญชีคา่ รับรองและพิธีการ

หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ ยงรับรองของทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมการระหว่างรับเสด็จ
ส่ งเสด็จ หรื อที่เกี่ ยวเนื่ องกับการรับเสด็จ ส่ งเสด็จ ค่าอาหารว่างและ
เครื่ องดื่ มสาหรับกรณี หน่วยงานอื่ นหรื อบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรื อ
เยีย่ มชมส่ วนราชการ หรื อกรณี การตรวจเยีย่ มหรื อตรวจราชการตาม
ภารกิจปกติของบุคลากรภายในส่ วนราชการ การมอบเงินหรื อส่ งของ
บริ จาค ค่าของขวัญหรื อของที่ระลึกที่มองให้ชาวต่างประเทศกรณี ชาว
ต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยในนามของส่ วนราชการเป็ น
ส่ วนรวม ค่าของขวัญหรื อของที่ระลึกในการเยีย่ มชมส่ วนราชการใน
นามของส่ วนราชการเป็ นการส่ วนรวม ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา
เป็ นต้น

หน้า 22 จาก 28
รหัสบัญชี
5 1 04 03 02 10

ชื่ อบัญชี
บัญชีคา่ เช่าอสังหาริ มทรัพย์- บุคคลภายนอก

คำอธิบำย
หมายถึง ค่าเช่าอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง และที่ดิน ที่หน่วยงานจ่ายให้กบั
บุคคลภายนอก เช่น เช่าอาคารสานักงานที่มีระยะเวลานานกว่า 1 ปี
และมีการเช่าอย่างต่อเนื่ อง

5 1 04 03 02 12

บัญชีคา่ เช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก

หมายถึง ค่าเช่าสิ นทรัพย์ประเภทเครื่ องจักร อุปกรณ์ หรื ออื่ น ๆ ซึ่ ง
ไม่ได้จดั เป็ นการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นที่
หน่วยงานจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ค่าเช่ารถยนต์ เช่าเครื่ องถ่าย
เอกสาร เช่าหม้อแปลงไฟฟ้ า เป็ นต้น

5 1 04 03 02 16

บัญชีคา่ วิจยั และพัฒนา-บุคคลภายนอก

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการวิจยั และพัฒนาที่จ่ายให้แก่
บุคคลภายนอก เช่น จ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยทาวิจยั การจ้างบุคคล
หรื อนิ ติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจหรื อสามารถให้บริ การในการทาวิจยั
เป็ นต้น

5 1 04 03 02 17

บัญชีเงินชดเชยค่างานสิ่ งก่อสร้าง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเป็ นเงินชดเชยค่างานสิ่ งก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่ ำ K) ในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบ
อาชีพงานก่อสร้างให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

5 1 04 03 02 18

บัญชีคา่ ใช้จ่ายผลักส่ งเป็ นรายได้แผ่นดิน ***

หมายถึง เงินนอกงบประมาณหรื อเงินงบประมาณของหน่วยงานที่
กฏหมายไม่อนุญาตให้นาไปใช้จ่ายได้ และต้องนาส่ งคลังเป็ นรายได้
แผ่นดิน(เช่น การล้างลูกหนี้ ขา้ มปี งบประมาณ)

5 1 04 03 02 19

บัญชีคา่ ประชาสัมพันธ์

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการเผยแพร่ ขอ้ มูล ถ่ายทอดเรื่ องราว
ข่าวสารแก่กลุ่มประชาชนเป้ าหมายให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ โดยมี
การวางแผน กาหนดวัตถุประสงค์ และดาเนิ นการเพื่อบอกกล่าวให้
ทราบโดยผ่านช่องทางการสื่ อสาร หรื อสื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสม ได้แก่ 1.สื่ อมวลชน เช่น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วิทยุ
โทรทัศน์และภาพยนตร์ 2.สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ เอกสาร
เผยแพร่ หนังสื อในอากาสต่าง ๆ รายงานประจาปี 3.สื่ อโทรทัศน์ เช่น
เทปบันทึกเสี ยง เทปวีดีทศั น์ ฟิ ล์มภาพยนตร์ แผ่นซี ดีรอม จดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ 4.สื่ อกิจกรรม เช่น การจัดนิ ทรรศการ การจัดการแสดง
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น

5 1 04 03 02 20

บัญชีชดใช้คา่ เสี ยหาย

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายต่อ
บุคคลภายนอก อันเกิดจากการกระทาของบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่ ง
อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมทั้งเงินชดใช้คา่ เสี ยหายที่
หน่วยงานเป็ นผูเ้ บิกจ่ายให้ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น
ค่า
สิ นไหมที่จ่ายให้แก่ผทู ้ ี่เสี ยหาย ผูเ้ สี ยหายยืน่ คาขอให้ส่วนราชการ
ชดใช้กรณี ที่เจ้าหน้าที่ของส่ วนราชการได้กระทาละเมิดต่อ
บุคคลภายนอกในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นต้น

5 1 04 03 02 99

บัญชีคา่ ใช้สอยอื่ นๆ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้รับบริ การ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
อื่ น ๆ ซึ่ งไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ระบุไว้ขา้ งต้น เช่น ค่า
ผ่านทางด่วน ค่าใช้จ่ายในการเป็ นสมาชิก หรื อการจัดซื้ อหนังสื อ จุล
สาร วารสาร หนังสื อพิมพ์ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการ
โดยส่ วนรวม ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติ
คุณ ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก สาหรับข้าราชการหรื อ
ลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ หรื อผูใ้ ห้ความช่วยเหลือหรื อควรได้รับการ
ยกย่องจากทางราชการ ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตของผุเ้ ดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ค่าของขวัญหรื อของที่ระลึกที่มอบให้
ชาวต่างประเทศ กรณี เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว ค่าใช้จ่าย
ในการใช้สถานที่ชวั่ คราวของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานอื่ นของรัฐ
เป็ นต้น

หน้า 23 จาก 28
รหัสบัญชี
5 1 04 04 00 00
5 1 04 04 01 02

ชื่ อบัญชี
5.1.4.4 บัญชีค่ำตอบแทน
บัญชีคา่ ตอบแทนการปฏิบตั ิงาน

5 1 04 04 01 05

บัญชีคา่ ตอบแทนอาสาสมัคร

5 1 05 00 00 00
5 1 05 01 01 01

5.1.5 บัญชีค่ำเสื่ อมรำคำและค่ ำตัดจำหน่ ำย
บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย

คำอธิบำย
หมายถึง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานให้ทางราชการ
สาหรับงานเฉพาะบางอย่างในแต่ละคราว ทั้งการรับอาสา และการ
ได้รับมอบหมายหรื อแต่งตั้ง เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินค่าสอนพิเศษ
เงินรางวัลเกี่ ยวกับการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการ การสอบผูอ้ ่าน
ตรวจ และประเมินผลงาน ค่าตอบแทนในการแปลหนังสื อหรื อเอกสาร
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาท้องถิ่ น ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการรักษาความเจ็บป่ วยนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ เงินสมนาคุณกรรมการสอบวินยั ข้าราชการ
เงินค่าฝ่ าอันตรายเป็ นครั้งคราว เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตารวจรักษาการณ์
เป็ นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
หมายถึง ค่าตอบแทนที่ทางราชการจ่ายเป็ นรายเดือนให้กบั สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน ตามระเบียบกค.ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารเพื่อการพักอาศัย เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่หน่วยงานได้รับจากสิ นทรัพย์น้ นั ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 03

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - อาคารสานักงาน

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารสานักงาน เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
หน่วยงานได้รับจากสิ นทรัพย์น้ นั ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 05

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น เพื่อรับรู ้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยูจ่ ากสิ นทรัพย์น้ นั ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 07

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - สิ่ งปลูกสร้าง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของสิ่ ง
ปลูกสร้าง เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยูจ่ าก
สิ นทรัพย์น้ นั ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 09

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - ครุ ภณั ฑ์สานักงาน

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน รวมทั้งรถจักรยานยนต์ เพื่อรับรู ้การใช้ประโยชน์
จากสิ นทรัพย์น้ นั ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 11

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา -ยานพาหนะและอุปกรณ์การ
ขนส่ ง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ ง เพื่อรับรู ้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยูจ่ ากสิ นทรัพย์น้ นั ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 13

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ า และวิทยุ เพื่อรับรู ้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่มีอยูจ่ ากสิ นทรัพย์น้ นั ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 15

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุ ภณั ฑ์โฆษณา และเผยแพร่ เพื่อรับรู ้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในอนาคตที่มีอยูจ่ ากสิ นทรัพย์น้ นั ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 17

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - ครุ ภณั ฑ์การเกษตร

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุ ภณั ฑ์การเกษตร เพื่อรับรู ้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มี
อยูจ่ ากสิ นทรัพย์น้ นั ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 19

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - ครุ ภณั ฑ์โรงงาน

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุ ภณั ฑ์โรงงาน เพื่อรับรู ้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
จากสิ นทรัพย์น้ นั ในงวดบัญชีปัจจุบนั

หน้า 24 จาก 28
รหัสบัญชี
5 1 05 01 01 21

ชื่ อบัญชี
บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - ครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง

คำอธิบำย
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง เพื่อรับรู ้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
ของสิ นทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 23

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - ครุ ภณั ฑ์สารวจ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุ ภณั ฑ์สารวจ เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
ของสิ นทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 25

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - ครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เพื่อรับรู ้การได้รับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจที่มีอยูข่ องสิ นทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 27

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรับรู ้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มี
อยูข่ องสิ นทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 31

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - ครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยูข่ องสิ นทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบนั

5 1 05 01 01 37

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - ครุ ภณั ฑ์สนาม

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุ ภณั ฑ์สนาม เพื่อรับรู ้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
อนาคตที่มีอยูจ่ ากครุ ภณั ฑ์สนาม มีอายุการใช้งานสาหรับงวดบัญชี
ปั จจุบนั

5 1 05 01 01 39

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - ครุ ภณั ฑ์อื่น

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
โรงงาน และอุปกรณ์อื่น เพื่อรับรู ้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตที่มีอยูจ่ ากสิ นทรัพย์เหล่านี้ เนื่ องจากมีอายุการใช้งานของ
สิ นทรัพย์เหล่านั้น

5 1 05 01 01 48

บัญชีคา่ ตัดจาหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายถึง มูลค่าของการจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยต้นทุนจากการซื้ อมาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 1 05 01 01 94

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - อาคารและสิ่ งปลูกสร้างไม่ระบุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบซึ่ ง
เป็ นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคานวณและบันทึกปรับปรุ งเข้าไปใน
ระบบเอง

5 1 05 01 01 95

บัญชีคา่ เสื่ อมราคา - ครุ ภณั ฑ์ไม่ระบุ ฯ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
ครุ ภณั ฑ์ที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่
หน่วยงานต้องคานวณและบันทึกปรับปรุ งเข้าไปในระบบเอง

5 1 05 01 01 98

บัญชีคา่ ตัดจาหน่าย - ส/ทไม่มีตวั ตนไม่ระบุ ฯ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้อย่างเป็ นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบซึ่ งเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคานวณและบันทึกปรับปรุ งเข้าไปในระบบ
เอง

5 1 07 00 00 00
5 1 07 01 00 00
5 1 07 01 01 07

5.1.7 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยเงินอุดหนุน
5.1.7.1 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยเงินอุดหนุน - เพือ่ กำรดำเนินงำน
บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน - องค์กร
ระหว่างประเทศ

หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนแก่องค์กรระหว่างประเทศโดยสมัครใจ รวมทั้งเงินบารุ งและ
เงินค่าสมาชิกต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้องค์กรผูร้ ับใช้จ่ายเป็ น
รายจ่ายประจาเพื่อการดาเนิ นงานมิใช่เพื่อให้นาไปใช้จดั หาสิ นทรัพย์
ถาวร

หน้า 25 จาก 28
รหัสบัญชี
5 1 07 01 01 13

5 2 00 00 00 00
5 2 03 00 00 00
5 2 03 01 01 05

ชื่ อบัญชี
บัญชีคา่ ใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ

5.2 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยที่ไม่ เกิดจำกกำรดำเนินงำน
5.2.3 บัญชีค่ำจำหน่ ำยจำกกำรขำยสิ นทรัพย์
บัญชีคา่ จาหน่าย-อาคารเพื่อที่อยูอ่ าศัย

คำอธิบำย
หมายถึง บัญชีคา่ ใช้จ่ายจากเงินที่จ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือหรื อ
สนับสนุนแก่ผรู ้ ับตามมาตรการของรัฐบาลที่กาหนดขึ้นเป็ นครั้งคราว
ซึ่ งผุร้ ับไม่มีขอ้ ผูกพันต้องส่ งมอบสิ่ งใดที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับเงิน
อุดหนุนที่จ่ายให้เป็ นการตอบแทนแก่รัฐบาลโดยตรง (ให้หน่วยงาน
ระบุบญั ชียอ่ ยที่เกี่ ยวข้อง)

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายอาคาร ซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มา
หรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อ
ค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 06

บัญชีคา่ จาหน่าย-อาคารสานักงาน

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายอาคาร ซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มา
หรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อ
ค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 07

บัญชีคา่ จาหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายอาคาร ซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มา
หรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อ
ค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 09

บัญชีคา่ จาหน่าย-สิ่ งปลูกสร้าง

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุน
ที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อมราคา
สะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 11

บัญชีคา่ จาหน่าย-ครุ ภณั ฑ์สานักงาน

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุ ภณั ฑ์สานักงาน ซึ่ งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อม
ราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 12

บัญชีคา่ จาหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ ง หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายยานพาหนะ และอุปกรณ์การขนส่ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั
ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 13

บัญชีคา่ จาหน่าย - ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั
ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 14

บัญชีคา่ จาหน่าย - ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุ ภณั ฑโฆษณา และเผยแพร่ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั
ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 15

บัญชีคา่ จาหน่าย - ครุ ภณั ฑ์การเกษตร

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุ ภณั ฑ์การเกษตร ซึ่ งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อม
ราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 16

บัญชีคา่ จาหน่าย - ครุ ภณั ฑ์โรงงาน

5 2 03 01 01 17

บัญชีคา่ จาหน่าย - ครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายโรงงานและอุปกรณ์โรงงาน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั
ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย
หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุ ภณั ฑ์กอ่ สร้าง ซึ่ งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อม
ราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 18

บัญชีคา่ จาหน่าย - ครุ ภณั ฑ์สารวจ

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุ ภณั ฑ์สารวจ ซึ่ งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อม
ราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 19

บัญชีคา่ จาหน่าย - ครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุ ภณั ฑ์สารวจ และการแพทย์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั
ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 20

บัญชีคา่ จาหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่ งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อม
ราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

หน้า 26 จาก 28
รหัสบัญชี
5 2 03 01 01 22

ชื่ อบัญชี
บัญชีคา่ จาหน่าย - ครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว

คำอธิบำย
หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว ซึ่ ง
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั
ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 25

บัญชีคา่ จาหน่าย - ครุ ภณั ฑ์สนาม

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุ ภณั ฑ์สนาม ซึ่ งประกอบด้วย
ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อม
ราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 26

บัญชีคา่ จาหน่าย - ครุ ภณั ฑ์อื่นๆ

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุ ภณั ฑ์อื่น ซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุนที่
ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
หรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 33

บัญชีคา่ จาหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หกั
ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย

5 2 03 01 01 45

บัญชีคา่ จาหน่าย - อาคารและสิ่ งปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียด

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายอาคารและสิ่ งปลูกสร้างไม่ระบุ
รายละเอียดทุกประเภท ซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจาก
การประเมินมูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม จนถึงวันจาหน่าย
ออกจากบัญชี

5 2 03 01 01 46

บัญชีคา่ จาหน่าย - ครุ ภณั ฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุ ภณั ฑ์ไม่ระบุรายละเอียดทุกประเภท
ซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม จนถึงวันจาหน่ายออกจากบัญชี

5 2 03 01 01 47

บัญชีคา่ จาหน่าย - ส/ท ไม่มีตวั ตนไม่ระบุรายละเอียด หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์มีตวั ตนไม่ระบุรายละเอียด
ทุกประเภท ซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรื อมูลค่าจากการประเมิน
มูลค่าใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม จนถึงวันจาหน่ายออกจากบัญชี

5 2 09 00 00 00
5 2 09 01 01 03

5.2.9 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยระหว่ ำงหน่ วยงำนจำกรัฐบำล
บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง
โอนเงินงบบุคลการให้หน่วยงาน

5 2 09 01 01 04

บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง
โอนเงินงบลงทุนให้หน่วยงาน

หมายถึง บัญชีคา่ ใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมตั ิรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนของ
หน่วยงาน เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ ีถือ
เป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010104

5 2 09 01 01 05

บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง
โอนเงินงบดาเนิ นงานให้หน่วยงาน

หมายถึง บัญชีคา่ ใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมตั ิรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดาเนินงาน
ของหน่วยงาน เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ ี
ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วยงานรับเงินงบดาเนิ นงานจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010105

5 2 09 01 01 06

บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง
โอนเงินงบอุดหนุนให้หน่วยงาน

หมายถึง บัญชีคา่ ใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมตั ิรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุน
ของหน่วยงาน เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ ี
ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010106

หมายถึง บัญชีคา่ ใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมตั ิรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบบุคลากร
ของหน่วยงาน เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ ี
ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010103

หน้า 27 จาก 28
รหัสบัญชี
5 2 09 01 01 07

ชื่ อบัญชี
บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง
โอนเงินงบรายจ่ายอื่ นให้หน่วยงาน

คำอธิบำย
หมายถึง บัญชีคา่ ใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมตั ิรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่ น
ของหน่วยงาน เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ ี
ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่ นจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010107

5 2 09 01 01 08

บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง
โอนเงินงบกลางให้หน่วยงาน

หมายถึง บัญชีคา่ ใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมตั ิรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกลางของ
หน่วยงาน เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ ี ถือ
เป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010108

5 2 09 01 01 09

บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง
โอนเงินคงคลังให้หน่วยงาน

หมายถึง บัญชีคา่ ใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมตั ิรายการขอเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานที่เบิกจ่าย
จากเงินคงคลัง เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ ี
ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วยงานรับเงินคงคลังจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010109

5 2 09 01 01 12

บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่ งเงิน
เบิกเกินส่ งคืนให้กรมบัญชีกลาง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่หน่วยงานนาเงินที่เบิกเกินส่ งคืน
รัฐบาล เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ ี ถือเป็ น
บัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่ งคืนจากหน่วยงาน รหัสบัญชี
4307010112

5 2 10 00 00 00
5 2 10 01 01 01

5.2.10 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยระหว่ ำงหน่ วยงำนกรณีอื่น
บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง
โอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน

หมายถึง บัญชีคา่ ใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมตั ิรายการขอเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่
หน่วยงานฝากคลังไว้ เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)
บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง รหัส
บัญชี 4308010101

5 2 10 01 01 02

บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเงินจากหน่วยงานให้ บัญชีเงินคง
คลังบัญชีที่ 1 โดยเป็ นเงินนอกงบประมาณ เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้น
โดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชี
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับเงินนอกงบประมาณจาก
หน่วยงาน รหัสบัญชี 4308010102

5 2 10 01 01 03

บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอน
เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของส่ วน
ราชการเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติ (Auto) เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)
บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน รหัส
บัญชี 4308010103

5 2 10 01 01 05

บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง หมายถึง บัญชีคา่ ใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้น เมื่อหน่วยงานขอ
เบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังไว้ เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติ (Auto) บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้
ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 4308010105

หน้า 28 จาก 28
รหัสบัญชี
5 2 10 01 01 06

ชื่ อบัญชี
บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอน
เงินให้หน่วยงานอื่ น

คำอธิบำย
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับโอนเงินระหว่างส่ วนราชการ เช่น
การโอนขายบิล เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชี
นี้ ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น รหัสบัญชี 4308010106

5 2 10 01 01 11

บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง
โอนเงินถอนคืนรายได้ให้หน่วยงาน

หมายถึง บัญชีคา่ ใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมตั ิรายการขอถอนคืนรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน
บัญชีน้ ี ถือเป็ นรายการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และต้องนามา
ตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวมของแผ่นดิน เป็ นบัญชีที่ระบบ
สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับ
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จาก
รัฐบาล รหัสบัญชี 4308010111

5 2 10 01 01 12

บัญชีคชจ.ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอ
นาส่ งคลัง

หมายถึง บัญชีที่ระบบสร้างขึ้น เมื่อมีการผ่านเอกสารรายการปรับปรุ ง
ตั้งรายได้แผ่นดินรอนาส่ งคลัง หรื อกลับรายการ บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชี
ระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอ
นาส่ งคลัง รหัสบัญชี 4308010112

5 2 10 01 01 17

บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -เงินทดรองราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่เกิดจากการเบิกเงินทดรองราชการทุก
ประเภท และเป็ นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมตั ิ
รายการขอเบิกเงินทดรองฯ ทุกประเภท และเพิ่มยอดเงินทดรองฯรับ
จากคลังให้กบั หน่วยงาน เป็ นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
(Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน-เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 4308010117

5 2 10 01 01 18

บัญชีคา่ ใช้จ่ายระหว่างกัน -ภายในกรมเดียวกัน***

หมายถึง บัญชีที่ใช้บนั ทึกการโอนสิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงานเดียวกัน เป็ นบัญชีที่ระบบ
สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีน้ ี ถือเป็ นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับ
บัญชีรายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน รหัสบัญชี 4308010118

5 2 11 00 00 00
5 2 11 01 01 02

5.2.11 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรโอนสิ นทรัพย์
บัญชีบริ จาคสิ นทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก (เช่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนที่ดิน หรื อสิ นทรัพย์อื่นให้กบั
การโอนโรงปุ๋ ยให้อบต./อบจ.)
หน่วยงานภายนอกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้จะเท่ากับราคา
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่โอน

5 2 12 00 00 00

5.2.12 บัญชีค่ำใช้ จ่ำยอื่น

5 2 12 01 01 03

บัญชีพกั หักล้างการโอนสิ นทรัพย์

บัญชีพกั สาหรับการโอนสิ นทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน บัญชีพกั นี้ จะถูก
ล้างไปเข้า บัญชีทุนหรื อบัญชีรายได้จากการรับโอนสิ นทรัพย์โดยไม่
เสี ยค่าใช้จ่ายต่อไป

5 2 12 01 01 99

บัญชีคา่ ใช้จ่ายอื่ น

หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่ นที่ไม่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ** แต่สาหรับหน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มบัญชี กองคลัง ได้กาหนดให้เป็ นการบันทึกบัญชี
เกี่ ยวกับค่าก่อสร้างแหล่งน้ า (แหล่งน้ าในไร่ นานอกเขตชลประทาน
แหล่งน้ าขนาดเล็ก) ค่าก่อสร้างงานจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การ
ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน เป็ นการเฉพาะ (ตามบันทึกที่ กษ
0803.05/423 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เรื่ องซ้อมความเข้าใจชื่ อ
บัญชีคา่ ใช้จ่ายอื่น 5212010199 )

5 3 00 00 00 00
5 3 01 01 01 01
5 3 01 01 01 03

5.3 บัญชีพกั ค่ ำใช้ จ่ำย
บัญชีปรับหมวดรายจ่าย
บัญชีพกั ค่าใช้จ่าย

หมายถึง บัญชีเพื่อเป็ นการปรับยอดสถานะทางงบประมาณให้ถูกต้อง
(AUTO)
หมายถึง บัญชีเพื่อเป็ นการปรับยอดสถานะทางงบประมาณให้ถูกต้อง
(AUTO)

