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บทน า 

ความเป็นมา 

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนดผังบัญชีมาตรฐานเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่ต้องถือปฏิบัติ

ตามหลักการและนโยบายบัญชสี าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของมาตรฐานการจัดท าบัญชีภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ใช้จ าแนกและจัดกลุ่มข้อมูล

บัญชีแยกประเภท เพ่ือน าไปจัดท างบการเงินตามรูปแบบมาตรฐาน จึงมีการก าหนดโครงสร้างผังบัญชี การจ าแนกรายการ 

และการจัดหมวดหมู่รายการในผังบัญชีให้สอดคล้องกับรูปแบบการน าเสนองบการเงิน ทั้งการแสดงรายการ  

ในหน้างบการเงิน และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ผังบัญชีมาตรฐานมีการปรับเปลี่ยนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อรัฐบาลได้เริ่มน าระบบ GFMIS  

มาใช้กับส่วนราชการ เพ่ือบันทึกรายการทางการเงิน ท าให้มีข้อมูลของส่วนราชการทุกแห่งอยู่ในระบบ ซึ่งจะสนับสนุน

การจัดท างบการเงินในภาครัฐ หลังจากเริ่มใช้งานผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุง 

เป็นระยะให้เหมาะสมต่อการจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน และสอดคล้องกับลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการปรับเพ่ิมบัญชีบางรายการเพ่ือการเก็บข้อมูลที่ละเอียดขึ้ น ตั้งแต่ผังบัญชี 

Version 27.1 จนถึง Version 27.4 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการปรับผังบัญชีเป็น Version 28 ซึ่งมีการปรับ

ในส่วนส าคัญหลายเรื่อง เช่น การแยกบัญชีที่ใช้เฉพาะกับกรมบัญชีกลางในรหัสหน่วยงาน 9999 ในระบบ GFMIS 

ออกจากบัญชีที่ใช้กับรหัสหน่วยงานอื่นๆ และการรวมบัญชีที่มีความซ้ าซ้อนกัน เป็นต้น 

 อย่างไรก็ดี  กรมบัญชีกลางพบว่ายั งมีบัญชีแยกประเภทหลายรายการในผั งบัญชี มาตรฐาน 

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 28 ที่หน่วยงานไม่ได้ใช้งาน และไม่มีความจ าเป็นต้องใช้หรือมีน้อยมาก  

รวมทั้งเห็นว่าควรมีการเก็บรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามงบต่างๆ ไว้ในบัญชี ดังนั้น ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ อีกครั้งหนึ่งเป็นผังบัญชีมาตรฐาน

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 โดยให้เริ่มใช้งานในระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  

 ผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 มีการปรับปรุงแก้ไขจากผังบัญชีมาตรฐาน 

ฉบับเก่าในหลายประเด็น ซึ่งมีการปรับลดบัญชีแยกประเภทที่ไม่จ าเป็นต้องใช้งานโดยการระงับการใช้งานบัญชีเหล่านั้น

เป็นประเด็นส าคัญ เพ่ือให้เกิดความกระชับ สะดวก และลดความสับสนในการใช้งาน  ผังบัญชีมาตรฐานส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ Version 2551 จึงแสดงไว้เฉพาะบัญชีแยกประเภทที่เปิดให้หน่วยงานสามารถใช้งานได้อยู่ในปัจจุบัน 

ไม่ได้แสดงบัญชีแยกประเภทที่ถูกระงับการใช้งานไว้ด้วย การปรับปรุงดังกล่าวซึ่งรวมถึงการระงับการใช้งานบัญชีด้วยนั้น

มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้000 

 ๑. บัญชีแยกประเภทที่ ไม่มีการใช้งาน หรือมียอดคงค้าง เป็นศูนย์มาตลอดนับตั้ งแต่ เริ่มใช้ 

ผังบัญชีมาตรฐาน บัญชีแยกประเภทที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานปกติ และบัญชีแยกประเภทที่ยังไม่มี

นโยบายการบัญชีรองรับ จะถูกระงับการใช้งาน 
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 ๒. บัญชีแยกประเภทบางรายการที่มีการแยกรายละเอียดไว้มากเกินความจ าเป็น ถูกระงับการใช้งาน  

ซึ่งจะท าให้รายการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายกันถูกบันทึกไว้ในบัญชีเดียวกัน และผู้ใช้งานสามารถเลือก ใช้ 

บัญชีแยกประเภทได้ง่ายขึ้น 

 ๓. บัญชีแยกประเภทบางรายการที่ต้องใช้รองรับวิธีการปฏิบัติในเรื่องใหม่ ถูกเปิดขึ้นเพ่ิมเติม 

 ๔. บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน ถูกเปิดขึ้นเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการจัดท า

งบการเงินและวิเคราะห์รายการ 

 ๕. บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน – ภายในกรมเดียวกัน ถูกเปิดขึ้นเพ่ิมเติม เพ่ือใช้แทน

บัญชีระหว่างหน่วยเบิกจ่าย (เดินสะพัดภายในหน่วยงาน) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบัญชีในการบันทึก

รายการที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน เพ่ือให้รองรับการวิเคราะห์รายการในงบการเงินรวม

จังหวัดในระยะต่อไป 

 ๖. ค าอธิบายความหมายของบัญชีแต่ละรายการมีการปรับแก้ให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น 

แม้ว่าจะมีการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานหลายประการเพ่ือปรับให้เป็นผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

Version 2551 ดังได้กล่าวข้างต้น แต่ผังบัญชีดังกล่าวมีการใช้งานมาเป็นเวลานานโดยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็น

ปัจจุบันจนถึงขณะนี้  ซ่ึงในช่วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้กรมบัญชีกลางต้องปรับเปลี่ยนรายการในผังบัญชีมาตรฐาน

ตามความจ าเป็นหลายรายการ แต่ยังไม่มีการรวบรวมรายการที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐ  

ได้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ค าอธิบายความหมายของบัญชีหลายรายการในผังบัญชีมาตรฐานอาจมีข้อคลาดเคลื่อน

และขาดความชัดเจน กรมบัญชีกลางจึงเห็นสมควรปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานในครั้งนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของผังบัญชีมาตรฐาน 

 ๑. ผังบัญชีมาตรฐานถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจ าแนกข้อมูลทางการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย

การจัดกลุ่มรายการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน ซึ่งจะท าให้หน่วยงานสามารถรายงานข้อมูล 

ในรูปแบบงบการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินได้สะดวกและรวดเร็ว 

 ๒. ในปัจจุบันมีความต้องการข้อมูลภาพรวมทางการเงินขององค์กรภาครัฐในหลายระดับจากระดับกรม 

ระดับกระทรวง ไปจนถึงระดับแผ่นดิน รวมทั้งระดับกรมในมิติของจังหวัด การจัดท างบการเงินในระดับต่างๆ เหล่านี้ 

ล้วนแต่ต้องใช้ข้อมูลที่จ าแนกไว้ตามผังบัญชีที่จัดโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผังบัญชีมาตรฐาน

จึงต้องสนองวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงินรวมระดับต่างๆ นอกจากระดับกรมท่ีเป็นพื้นฐานด้วย ซึ่งการจัดท า

งบการเงินรวมท าให้จ าเป็นต้องมีการแยกข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันไว้ในผังบัญชีมาตรฐาน 

เพ่ือตัดรายการระหว่างกันภายหลัง 

๓. นอกจากวัตถุประสงค์ในการใช้จัดท างบการเงินแล้ว ผังบัญชีมาตรฐานยังจัดเก็บข้อมูลบัญชีไว้ใช้  

เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ด้วย เช่น การเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางรายการโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลบัญชี

ค่าใช้จ่ายเพื่อการค านวณต้นทุน การสร้างบัญชีเพ่ือรองรับขั้นตอนการท างานเฉพาะตัวในระบบ GFMIS เป็นต้น 
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สาระส าคัญของการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 

กรมบัญชีกลางได้จัดท าผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 โดยได้ปรับปรุงแก้ไข 

จากผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 ในหลายประเด็น เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้อง 

กับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การรายงานข้อมูลบัญชีในงบการเงินเป็นไปตาม

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ก าหนดขึ้นใหม่  

การปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 มีสาระส าคัญของการปรับปรุง ดังนี้ 

๑. บัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นใหม่ ปรับเพ่ิมตั้งแต่ผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 

มีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการรายงาน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ 

ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดเช่น การปรับปรุงวิธีการแสดงข้อมูลในใบแจ้งยอดเงินของธนาคารเมื่อมีการเรียกเก็บเงิน  

ตามเช็คที่น าส่งคลังการบันทึกรายการจัดซื้อที่ดินราชพัสดุของหน่วยงาน  การบันทึกบัญชีและควบคุมยอดหนี้

ระหว่างหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน การปรับปรุงวิธีการรับเงินจากค่าซื้อเอกสารประกวดราคา การให้การช่วยเหลอื

ตามมาตรการชั่วคราวของรัฐบาล ท าให้มีการสร้างบัญชีใหม่เพ่ิมขึ้น ตัวอย่างของบัญชีที่เพ่ิมข้ึนจากรายการดังกล่าว 

เช่นบัญชีพักรอ Clearing บัญชีเช็คฝากรอการเรียกเก็บ บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือน าส่งคลัง บัญชีลูกหนี้เงินยืม

นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีที่ดินราชพัสดุรอโอน บัญชีลูกหนี้ระหว่างกัน – ภายในกรมเดียวกัน 

(Manual) บัญชีเจ้าหนี้ระหว่างกัน – ภายในกรมเดียวกัน (Manual) บัญชีรายได้ระหว่างกัน – ภายในกรมเดียวกัน 

(Manual) บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน – ภายในกรมเดียวกัน (Manual) บัญชีรายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 

บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล เป็นต้น 

 ๒. บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานและเปิดกลับมาใช้งานใหม่ เพ่ือรองรับวิธีปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการ

ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ได้แก่ 

 ๒.๑ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า มีการยกเลิกการระงับการใช้งานของบัญชี

แยกประเภทที่เก่ียวข้องกับรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานฯ เช่น บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรัพย์) – 

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรัพย์) – ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรัพย์) – ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน บัญชีลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน – 

ระยะสั้น บัญชีลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน – ระยะยาว บัญชีเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – ระยะสั้น บัญชีเจ้าหนี้

ตามสัญญาเช่าการเงิน – ระยะยาว บัญชีดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน  

 ๒.๒ นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน มีการยกเลิกการระงับการใช้งาน หรือแก้ไขชื่อบัญชี 

และค านิยามของบัญชีแยกประเภทในผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 ที่เกี่ยวข้องกับ

รายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นตามนโยบายฯ เช่น บัญชีเงินฝากประจ าที่สถาบันการเงินในต่างประเทศ บัญชีเงินลงทุน 

ในตราสารทุนเผื่อขายระยะสั้น บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขายระยะสั้น บัญชีค่าเผื่อการด้อย

ค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดระยะสั้น บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขาย

ระยะสั้น บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไประยะสั้น บัญชีเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ บัญชีเงินลงทุนอ่ืน 
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บัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายระยะยาว บัญชีเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม บัญชีเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม 

บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขายระยะยาว บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในหน่วยงานที่

ถูกควบคุม บัญชีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน บัญชีกลับรายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน บัญชีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน บัญชีเงินลงทุนทั่วไประยะสั้น 

บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด บัญชีเงินลงทุน 

ในตราสารทุนเผื่อขาย บัญชีเงินลงทุนทั่วไปบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (ระบุประเภท)  

 ๒.๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มีการยกเลิกการระงับการ

ใช้งานบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานฯ เช่น บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม – อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน บัญชีรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บัญชีค่าเสื่อมราคา – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บัญชีค่าจ าหน่าย – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

๓. บัญชีแยกประเภทที่ไม่มีการใช้งาน หรือบัญชีแยกประเภทที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและนโยบาย 

การบัญชีภาครัฐ มีการระงับการใช้งานบัญชีดังกล่าว เช่น บัญชีที่ดินราชพัสดุ รหัสบัญชีแยกประเภท 1204020101 

เปลี่ยนไปใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 1204020102 ในชื่อบัญชีเดียวกันแทน โดยบัญชีดังกล่าวใช้ส าหรับหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบดูแลที่ดินราชพัสดุ และบัญชีค่าตอบแทนอ่ืน รหัสบัญชีแยกประเภท 5104040199 เปลี่ยนไปใช้  

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104040102 ชื่อบัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ มีการระงับการใช้งานบัญชี 

ลูกหนี้เช็คขัดข้อง – หน่วยงานภาครัฐ บัญชีลูกหนี้เช็คขัดข้อง – บุคคลภายนอก บัญชีเจ้าหนี้เช็คขัดข้อง – กรมบัญชีกลาง 

บัญชีอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร บัญชีสินทรัพย์ถาวรอ่ืน บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม – อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร 

บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม – สินทรัพย์ถาวรอ่ืนบัญชีค่าเสื่อมราคา – อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร บัญชีค่าเสื่อมราคา – 

สินทรัพย์ถาวรอ่ืน  

๔. บัญชีแยกประเภทที่มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น บัญชีเงินฝาก

ธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง บัญชีลูกหนี้เงินมัดจ าและเงินประกัน บัญชีค่าธรรมเนียม บัญชีค่าบริการไปรษณีย์ เป็นต้น 

๕. ค าอธิบายความหมายของบัญชีแต่ละรายการมีการปรับแก้ให้ถูกต้องชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่าง

ประกอบมากขึ้น โดยเฉพาะบัญชีหมวดค่าใช้จ่าย 

 

การใช้งานผังบัญชีในระบบ GFMIS 

 บัญชีแยกประเภทในผังบัญชีมาตรฐานถูกสร้างขึ้นในระบบงานบัญชีแยกประเภท (GL) ในระบบ GFMIS  

เพ่ือให้รองรับความต้องการในการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐลักษณะพิเศษ 

รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐตามกรอบการจัดท างบการเงินรวมของแผ่นดิน แต่มีการบันทึกข้อมูล

ในรหัสหน่วยงานนั้นในระบบ GFMIS ด้วยเมื่อมีการท ารายการกับกรมบัญชีกลางในรหัสหน่วยงาน 9999 เช่น 

รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร แม้ว่าโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทที่แสดงไว้ในผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

นี้จะเปิดให้ใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง แต่บัญชีแยกประเภทบางรายการถูกเปิดไว้ให้ใช้เฉพาะกับหน่วยงานบาง

แห่งหรือบางกลุ่มเท่านั้น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและลักษณะการด าเนินงานแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน
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โดยทั่วไป หากบัญชีใดมีการจ ากัดสิทธิการใช้งานจะมีการระบุ ไว้ในค าอธิบายบัญชีนั้นด้วย แต่จะไม่ได้ระบุไว้

ส าหรับบัญชีที่ระบบบันทึกโดยอัตโนมัติ หน่วยงานแห่งหนึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องใช้บัญชีแยกประเภททุกบัญชี  

ตามท่ีก าหนดไว้ในผังบัญชีนี้ แต่ควรเลือกใช้บัญชีแยกประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะของรายการที่เกิดข้ึน 

 นอกจากการจ ากัดสิทธิการใช้งานบัญชีแยกประเภทบางรายการส าหรับบางหน่วยงานแล้ว บัญชีแยกประเภท

ที่เปิดให้ใช้งานได้ส าหรับหน่วยงานทุกแห่งโดยทั่วไป อาจมีข้อจ ากัดในการใช้งานเมื่อมีการเลือกใช้บัญชีนั้นกับค าสั่งงาน

ที่ท าให้เกิดการบันทึกบัญชีในประเภทเอกสาร (Document Type) บางชนิดในระบบ GFMIS ทั้งนี้ เพ่ือช่วยลด

ความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีผิดประเภทโดยไม่ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น ประเภทเอกสาร JR เป็นการบันทึกรายการ

เกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หากมีการระบุรหัสบัญชีอ่ืนนอกจากกลุ่มเงินสดเพ่ือบันทึกรายการ  

ก็จะไม่สามารถท าได้ ประเภทเอกสาร JV เป็นการบันทึกรายการปรับปรุงทั่วไปในบัญชีใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด 

หากมีการระบุรหัสบัญชีกลุ่มเงินสด เพ่ือบันทึกรายการก็จะไม่สามารถท าได้เช่นกัน หรือประเภทเอกสารบางชนิด

สร้างขึ้นเพ่ือใช้เฉพาะกับรายการเดียวเท่านั้น เช่น ประเภทเอกสาร JM เป็นการบันทึกรายการปรับปรุง 

วัสดุคงเหลือสิ้นงวด ดังนั้น จะไม่สามารถระบุรหัสบัญชีอ่ืนใดได้นอกจากวัสดุคงเหลือ และค่าวัสดุเท่านั้น เป็นต้น 

 ในค านิยามของบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการ จะระบุถึงลักษณะพิเศษของบัญชีไว้ด้วยในการเลือกใช้

งานบัญชีแยกประเภท หน่วยงานจ าเป็นต้องทราบว่าบัญชีที่ใช้นั้นมีลักษณะพิเศษอย่างใดหรือไม่เพ่ือการใช้งาน

บัญชีได้อย่างถูกต้อง เช่น การใช้ค าสั่งงานเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีย้อนหลังหน่วยงานต้องเลือกใช้ค าสั่งงาน  

ให้สอดคล้องกับบัญชีที่ต้องการปรับปรุง ลักษณะพิเศษดังกล่าว ได้แก่ 

 ๑. บัญชีที่เป็นรายการเปิด (Open item) ซึ่งต้องมีการจับคู่หักล้างเพ่ือปรับสถานะคงค้างของรายการ

เมื่อได้บันทึกล้างบัญชีแยกประเภทแล้ว โดยลักษณะปกติของบัญชีเหล่านี้จะถูกบันทึกรายการพักไว้ชั่วคราว  

เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นก็จะมีการบันทึกล้างบัญชีนั้นออกไป เช่น บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง เป็นต้น 

 ๒. บัญชีกระทบยอด (Reconciliation account) ซึ่งมีการเก็บรายละเอียดบัญชีรายตัวไว้ในระบบด้วย 

หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการในบัญชีกระทบยอดโดยตรง แต่ระบบจะบันทึกบัญชีให้โดยเชื่อมโยงจากรหัสบัญชี

ย่อยรายตัวที่หน่วยงานเป็นผู้บันทึก ซึ่งมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรหัสบัญชีย่อยกับบัญชีแยกประเภท 

ไว้ในระบบก่อนแล้ว เช่น บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก เป็นต้น 

 ๓. บัญชีท่ีระบบบันทึกโดยอัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการบันทึกรายการระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับกรมบัญชีกลาง 

ในรหัสหน่วยงาน 9999 เป็นบัญชีในกลุ่มรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานทั้งหมด ระบบไม่เปิดให้หน่วยงาน

บันทึกบัญชีนี้โดยตรง แต่ระบบจะบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ ในรหัสหน่วยงาน 9999 พร้อมกันกับบัญชีตรงกันข้าม 

ในรหัสหน่วยงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีการท ารายการกับกรมบัญชีกลาง เช่น บัญชีรายได้ 

ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบด าเนินงานจากรัฐบาล เป็นต้น 

 ๔. บัญชีระหว่างกัน BP (Business partner) ซึ่งใช้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 

รวมทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับกรมบัญชีกลาง ในรหัสหน่วยงาน 9999 บัญชีเหล่านี้จะถูกน ามาตัดรายการ

ระหว่างกันในการจัดท างบการเงินรวม ในผังบัญชีระบุรหัสย่อไว้เป็นบัญชี BP เช่น บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - 

รายได้รับแทนกัน และบัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน เมื่อมีการบันทึกบัญชีระหว่างกันจะต้องระบุรหัส

หน่วยงานคู่ค้า (Trading partner) ด้วย ซึ่งเป็นรหัสหน่วยงาน ๔ หลัก ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานที่ท ารายการ
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กับหน่วยงานผู้บันทึกรายการบัญชีระหว่างกันนี้มีทั้งแบบที่หน่วยงานต้องบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้าด้วยตนเอง  

หรือแบบที่ระบบบันทึกให้โดยอัตโนมัติ 

ในการเลือกใช้บัญชีแยกประเภทให้เหมาะสมกับรายการที่เกิดขึ้น หน่วยงานควรพิจารณาจากค าอธิบาย

ความหมายของบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในค าอธิบายความหมายของบัญชีบางรายการมีการให้ตัวอย่างรายการ 

ที่ควรบันทึกในบัญชีนั้นไว้ อย่างไรก็ดี หากเกิดรายการที่ไม่มีระบุไว้ในตัวอย่าง หน่วยงานควรใช้การเทียบเคียง 

กับตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันเพ่ือการเลือกใช้บัญชี นอกจากนี้  ในการใช้งานบัญชีระหว่างกันภายในกรมเดียวกัน 

ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือใช้กับหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกันที่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น หน่วยงานต้องจัดให้มีการควบคุม

ภายในหน่วยงานให้มีการบันทึกบัญชีระหว่างกันทั้ง ๒ หน่วย ที่มีรายการระหว่างกันด้วยยอดที่ตรงกันตลอดเวลา 

และเมื่อมีการจัดท างบการเงิน บัญชีเหล่านี้จะถูกหักกลบเป็นศูนย์ ได้แก่ ลูกหนี้ระหว่างกัน – ภายในกรมเดียวกัน 

(Manual) กับบัญชีเจ้าหนี้ระหว่างกัน – ภายในกรมเดียวกัน (Manual) และบัญชีรายได้ระหว่างกัน – ภายในกรมเดียวกนั 

(Manual) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน – ภายในกรมเดียวกัน (Manual)  

 บัญชีแยกประเภทในผังบัญชีมาตรฐานที่มีความถี่ในการถูกเรียกใช้งานมากที่สุดคือบัญชีค่าใช้จ่าย  

ซึ่งมีประเด็นบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานที่ควรกล่าวถึงคือ การจัดกลุ่มบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายบางรายการ 

ในผังบัญชีอาจไม่ตรงกันกับการจ าแนกประเภทรายจ่ายเพ่ือการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น เงินตอบแทน

พิเศษของผู้ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น และค่าล่วงเวลา (ผู้บริหารและหน่วยงาน) ในผังบัญชีจัดอยู่ในกลุ่มเงินเดือน

และค่าจ้าง ภายใต้กลุ่มค่าใช้จ่ายบุคลากร ในขณะที่รายจ่ายสองรายการนี้ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  

ในงบด าเนินงาน ดังนั้น ในการบันทึกรายการเบิกจ่ายควรพิจารณาเลือกบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายแยกจากการพิจารณา

ระบุรหัสเกี่ยวกับงบประมาณที่ขอเบิก โดยเลือกบัญชีค่าใช้จ่ายตามรายการในผังบัญชีที่ระบุชื่อและค าอธิบาย

ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมากที่สุด และเลือกระบุรหัสเกี่ยวกับงบประมาณท่ีขอเบิกตามที่ส านักงบประมาณ 

และกรมบัญชีกลางก าหนดให้ใช้ในระบบ GFMIS นอกจากนี้ แม้ว่าบัญชีค่าใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่จะระบุชื่อไว้ตามลักษณะ

ของรายการที่เกิดขึ้น เช่น เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล ค่าไฟฟ้า แต่บัญชีค่าใช้จ่ายบางรายการจะระบุชื่อไว้ตามกิจกรรม

ซึ่งอาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลายลักษณะ เช่น การพัฒนาบุคลากร อาจมีค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ ค่าจัดอาหารเลี้ยง 

ค่าวัสดุต่างๆ ค่าใช้จ่ายตอบแทนให้วิทยากร เป็นต้น ดังนั้น ในการเลือกใช้บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป 

ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินเป็นหลักว่าใช้ในกิจกรรมใด หากวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินสอดคล้อง

กับชื่อบัญชีใดในผังบัญชีควรเลือกใช้บัญชีนั้น เช่น การจ้างพิมพ์หรือจ้างถ่ายส าเนาเอกสาร หากใช้เอกสารนั้น 

เพ่ือประกอบการฝึกอบรม ควรเลือกบัญชีค่าใช้จ่ายฝึกอบรม หากใช้เอกสารนั้นเพ่ือการเตรียมการประชุม  

ควรเลือกบัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม หรือหากใช้เอกสารนั้น เพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจ

ที่ถูกต้องควรเลือกบัญชีค่าประชาสัมพันธ์ 

 ดังได้กล่าวแล้วว่าผังบัญชีมาตรฐานก าหนดขึ้นเพ่ือรองรับการจัดท างบการเงินเป็นหลัก ข้อมูลบัญชี  

แยกประเภทตามผังบัญชีแต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่อาจสนองความต้องการข้อมูลที่หลากหลายได้ทั้งหมด  

ในบางกรณีที่ข้อมูลบัญชีแยกประเภทไม่ตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล ระบบ GFMIS อาจมีข้อมูลที่ตรงกับ

ความต้องการอยู่ในระบบงานต่างๆ แต่หากไม่มี หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการเฉพาะ

ไว้ต่างหากด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลโดยครบถ้วน 
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การพัฒนาผังบัญชีในอนาคต 

 ผังบัญชีมาตรฐานมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นระยะโดยตลอดจนเป็น Version 2560 ในฉบับนี้ เพ่ือให้

เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา และเป็นที่แน่นอนว่าสภาพแวดล้อม

ของการด าเนินงานในภาครัฐจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้ขอบเขตและรูปแบบการด าเนินงาน 

รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน  

ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีผลต่อความต้องการข้อมูลเพ่ือการรายงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่ผังบัญชีมาตรฐาน  

เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการจัดเก็บข้อมูลย่อมท าให้ ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทัน 

ต่อสถานการณ์ความต้องการใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนในอนาคตเป็นระยะเมื่อมีความจ าเป็น 

เพ่ือให้เหมาะกับการใช้งานในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป
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ค ำอธิบำย

1 0 00 00 00 00

1 1 00 00 00 00

1 1 01 00 00 00 1.1.1 บัญชีเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด

1 1 01 01 00 00 1.1.1.1 บัญชีเงนิสดในมือ

1 1 01 01 01 01 หมายถึง เงินทีห่น่วยงานถือไวใ้นรูปของธนบัตร  เหรียญกษาปณ์  

ดราฟต์  ธนาณัติ  เช็ค
1 1 01 01 01 03 หมายถึง บัตรรูปแบบหนึ่งทีถ่ือเสมือนเงินสด ทีรั่ฐออกให้ผู้มีสิทธไิด้รับ

เงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามพ.ร.บ.ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่

ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.2524 ซ่ึงผู้มีสิทธไิด้รับ เงินชดเชย หรือผู้

ส่งออกสามารถน าบัตรภาษีทีไ่ด้รับไปช าระค่าภาษีอากรแทนเงินสดได้

1 1 01 01 01 04 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้คุมยอดเงินทีห่น่วยงานได้รับจากรัฐบาลตามวงเงินที่

ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังเพือ่ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ปลีกย่อยต่าง ๆ ตามระเบียบเงินทดรองราชการของกระทรวงการคลัง

1 1 01 01 01 07 หมายถึง เงินทีอ่ยู่ระหวา่งการขนย้ายระหวา่งส านักงานคลังจังหวดั หรือ

ระหวา่งส านักงานสาขาของกรมธนารักษ์ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open

 item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 01 01 08 หมายถึง เงินสดของรัฐบาลซ่ึงเก็บรักษาอยู่ทีส่ านักงานคลังจังหวดัไวเ้พือ่

ภารกิจการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน9999)
1 1 01 01 01 09 หมายถึง บัญชีเพือ่ปรับปรุงยอดบัตรภาษีทีส่่วนราชการผู้จัดเก็บน าส่งให้

กรมศุลกากรแล้วแต่อยู่ระหวา่งการตรวจสอบโดยกรมศุลกากรหรืออยู่

ระหวา่งการน าส่ง ก่อนจะล้างยอดเป็นบัตรภาษีใช้ส าหรับการปรับปรุง

บัญชี ณ วนัส้ินปี เพือ่การจัดท างบการเงินรวมของแผ่นดิน (ใช้เฉพาะ

รหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 01 01 10 หมายถึง เงินสดรับ กรณีส่วนราชการน าข้อมูลรายได้แผ่นดินทีจ่ัดเก็บ

และน าส่งจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMIS โดยการ interface

1 1 01 01 01 11 หมายถึง เงินสดของแผ่นดิน ในรูปของเหรียญกษาปณ์ ทีถ่ือโดยกรมธนา

รักษ์ (ใช้เฉพาะกรมธนารักษ)์

1 1 01 01 01 12 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกการน าส่งเงินในระบบ GFMIS แทนบัญชีพัก

เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง และคลังจังหวดัทุกจังหวดั (ไม่ใช้ใน

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง) บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)

1 1 01 01 01 13 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกการน าส่งเงินด้วยเช็คธนาคารทีห่น่วยงานได้รับ

และน าส่งคลังจากรายการ Memo ในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร เพือ่

แจ้งยอดเช็คน าฝากทีอ่ยู่ระหวา่งการรอเรียกเก็บเงิน เป็นรายการ

ชั่วคราวในระหวา่งทีธ่นาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ค

1 1 01 01 01 14 หมายถึง เช็คธนาคารทีห่น่วยงานน าส่งคลัง แต่อยู่ระหวา่งรอการเรียก

เก็บเงินตามเช็ค (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

ผังบัญชีมำตรฐำนในระบบ GFMIS Version 2560

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1. บัญชีสินทรัพย์

1.1 บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน

บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีบัตรภาษี

บัญชีเงินทดรองราชการ

บัญชีย้ายตัวเงินระหวา่งทาง

บัญชีเงินสด ณ คลังจังหวดั

บัญชีบัตรภาษีระหวา่งทาง

บัญชีพักเงินสดรับ

บัญชีเงินสด ณ กรมธนารักษ์

บัญชีพักเงินน าส่ง

บัญชีพักรอ Clearing

บัญชีเช็คฝากรอเรียกเก็บ
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 01 01 99 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกเงินทีม่ีการส ารองไวเ้พือ่คืนภาษี (ใช้เฉพาะ

หน่วยงานหลักทีท่ าหน้าทีจ่ัดเก็บภาษีอากร)

1 1 01 02 00 00 1.1.1.2 บัญชีเงนิฝำกคลังและสถำบันกำรเงนิ

1 1 01 02 01 00 1.1.1.2.1 บัญชีเงนิฝำก ณ ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1 1 01 02 01 01 หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัในบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (TR1) 

ทีก่ระทรวงการคลังเปิดไวก้ับธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายวา่

ด้วยเงินคงคลัง เพือ่ฝากเงินของรัฐบาล (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธปท.(เงินคงคลังบัญชีที ่1) 

กรมบัญชีกลางบันทึกพักไวเ้มื่อมีการรับเงินเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 

โดยตรงไม่ผ่านบัญชีเงินฝากด้านรับเพือ่รอกระทบยอดกับใบแจ้งยอด

บัญชีเงินฝาก ธปท. ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากธปท.(เงินคงคลัง) 

บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 01 03 หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัในบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่2 (TR2) 

ทีก่ระทรวงการคลังเปิดไวก้ับธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายวา่

ด้วยเงินคงคลัง เพือ่การจ่ายเงินโดยจะรับโอนเงินจากบัญชีเงินคงคลังที ่

1 เท่านั้น บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัส

หน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 02 00 1.1.1.2.2 บัญชีเงนิฝำกของกรมบัญชีกลำง (บัญชีธนำคำรทีเ่ก่ียวข้องกับ Cash Concentration)

1 1 01 02 02 01 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธปท.(เงินคงคลังบัญชีที ่2) 

เมื่อมีการจ่ายเงินจากคลังโดยตรงเข้าบัญชีผู้ขายของส่วนราชการ ซ่ึงจะ

ล้างไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่2 ภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 02 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธปท.(เงินคงคลังบัญชีที ่2) 

เมื่อมีการจ่ายเงินจากคลังเข้าบัญชีส่วนราชการเพือ่ให้ส่วนราชการน าไป

จ่ายต่อให้เจ้าหนี้และผู้มีสิทธ ิซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่2 

ภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน

 9999)

1 1 01 02 02 03 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธปท.(เงินคงคลังบัญชีที ่2) 

เมื่อมีการจ่ายเงินจากคลังโดยตรงเป็นเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการ ซ่ึง

จะล้างไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่2 ภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 02 04 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธปท.(เงินคงคลังบัญชีที ่2) 

เมื่อมีการจ่ายเงินจากคลังโดยตรงเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญเข้าบัญชีผู้รับ

บ านาญหรือทายาท ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่2 ภายหลัง 

บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 02 05 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธปท.(เงินคงคลังบัญชีที ่2) 

เมื่อมีการจ่ายเงินจากคลังโดยตรงเป็นเงินค่าสวสัดิการของข้าราชการ

เข้าบัญชีข้าราชการ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่2 ภายหลัง 

บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีเงินฝากส าหรับจ่าย

บ าเหน็จบ านาญ

บัญชีเงินทดรองเพือ่คืนภาษี

บัญชีเงินฝาก ธปท.(เงินคงคลัง 

บัญชีที ่1)

บัญชีเงินฝากส าหรับจ่าย

สวสัดิการ

บัญชีพักเงินฝาก ธปท.(เงินคง

คลัง บัญชีที ่1)

บัญชีเงินฝาก ธปท.(เงินคงคลัง 

บัญชีที ่2)

บัญชีเงินฝากส าหรับการจ่ายเงิน

จาก บัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่2 

ให้ผู้ขาย

บัญชีเงินฝากส าหรับการจ่ายเงิน

จาก บัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่2 

ให้ส่วนราชการ

บัญชีเงินฝากส าหรับจ่ายเงินเดือน
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 02 06 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของรรัฐบาลโดยกรมบัญชีกลาง ส าหรับ

การรับเงินยอดรวมทีห่น่วยงานน าส่งและน าฝากคลังก่อนโอนไปเข้าบัญชี

เงินฝากธปท. (เงินคงคลังบัญชีที ่1) บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open 

item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 02 07 หมายถึง บัญชีทีก่รมบัญชีกลางโอนเงินจากบัญชีเงินคงคลังที ่2 ไปให้

ส านักงานคลังจังหวดั  เพือ่ใช้แลกเหรียญกษาปณ์จากประชาชน  บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 02 08 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยทีก่รมธนารักษ์เปิดไวเ้พือ่การ

บริหารการรับจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์และการรับย้ายจ่ายย้ายตัวเงิน (ใช้

เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 00

1 1 01 02 03 01 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในส่วนกลางน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 02 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสมุทรปราการทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1  (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 03 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดันนทบุรีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1  (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 04 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัปทุมธานีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 05 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัพระนครศรีอยุธยาทีเ่ปิด

ไวใ้ห้ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชี

ก่อนโอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 06 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัอ่างทองทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1  (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 07 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัลพบุรีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 08 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสิงห์บุรีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 09 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัชัยนาททีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีเงินฝากส าหรับด้านรับ

บัญชีเงินฝากกรุงไทย ณ 

ส านักงานคลังด้านจ่าย

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ณ

 กรมธนารักษ์

บัญชีเงินฝากธนาคารของ

กรมบัญชีกลาง

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสมุทรปราการ

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดันนทบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัปทุมธานี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัอ่างทอง

1.1.1.2.3 บญัชเีงนิฝำกธนำคำรของกรมบญัชกีลำงและคลงัจังหวดั ณ ธนำคำรกรงุไทยเพ่ือให้สว่นรำชกำรน ำสง่เงนิ

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัลพบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสิงห์บุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัชัยนาท



- 4 -

ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 03 10 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสระบุรีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 11 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัชลบุรีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 12 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัระยองทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 13 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัจันทบุรีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 14 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัตราดทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 15 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัฉะเชิงเทราทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 16 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัปราจีนบุรีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 17 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดันครนายกทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 18 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสระแก้วทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 19 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดันครราชสีมาทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 20 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดับุรีรัมย์ทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 21 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสุรินทร์ทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 22 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัศรีสะเกษทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสระบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัชลบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัจันทบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัตราด

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัฉะเชิงเทรา

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัปราจีนบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดันครนายก

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสระแก้ว

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดันครราชสีมา

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดับุรีรัมย์

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสุรินทร์

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัศรีสะเกษ
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 03 23 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัอุบลราชธานีทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 24 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัยโสธรทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 25 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัชัยภูมิทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 26 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัอ านาจเจริญทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 27 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัหนองบัวล าภูทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 28 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัขอนแก่นทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 29 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัอุดรธานีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 30 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัเลยทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 31 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัหนองคายทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 32 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัมหาสารคามทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 33 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัร้อยเอ็ดทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 34 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดักาฬสินธุ์ทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 35 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสกลนครทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัอุบลราชธานี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัยโสธร

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัอ านาจเจริญ

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัหนองบัวล าภู

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัขอนแก่น

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัอุดรธานี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัเลย

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัหนองคาย

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัมหาสารคาม

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัร้อยเอ็ด

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดักาฬสินธุ์

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสกลนคร
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 03 36 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดันครพนมทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 37 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัมุกดาหารทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 38 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัเชียงใหม่ทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 39 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัล าพูนทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 40 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัล าปางทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 41 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัอุตรดิตถ์ทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 42 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัแพร่ทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 43 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัน่านทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 44 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัพะเยาทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 45 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัเชียงรายทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 46 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัแม่ฮ่องสอนทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 47 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดันครสวรรค์ทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 48 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัอุทัยธานีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดันครพนม

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัเชียงใหม่

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัล าพูน

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัล าปาง

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัอุตรดิตถ์

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัแพร่

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัน่าน

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัพะเยา

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัเชียงราย

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัแม่ฮ่องสอน

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดันครสวรรค์

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัอุทัยธานี
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 03 49 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัก าแพงเพชรทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 50 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัตากทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 51 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสุโขทัยทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 52 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัพิษณุโลกทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 53 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัพิจิตรทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 54 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัเพชรบูรณ์ทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 55 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัราชบุรีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 56 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดักาญจนบุรีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 57 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสุพรรณบุรีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 58 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดันครปฐมทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 59 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสมุทรสาครทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 60 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสมุทรสงครามทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 61 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัเพชรบุรีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัก าแพงเพชร

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัตาก

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสุโขทัย

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัพิษณุโลก

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัพิจิตร

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัเพชรบูรณ์

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัราชบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดักาญจนบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสุพรรณบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดันครปฐม

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสมุทรสาคร

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัเพชรบุรี
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 03 62 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัประจวบคีรีขันธท์ีเ่ปิดไว้

ให้ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชี

ก่อนโอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 63 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดันครศรีธรรมราชทีเ่ปิดไว้

ให้ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชี

ก่อนโอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 64 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดักระบีท่ีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 65 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัพังงาทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 66 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัภูเก็ตทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 67 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสุราษฎร์ธานีทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 68 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัระนองทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 69 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัชุมพรทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 70 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสงขลาทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 71 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสตูลทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 72 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัตรังทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 73 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัพัทลุงทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 74 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัปัตตานีทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัประจวบคีรีขันธ์

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดันครศรีธรรมราช

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดักระบี่

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัพังงา

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัภูเก็ต

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสุราษฎร์ธานี

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัระนอง

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัชุมพร

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสงขลา

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัสตูล

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัตรัง

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัพัทลุง

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัปัตตานี
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 03 75 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัยะลาทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 76 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดันราธวิาสทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 77 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ อ าเภอสีค้ิวทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในอ าเภอน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 78 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ อ าเภอบัวใหญ่ทีเ่ปิดไว้

ให้ส่วนราชการในอ าเภอน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 79 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ อ าเภอภูเขียวทีเ่ปิดไว้

ให้ส่วนราชการในอ าเภอน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 80 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ อ าเภอพลทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในอ าเภอน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 81 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ อ าเภอฝางทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในอ าเภอน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 82 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ อ าเภอแม่สะเรียงที่

เปิดไวใ้ห้ส่วนราชการในอ าเภอน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้า

บัญชีก่อนโอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 

9999)
1 1 01 02 03 83 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ อ าเภอแม่สอดทีเ่ปิดไว้

ให้ส่วนราชการในอ าเภอน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 84 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ อ าเภอปากพนังทีเ่ปิด

ไวใ้ห้ส่วนราชการในอ าเภอน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชี

ก่อนโอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 85 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ อ าเภอทุง่สงทีเ่ปิดไว้

ให้ส่วนราชการในอ าเภอน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 86 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ อ าเภอตะกั่วป่าทีเ่ปิด

ไวใ้ห้ส่วนราชการในอ าเภอน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชี

ก่อนโอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 03 87 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ อ าเภอสมุยทีเ่ปิดไวใ้ห้

ส่วนราชการในอ าเภอน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดัยะลา

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดันราธวิาส

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

อ าเภอสีค้ิว

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

อ าเภอบัวใหญ่

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

อ าเภอภูเขียว

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

อ าเภอพล

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

อ าเภอฝาง

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

อ าเภอแม่สะเรียง

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

อ าเภอแม่สอด

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

อ าเภอปากพนัง

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

อ าเภอทุง่สง

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

อ าเภอตะกั่วป่า

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

อ าเภอสมุย
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 03 88 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ อ าเภอเบตงทีเ่ปิดไว้

ให้ส่วนราชการในอ าเภอน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน

โอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 03 89 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดับึงกาฬทีเ่ปิดไวใ้ห้ส่วน

ราชการในจังหวดัน าเงินทีต้่องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป

เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 00
1 1 01 02 04 01 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง 

ส่วนราชการในส่วนกลางบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชี

เงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อกรมบัญชีกลาง

กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

สมุทรปราการ ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝาก

เงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง

กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน  9999)

1 1 01 02 04 03 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

นนทบุรี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 04 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ปทุมธานี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 05 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

พระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน า

ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง

กระทบยอดรับ  ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 06 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

อ่างทองส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

อ าเภอเบตง

บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง

จังหวดับึงกาฬ

1.1.1.2.4 บัญชีพักเงินฝำกธนำคำรของกรมบัญชีกลำงและคลังจังหวัด ณ ธนำคำรกรุงไทย เพ่ือให้ส่วนรำชกำรน ำส่งเงิน

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

กรมบัญชีกลาง

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสมุทรปราการ

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดันนทบุรี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัปทุมธานี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัอ่างทอง
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 04 07 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ลพบุรี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ  ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน  9999)
1 1 01 02 04 08 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

สิงห์บุรี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ  ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน  9999)
1 1 01 02 04 09 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ชัยนาท ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 10 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

สระบุรี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 11 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัชลบุรี

 ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับ ใช้

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 12 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ระยอง ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 13 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

จันทบุรี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 14 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัตราด

 ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับ ใช้

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัลพบุรี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสิงห์บุรี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัชัยนาท

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสระบุรี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัชลบุรี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัระยอง

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัจันทบุรี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัตราด
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 04 15 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 16 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ปราจีนบุรี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 17 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

นครนายก ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 18 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

สระแก้ว ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 19 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

นครราชสีมา ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 20 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

บุรีรัมย์ ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 21 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

สุรินทร์ ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 22 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัศรีสะ

เกษ ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชี

เงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับ

ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัฉะเชิงเทรา

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัปราจีนบุรี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดันครนายก

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสระแก้ว

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดันครราชสีมา

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดับุรีรัมย์

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสุรินทร์

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัศรีสะเกษ
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 04 23 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

อุบลราชธานี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 24 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ยโสธร ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 25 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ชัยภูมิ ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 26 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

อ านาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 27 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

หนองบัวล าภู ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝาก

เงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง

กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 28 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ขอนแก่น ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 29 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

อุดรธานี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 30 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัเลย 

ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับใช้

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัอุบลราชธานี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัยโสธร

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัชัยภูมิ

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัอ านาจเจริญ

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัหนองบัวล าภู

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัขอนแก่น

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัอุดรธานี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัเลย
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 04 31 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

หนองคาย ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 32 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

มหาสารคาม ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 33 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ร้อยเอ็ด ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 34 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

กาฬสินธุ์ ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 35 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

สกลนคร ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 36 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

นครพนม ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 37 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

มุกดาหาร ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 38 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

เชียงใหม่ ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัหนองคาย

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัมหาสารคาม

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัร้อยเอ็ด

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดักาฬสินธุ์

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสกลนคร

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดันครพนม

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัมุกดาหาร

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัเชียงใหม่
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 04 39 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ล าพูน ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 40 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ล าปาง ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 41 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

อุตรดิตถ์ ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 42 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัแพร่

 ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับใช้

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 43 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัน่าน

 ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับ  ใช้

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 44 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

พะเยา ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 45 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

เชียงราย ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 46 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

แม่ฮ่องสอน ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัล าพูน

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัล าปาง

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัอุตรดิตถ์

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัแพร่

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัน่าน

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัพะเยา

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัเชียงราย

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัแม่ฮ่องสอน
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 04 47 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

นครสวรรค์ ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 48 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

อุทัยธานี  ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 49 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ก าแพงเพชร  ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝาก

เงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง

กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 50 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัตาก 

ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับใช้

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 51 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

สุโขทัย ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 52 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

พิษณุโลก ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 53 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

พิจิตร ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 54 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

เพชรบูรณ์ ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ  ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดันครสวรรค์

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัอุทัยธานี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัก าแพงเพชร

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัตาก

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสุโขทัย

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัพิษณุโลก

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัพิจิตร

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัเพชรบูรณ์
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 04 55 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ราชบุรี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 56 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

กาญจนบุรี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 57 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

สุพรรณบุรี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 58 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

นครปฐม ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 59 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

สมุทรสาคร ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 60 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

สมุทรสงคราม ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝาก

เงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง

กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 61 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

เพชรบุรี  ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 62 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ประจวบคีรีขันธ ์ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝาก

เงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง

กระทบยอดรับใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัราชบุรี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดักาญจนบุรี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสุพรรณบุรี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดันครปฐม

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสมุทรสาคร

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสมุทรสงคราม

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัเพชรบุรี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัประจวบคีรีขันธ์
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 04 63 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

นครศรีธรรมราช ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝาก

เงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง

กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 64 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดักระบี่

 ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับ ใช้

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 65 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัพังงา

 ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับ ใช้

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 66 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัภูเก็ต

 ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับ ใช้

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 67 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสุ

ราษฎร์ธานี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 68 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ระนอง ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 69 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ชุมพร ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 70 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

สงขลา ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดันครศรีธรรมราช

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดักระบี่

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัพังงา

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัภูเก็ต

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสุราษฎร์ธานี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัระนอง

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัชุมพร

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสงขลา
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 04 71 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัสตูล 

ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับ ใช้

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 72 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัตรัง 

 ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับ ใช้

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 73 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

พัทลุง ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 74 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

ปัตตานี ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ  ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 75 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดัยะลา

 ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบยอดรับ  ใช้

กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 76 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั

นราธวิาส ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ  ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 77 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ 

อ าเภอสีค้ิว  ส่วนราชการในอ าเภอบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ  ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 78 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ 

อ าเภอบัวใหญ่ ส่วนราชการในอ าเภอบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝาก

เงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง

กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัสตูล

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัตรัง

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัพัทลุง

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัปัตตานี

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดัยะลา

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดันราธวิาส

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังอ าเภอสีค้ิว

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังอ าเภอบัวใหญ่
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 04 79 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ 

อ าเภอภูเขียว ส่วนราชการในอ าเภอบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 80 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ 

อ าเภอพล ส่วนราชการในอ าเภอบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 81 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ 

อ าเภอฝาง ส่วนราชการในอ าเภอบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 82 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ 

อ าเภอแม่สะเรียง  ส่วนราชการในอ าเภอบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน า

ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง

กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 83 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ 

อ าเภอแม่สอด ส่วนราชการในอ าเภอบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝาก

เงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง

กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 84 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ 

อ าเภอปากพนัง  ส่วนราชการในอ าเภอบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝาก

เงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง

กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 85 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ 

อ าเภอทุง่สง ส่วนราชการในอ าเภอบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 01 02 04 86 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ 

อ าเภอตะกั่วป่า ส่วนราชการในอ าเภอบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝาก

เงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง

กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังอ าเภอภูเขียว

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังอ าเภอพล

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังอ าเภอฝาง

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังอ าเภอแม่สะเรียง

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังอ าเภอแม่สอด

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังอ าเภอปากพนัง

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังอ าเภอทุง่สง

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังอ าเภอตะกั่วป่า
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 04 87 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ 

อ าเภอสมุย ส่วนราชการในอ าเภอบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 88 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดั ณ 

อ าเภอเบตง ส่วนราชการในอ าเภอบันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 04 89 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวดับึง

กาฬ ส่วนราชการในจังหวดับันทึกพักไวเ้มื่อน าส่งหรือน าฝากเงินเข้า

บัญชีเงินฝากฯ ซ่ึงจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ

ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการน าส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 01 02 05 00 1.1.1.2.5 บัญชีเงนิฝำกคลังและหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน

1 1 01 02 05 01 หมายถึง  เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานทีฝ่ากไวก้ับ

กระทรวงการคลัง  ตามข้อบังคับวา่ด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อ

กระทรวงการคลัง เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 

A/C) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

 รหัสบัญชี 2111020101

1 1 01 02 05 02 หมายถึง  บัญชีเงินฝากของเงินทุนหมุนเวยีนทีฝ่ากกับกองคลังของส่วน

ราชการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีเงินรับฝากจาก

เงินทุนหมุนเวยีน รหัสบัญชี 2111020102 (ใช้เฉพาะทุนหมุนเวยีน)

1 1 01 02 05 03 หมายถึง บัญชีเงินฝากของเงินทุนหมุนเวยีนทีฝ่ากไวก้ับส่วนราชการที่

รับผิดชอบทุนหมุนเวยีนในส่วนภูมิภาคบัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน 

(BP) กับบัญชีเงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวยีน รหัสบัญชี 2111020102 

(ใช้เฉพาะทุนหมุนเวยีน)
1 1 01 02 05 09 หมายถึง  บัญชีปรับปรุงบัญชียอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMIS 

ทีย่ังไม่ถูกต้องและรอการแก้ไขเกิดจากยกยอด 1 ม.ค.,ก.พ.,ม.ีค.2548

1 1 01 02 06 00

1 1 01 02 06 01 หมายถึง  บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารพาณิชย์ โดยมี

ข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง ใช้น าฝากเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝาก

คลังทีจ่ัดเก็บได้  เพือ่รอโอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1

1 1 01 02 06 02 หมายถึง  บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารพาณิชย์ เพือ่

วตัถุประสงค์ในการช าระหนี้ของรัฐบาล (ใช้เฉพาะสบน.)

1 1 01 02 06 03 หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดบัญชีไวก้ับธนาคารพาณิชย์ 

เพือ่รับเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจากคลัง

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังอ าเภอสมุย

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังอ าเภอเบตง

บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ

คลังจังหวดับึงกาฬ

บัญชีเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากกองคลัง

บัญชีเงินฝากกองคลัง - 

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคารเพือ่น าส่ง

คลัง

บัญชีเงินฝากธนาคารเพือ่การ

ช าระหนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงิน

งบประมาณ)

1.1.1.2.6 บัญชีเงนิฝำกธนำคำรพำณิชย์เพ่ือรับจ่ำยเงนิกับคลัง
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 06 04 หมายถึงบัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดบัญชีไวก้ับธนาคารพาณิชย์ 

เพือ่รับเงินนอกงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจากคลัง เฉพาะการเบิกเงินนอก

งบประมาณทีฝ่ากคลังไว้

1 1 01 02 06 05 หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดบัญชีไวก้ับธนาคารพาณิชย์ 

เพือ่รับเงินกู้ทีเ่บิกจ่ายจากคลังตามโครงการทีใ่ช้เงินกู้งของรัฐบาล

1 1 01 02 06 06 หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีฝ่ากไวก้ับธนาคารพาณิชย์ โดยมี

ข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง เพือ่รับเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง

ทีจ่ัดเก็บได้ เพือ่รอโอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 ซ่ึงหน่วยงานต้อง

บันทึกบัญชีรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS
1 1 01 02 08 00 1.1.1.2.8 บัญชีเงนิฝำกทีม่ีวัตถุประสงค์เฉพำะของหน่วยงำนภำครัฐ ณ ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1 1 01 02 08 01 หมายถึง เงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดบัญชีไวก้ับ ธปท. เพือ่รับเงินทีไ่ด้

จากการกู้เงินเพือ่ปรับโครงสร้างหนี้ ตาม พรก. ให้อ านาจ

กระทรวงการคลังกู้เงิน และจัดการเงินกู้เพือ้ช่วยเหลือกองทุนเพือ่การ

ฟืน้ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะทีส่อง พ.ศ. 2545 (FIDF3)

1 1 01 02 08 02 หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดบัญชีไวก้ับธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เพือ่รับเงินทีไ่ด้จาการกู้เงินเพือ่ปรับโครงสร้างหนี้ตาม พรก.

 ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน และจัดการเงินกู้เพือ่ช่วยเหลือกองทุน

เพือ่การฟืน้ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541(FIDF1)

1 1 01 02 08 03 หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารแห่งประเทศ

ไทย เพือ่น าไปไถ่ถอนต้นเงินและดอกเบีย้พันธบัตรทีค่รบก าหนดช าระ

คืน (ใช้เฉพาะสบน.)
1 1 01 02 08 07 หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารแห่งประเทศ

ไทย เพือ่วตัถุประสงค์ของการรับเงินจากกองทุนเพือ่ช าระคืนต้นเงินกู้

ของกองทุนฟืน้ฟูฯ (ใช้เฉพาะสบน.)

1 1 01 02 08 08 หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารแห่งประเทศ

ไทย เพือ่วตัถุประสงค์ของการรับเงินจากกองทุนเพือ่ช าระคืนต้นเงินกู้

ของกองทุนฟืน้ฟูฯ (ใช้เฉพาะสบน.)
1 1 01 02 08 09 หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารแห่งประเทศ

ไทย เพือ่วตัถุประสงค์ในการบริหารหนี้  (ใช้เฉพาะ สบน. )

1 1 01 02 08 10 หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดบัญชีไวก้ับ ธปท. เพือ่รับเงินที่

ได้จากการกู้เงิน เพือ่ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ส าหรับโครงการตาม

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตาม พรก. ให้อ านาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ฟืน้ฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

 พ.ศ. 2552 (ใช้เฉพาะ สบน.)
1 1 01 02 08 99 หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารแห่งประเทศ

ไทย เพือ่วตัถุประสงค์เฉพาะอื่น นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น
1 1 01 02 09 00 1.1.1.2.9 บัญชีเงนิฝำกธนำคำรและเงนิลงทุนอ่ืนๆ

1 1 01 02 09 06 หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารกรุงไทย หรือ

ธนาคารพาณิชย์อื่น เพือ่ซ้ือเงินตราต่างประเทศมาฝากสะสมไวเ้พือ่

ช าระหนี้ทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศของรัฐบาล (ใช้เฉพาะสบน.)

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอก

งบประมาณ)

บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

 (เงินกู้)

บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชี

เพือ่น าส่งคลัง

บัญชีเงินฝาก ธปท. เงินกู้เพือ่

ช่วยกองทุนฟืน้ฟูการเงิน FIDF3

บัญชีเงินฝาก ธปท. จากเงินกู้

เพือ่ปรับโครงสร้างหนี้ FIDF1    

 (เดิม บัญชีเงินฝาก ธปท. จาก

เงินกู้เพือ่ปรับโครงสร้างหนี้)

บัญชีเงินฝาก ธปท. เพือ่รอไถ่

ถอนคืนพันธบัตร

บัญชีเงินฝากกองทุนเพือ่ช าระต้น

เงินกู้

บัญชีเงินฝากกองทุนสะสมเพือ่

ช าระต้นเงินกู้

บัญชีเงินฝาก ธปท.เพือ่การ

บริหารหนี้

บัญชีเงินฝาก ธปท.เพือ่ปรับ

โครงสร้างหนี้ไทยเข้มแข็ง 2555

บัญชีเงินฝาก ธปท. เพือ่

วตัถุประสงค์เฉพาะอื่น

บัญชีเงินฝากธนาคารสกุลเงิน

ต่างประเทศ เพือ่ช าระหนี้
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 01 02 09 07 หมายถึง  บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือ

ธนาคารพาณิชย์อื่น สกุลเงินต่างประเทศเพือ่ช าระหนี้ หน่วยงานบันทึก

เมื่อมีการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ช าระหนี้ ซ่ึงจะล้างไปลดยอด

บัญชีเงินฝากฯ ในภายหลัง (ใช้เฉพาะสบน.)
1 1 01 02 09 08 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของการซ้ือเงินฝากสกุล

เงินต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการปรับมูลค่าเงินฝากตาม อัตราแลกเปล่ียน

 ณ วนัส้ินงวด (ใช้เฉพาะ สบน. )
1 1 01 03 00 00 1.1.1.3 บัญชีเงนิฝำกและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดอ่ืน

1 1 01 03 01 01 หมายถึง เงินฝากประเภทกระแสรายวนัทีฝ่ากไวก้ับสถาบันการเงินทัง้

ธนาคารรัฐวสิาหกิจและสถาบันการเงินเอกชน เพือ่รับ - จ่ายเงินนอก

งบประมาณของหน่วยงาน
1 1 01 03 01 02 หมายถึง เงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีฝ่ากไวก้ับสถาบันการเงินทัง้

ธนาคารรัฐวสิาหกิจและสถาบันการเงินเอกชน เพือ่รับ - จ่ายเงินนอก

งบประมาณของหน่วยงาน
1 1 01 03 01 03 หมายถึง เงินฝากเป็นสกุลเงินต่างประเทศทีฝ่ากไวก้ับสถาบันการเงิน

1 1 01 03 01 04 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินฝากสกุลเงิน

ต่างประเทศ  ซ่ึงเกิดจากการปรับมูลค่าเงินฝากตามอัตราแลกเปล่ียน ณ 

วนัส้ินงวด
1 1 01 03 01 05 หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนหรือจ่ายคืนไม่

เกิน 3 เดือน
1 1 01 03 01 12 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกข้อมูลเงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแส

รายวนั ออมทรัพย์ และเงินฝากประจ าอายุไม่เกิน 3 เดือน จากระบบ

ของตนเองเข้าระบบ GFMIS ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน

ระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)
1 1 01 03 01 99 หมายถึง เงินฝากประเภทกระแสรายวนั ออมทรัพย์ และเงินฝากประจ า

อายุไม่เกิน 3 เดือน ทีฝ่ากไวก้ับสถาบันการเงินหรือแหล่งอื่นๆ เช่น 

สหกรณ์ เป็นต้น เพือ่รับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ซ่ึงไม่

ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ใช้เฉพาะส่วน

ราชการ)
1 1 02 00 00 00 1.1.2 บัญชีลูกหน้ีหมุนเวียนและรำยได้ค้ำงรับ

1 1 02 01 00 00 1.1.2.1 ลูกหน้ีเงนิยืมและเงนิทดรองรำชกำร

1 1 02 01 01 01 หมายถึง จ านวนเงินในงบประมาณทีห่น่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ 

ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าทีข่องรัฐ เพือ่น าไปทดรองใช้จ่ายใน

การด าเนินงานของหน่วยงาน ซ่ึงอยู่ในระหวา่งรอรับช าระคืนหรือรอการ

ส่งชดใช้ใบส าคัญ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

1 1 02 01 01 02 หมายถึง จ านวนเงินนอกงบประมาณทีห่น่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ 

ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าทีข่องรัฐ เพือ่น าไปทดรองใช้จ่ายใน

การด าเนินงานของหน่วยงาน ซ่ึงอยู่ในระหวา่งรอรับช าระคืนหรือรอการ

ส่งชดใช้ใบส าคัญ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open Item)

บัญชีพักเงินฝากธนาคารสกุล

เงินต่างประเทศเพือ่ช าระหนี้

บัญชีปรับมูลค่าเพือ่ซ้ือเงินฝาก

สกุลเงินต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัที่

สถาบันการเงิน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่

สถาบันการเงิน

บัญชีเงินฝากสกุลเงิน

ต่างประเทศทีส่ถาบันการเงิน
บัญชีปรับมูลค่าเงินฝากสกุลเงิน

ต่างประเทศทีส่ถาบันการเงิน

บัญชีเงินลงทุนระยะส้ันทีจ่ะถึง

ก าหนดช าระภายใน 3 เดือน
บัญชีเงินฝาก - Interface

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
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1 1 02 01 01 03 หมายถึง เงินทดรองทีส่่วนราชการเบิกจากคลังเพือ่ไปใช้จ่ายตาม

โครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ในกรณีทีก่ารกู้เงินนั้นมีเง่ือนไขให้ผู้กู้

ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อนและเบิกเงินกู้คืนภายหลังตามระเบียบเงินทด

รองราชการเพือ่รองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ซ่ึงรัฐบาลต้ัง

ไวร้อชดใช้จากส่วนราชการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับ

บัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง - โครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 

รหัสบัญชี 2105010101 บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้

เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 02 01 01 04 หมายถึง เงินทดรองทีส่่วนราชการผู้มีหน้าทีเ่กี่ยวข้องเบิกจากคลังเพือ่

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือสนับสนุนการช่วยเหลือในระหวา่งทีย่ัง

ไม่ได้รับเงินงบประมาณส าหรับการช่วยเหลือตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยเงินทดรองราชการ เพือ่ช่วยเหลือภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน ซ่ึงรัฐบาลต้ังไวร้อดชดใช้จากส่วนราชการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน ((BP) กับบัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพือ่

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รหัสบัญชี 2105010102 เป็นบัญชีทีเ่ก็บ

รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 

9999)

1 1 02 01 01 05 หมายถึง เงินทดรองทีห่น่วยงานทีม่ีส านักงานในต่างประเทศ เบิกจาก

คลังเพือ่โอนเงินให้ส านักงานของตนมีเงินทดรองจ่ายไปพลางก่อนในช่วง

ต้นปีงบประมาณ ระหวา่งทีย่ังโอนเงินงบประมาณไปไม่ทันตามระเบียบ

เงินทุนทดรองค่าใช้จ่ายของส่วนราชการในต่างประเทศ ซ่ึงรัฐบาลต้ังไว้

รอชดใช้จากส่วนราชการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน ((BP) กับบัญชี

เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพือ่หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี

 2105010103 เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 

A/C) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 02 01 01 06 หมายถึง เงินทดรองทีส่่วนราชการผู้มีหน้าทีช่ าระเงินกู้รัฐบาลเบิกจาก

คลังตามทีไ่ด้รับอนุมัติ เพือ่ใช้ช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลตามความจ า

เป็นไปก่อน ระหวา่งทีย่ังเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทัน ซ่ึงรัฐบาลต้ังไว้

รอชดใช้จากส่วนราชการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน ((BP) กับบัญชี

เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพือ่ช าระเงินกู้รัฐบาล รหัสบัญชี 

2105010104 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 02 01 01 07 หมายถึง เงินทดรองทีส่่วนราชการผู้มีหน้าทีบ่ริหารหนี้ของแผ่นดิน เบิก

จากคลังตามทีไ่ด้รับอนุมัติ เพือ่ใช้ปรับโครงสร้างหนี้ โดยเป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยเงินทดรองราชการเร่ืองการปรับ

โครงสร้างหนี้ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน ((BP) กับบัญชีเงินทดรอง

ราชการรับจากคลัง - ปรับโครงสร้างหนี้ รหัสบัญชี 2105010105 (ใช้

เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 02 01 01 08 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้ในการต้ังเบิกเงินยืมทีจ่่ายจากเงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงานทีฝ่ากไวก้ับธนาคารพาณิชย์

บัญชีเงินทดรองราชการ - เพือ่

โครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

บัญชีเงินทดรองราชการ- เพือ่

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

บัญชีเงินทดรองราชการ - เพือ่

หน่วยงานในต่างประเทศ

บัญชีเงินทดรองราชการ - เพือ่

ช าระเงินกู้รัฐบาล

บัญชีเงินทดรองราชการ-ปรับ

โครงสร้างหนี้

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก

งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
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1 1 02 01 01 99 หมายถึง เงินทดรองอื่นๆ นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น ซ่ึงรัฐบาลต้ังไวร้อ

ชดใช้จากส่วนราชการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีเงิน

ทดรองราชการรับจากคลังอื่น รหัสบัญชี 2105010199 บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

1 1 02 02 00 00

1 1 02 02 01 01 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานหนึ่งให้อีกหน่วยงานหนึ่งยืม อาจจะมี

ดอกเบีย้หรือไม่มีดอกเบีย้ก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายใน 1 ปี บัญชีนี้ถือ

เป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีเงินยืม - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี

 2106010101

1 1 02 02 01 02 หมายถึง จ านวนทีก่ันไวส้ าหรับเงินให้ยืมทีค่าดวา่จะเรียกเก็บไม่ได้ ถือ

เป็นบัญชีปรับมูลค่าทีต้ั่งขึ้น เพือ่แสดงเป็นรายการหักจากบัญชีเงินให้ยืม

 - หน่วยงานภาครัฐ ในงบการเงิน

1 1 02 03 00 00 1.1.2.3 บัญชีเงนิให้กู้ยืม-บุคคลภำยนอก

1 1 02 03 01 01 หมายถึงจ านวนเงินทีรั่ฐบาลให้รัฐวสิาหกิจกู้อาจมีดอกเบีย้หรือไม่มี

ดอกเบีย้ก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)1 1 02 03 01 02 หมายถึง  จ านวนเงินทีห่น่วยงานให้บุคคลภายนอกกู้ยืม อาจจะมี

ดอกเบีย้หรือไม่มีดอกเบีย้ก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายใน 1 ปี

1 1 02 03 01 03 หมายถึง จ านวนทีก่ันไวส้ าหรับเงินให้กู้ยืมทีค่าดวา่จะเรียกเก็บไม่ได้ ถือ

เป็นบัญชีปรับมูลค่าทีต้ั่งขึ้น เพือ่แสดงเป็นรายการหักจากบัญชีเงินให้

กู้ยืม - รัฐวสิาหกิจ และบัญชีเงินให้กู้ยืม - บุคคลภายนอก ในงบการเงิน

1 1 02 03 01 04 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินให้กู้ต่อในสกุลเงิน

ต่างประเทศ ทีม่ีก าหนดช าระคืนไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงเกิดจากการปรับมูลค่า

เงินให้กู้ต่อตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

1 1 02 04 00 00

1 1 02 04 01 01 หมายถึง ยอดลูกหนี้สุทธทิีเ่กิดจากตราสารอนุพันธ ์เช่น สิทธกิารซ้ือขาย

ทางการเงิน (Options) การซ้ือขายล่วงหน้า (Futures and Forwards)

 การแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้และการแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Interest 

rate Swaps and Currency Swaps) ซ่ึงจะครบก าหนดตามสัญญา

ภายใน 1 ปี

1 1 02 05 00 00 1.1.2.5 บัญชีลูกหน้ีหมุนเวียนและรำยได้ค้ำงรับอ่ืน

1 1 02 05 01 01 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานภาครัฐค้างช าระค่าสินค้าและบริการ 

บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงาน

ภาครัฐ รหัสบัญชี 2101010101 และบัญชีเจ้าหนี้การค้า interface - 

หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101010106

1 1 02 05 01 02 หมายถึง จ านวนเงินทีบุ่คคลภายนอกค้างช าระค่าสินค้าและบริการ

1.1.2.2 บัญชีเงนิให้ยืม-หน่วยงำนภำครัฐ

บัญชีเงินทดรองราชการอื่น

บัญชีเงินให้ยืม - หน่วยงาน

ภาครัฐ

บัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - 

เงินให้ยืม

บัญชีเงินให้กู้ยืม - รัฐวสิาหกิจ

บัญชีเงินให้กู้ยืม - บุคคลภายนอก

บัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - 

เงินให้กู้ยืม

บัญชีปรับมูลค่าเงินให้กู้ต่อสกุล

เงินต่างประเทศ - ระยะส้ัน

1.1.2.4 ลูกหน้ีตรำสำรทำงกำรเงนิ

บัญชีลูกหนี้ตราสารอนุพันธ์

บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงาน

ภาครัฐ

บัญชีลูกหนี้การค้า - 

บุคคลภายนอก
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1 1 02 05 01 06 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานภาครัฐค้างช าระค่าบริการ ทัง้ทีถ่ึง

ก าหนดช าระแล้วหรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดขึ้นแล้วซ่ึงเกิดจาก

การปรับปรุงรายการตอนส้ินปี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับ

บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2102040198

1 1 02 05 01 07 หมายถึง จ านวนเงินทีบุ่คคลภายนอกค้างช าระค่าบริการ ทัง้ทีถ่ึงก าหนด

ช าระแล้วหรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซ่ึงเกิดจากการ

ปรับปรุงรายการตอนส้ินปี

1 1 02 05 01 19 หมายถึง ส่วนของเงินต้นและรายได้ทางการเงินตามสัญญาเช่าการเงินที่

ผู้ให้เช่าจะได้รับภายใน 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1 1 02 05 01 23 หมายถึง จ านวนทีก่ันไวส้ าหรับลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ รวมถึงลูกหนี้

ทีเ่กิดจากรายการอื่นๆ ทีค่าดวา่จะเรียกเก็บไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับ

มูลค่าทีต้ั่งขึ้น เพือ่แสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงิน

1 1 02 05 01 24 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกจ านวนเงินทีก่รมบัญชีกลางเป็นลูกหนี้ เมื่อ

อนุมัติการขอเบิกเงินโดยวธิจี่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน แต่

กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ส่ังจ่ายเงิน เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 

(Auto) และเป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่ง

กัน (BP) กับบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ รหัสบัญชี 2116010102

1 1 02 05 01 25 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกจ านวนเงินทีห่น่วยงานผู้จัดเก็บแทนเป็นลูกหนี้

หน่วยงานเจ้าของรายได้  เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) 

 เมื่อหน่วยงานจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น และเป็นรายการเปิด 

(Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีเจ้าหนี้ส่วน

ราชการ - รายได้รับแทนกัน รหัสบัญชี 2101020106

1 1 02 05 01 27 หมายถึง  จ านวนเงินทีห่น่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้กับหน่วยงานย่อย

ภายใต้สังกัดซ่ึงไม่มีฐานะเป็นหน่วยเบิกจ่าย เพือ่ไวใ้ช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

1 1 02 05 01 28 หมายถืง เงินทีห่น่วยงานจ่ายให้แก่หน่วยงานในสังกัดของตนเองใน

ต่างประเทศ ซ่ึงไม่มีฐานะเป็นหน่วยผู้เบิก (หน่วยงานย่อย) เพือ่ให้ใช้จ่าย

ในการด าเนินงาน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

1 1 02 05 01 29 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานจ่ายไป เพือ่เป็นประกันในการ

ด าเนินการตามสัญญาให้ได้มาซ่ึงสิทธแิละบริการ และจะได้รับคืนเมื่อ

การด าเนินการตามเง่ือนไขส้ินสุดลง เช่น จ่ายเงินประกันสัญญาทีจ่ะ

ได้รับคืนภายในระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)

1 1 02 05 01 32 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยเบิกจ่ายมีสิทธเิรียกร้องทีจ่ะได้รับช าระจาก

หน่วยเบิกจ่ายอีกแห่งหนึ่งภายใต้รหัสหน่วยงาน (Company Code) 

เดียวกัน ซ่ึงหน่วยงานสามารถบันทึกได้โดยตรง

บัญชีลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - 

ระยะส้ัน

บัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - 

ลูกหนี้ระยะส้ัน

บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - 

รายได้รับแทนกัน

บัญชีรายได้ค้างรับ - หน่วยงาน

ภาครัฐ

บัญชีรายได้ค้างรับ - 

บุคคลภายนอก

บัญชีเงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย

บัญชีเงินจ่ายให้หน่วยงานใน

ต่างประเทศ

 บัญชีลูกหนี้เงินมัดจ าและเงิน

ประกัน

บัญชีลูกหนี้ระหวา่งกัน - ภายใน

กรมเดียวกัน (Manual)
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1 1 02 05 01 93 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานภาครัฐค้างช าระแก่หน่วยงาน อันเกิด

จากรายการอื่น นอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้้างต้น บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 

2101020198

1 1 02 05 01 94 หมายถึง จ านวนเงินทีบุ่คคลภายนอกค้างช าระแก่หน่วยงาน อันเกิดจาก

รายการอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้้างต้น

1 1 03 00 00 00

1 1 03 02 00 00

1 1 03 02 01 10 หมายถึง  บัญชีทีใ่ช้บันทึกจ านวนเงินทีห่น่วยงานรอเรียกคืนจากการ

จ่ายเงินทีเ่บิกจากคลังไปเกินจ านวนทีต้่องจ่ายจริงและจะน าส่งคลังเป็น

ประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

1 1 03 02 01 11 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานจ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา (ผู้ขายหรือผู้

รับจ้าง) ตามเง่ือนไขในสัญญา ก่อนทีคู่่สัญญาจะเร่ิมปฏิบัติงานจริงตาม

สัญญา บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1 1 03 02 01 12 หมายถึง จ านวนเงินทีบุ่คคลภายนอกเป็นหนี้หน่วยงาน เนื่องจากท า

ความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)
1 1 03 02 01 13 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกปรับปรุงรายการส้ินปี ซ่ึงเกิดจากการที่

หน่วยงานจัดเก็บรายได้แผ่นดินแล้ว แต่ยังไม่ได้น าส่งคลัง ณ วนัทีอ่อก

งบการเงิน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้แผ่นดิน

รอน าส่งคลัง รหัสบัญชี 2104010101 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1 1 03 02 01 15 หมายถึง จ านวนเงินทีข่้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของหน่วยงาน

ค้างช าระค่าสินไหมทดอทนแกหน่วยงาน ซ่ึงเกิดจากการกระท าละเมิด

ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่โดยมีก าหนดช าระภายใน

 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

1 1 04 00 00 00

1 1 04 01 00 00

1 1 04 01 01 00

1 1 04 01 01 01 หมายถึง เงินฝากประจ าทีฝ่ากไวก้ับสถาบันการเงิน โดยมีเง่ือนไขการ

ฝากประจ าทีม่ากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

1 1 04 01 01 03 หมายถึง เงินฝากประจ าทีฝ่ากไวเ้ป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยมีเง่ือนไข

การฝากประจ าทีม่ากกวา่  3 เดือน แต่ไม่เกิน 1  ปี

1 1 04 01 01 04 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกข้อมูลเงินฝากประจ าทีส่ถาบันการเงิน  โดยมี

เง่ือนไขการฝากประจ าทีม่ากกวา่  3 เดือน แต่ไม่เกิน 1  ปี จากระบบ

ของตนเองเข้าระบบ GFMIS ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน

ระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

1 1 04 01 01 99 หมายถึง  เงินฝากประจ าทีฝ่ากไวก้ับสถาบันการเงินหรือแหล่งอื่นๆ  

โดยมีเง่ือนไขการฝากประจ าทีม่ากกวา่  3 เดือน แต่ไม่เกิน 1  ปี  ซ่ึงไม่

ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ใช้เฉพาะกับส่วน

ราชการ)

1.1.3 ลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืน

1.1.3.2 บัญชีลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืน 

1.1.4 บัญชีเงนิลงทุนระยะสั้น

บัญชีลูกหนี้อื่น - หน่วยงาน

ภาครัฐ

บัญชีลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

บัญชีเงินรอรับคืน

บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า

บัญชีลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง

บัญชีรายได้รัฐบาลรอรับจาก

ส่วนราชการ

บัญชีลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด

บัญชีเงินฝากประจ า

1.1.4.1 บัญชีเงนิลงทุนระยะสั้น

1.1.4.1.1 บัญชีเงนิฝำกประจ ำ 

บัญชีเงินฝากประจ าทีส่ถาบัน

การเงินในต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากประจ า - Interface

บัญชีเงินฝากประจ าไม่มีรายตัว
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1 1 04 01 02 00

1 1 04 01 02 01 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด  เช่น ต๋ัว

เงินคลัง ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หุน้กู้  และหลักทรัพย์อื่น ทีไ่ม่ถือเป็น

หลักทรัพย์เพือ่ค้าโดยคาดวา่จะครบก าหนด หรือถูกขาย หรือมี

ระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบัญชี

1 1 04 01 02 02 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด  เช่น  ต๋ัว

เงินคลัง ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หุน้กู้  และหลักทรัพย์อื่น ทีไ่ม่ถือเป็น

หลักทรัพย์เพือ่ค้าและตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด โดยคาดวา่จะ

ครบก าหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงาน

ภายใน 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1 1 04 01 02 05 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด  เช่น ต๋ัว

เงินคลัง ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หุน้กู้  และหลักทรัพย์อื่น ทีห่น่วยงานต้ังใจจะ

ถือตราสารดังกล่าวไปจนครบก าหนด โดยคาดวา่จะครบก าหนด หรือถูก

ขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน 1 ปี นับจาก

วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1 1 04 01 03 00

1 1 04 01 03 01 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดทีห่น่วยงาน

ถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงค์หลักทีจ่ะขายในอนาคตอันใกล้ เพือ่หาก าไรจาก

การเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์
1 1 04 01 03 02 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ทีไ่ม่ถือเป็น

หลักทรัพย์เพือ่ค้าโดยคาดวา่จะครบก าหนด หรือถูกขาย หรือมี

ระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบัญชี

1 1 04 01 03 03 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด  ซ่ึง

ไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพือ่ค้าหรือหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

โดยคาดวา่จะครบก าหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์

แก่หน่วยงานภายใน 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1 1 04 01 04 00

1 1 04 01 04 01 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในตราสาร

หนี้เพือ่ค้า  ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงระหวา่งราคาตามบัญชีกับมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1 1 04 01 04 02 หมายถึง  บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในตราสาร

หนี้เผ่ือขายระยะส้ัน ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงระหวา่งราคาตามบัญชี

กับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1 1 04 01 04 03 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในตราสาร

ทุนเพือ่ค้า ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงระหวา่งราคาตามบัญชีกับมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

บัญชีเงินลงทุนทัว่ไประยะส้ัน

 1.1.4.1.3 บัญชีเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ตรำสำรทุน

บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้

เพือ่ค้า

บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้เผ่ือ

ขายระยะส้ัน

บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่

จะถือจนครบก าหนดระยะส้ัน

1.1.4.1.2 บัญชีเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ตรำสำรหน้ี 

บัญชีเงินลงทุนในตราสารทุน

เพือ่ค้า

บัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนเผ่ือ

ขายระยะส้ัน

บัญชีค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงิน

ลงทุนในตราสารหนี้เพือ่ค้า

บัญชีค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงิน

ลงทุนในตราสารหนี้เผ่ือขาย

ระยะส้ัน

บัญชีค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงิน

ลงทุนในตราสารทุนเพือ่ค้า

 1.1.4.1.4 บัญชีค่ำเผ่ือกำรประเมินมูลค่ำกำรลงทุน 
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 04 01 04 04 หมายถึง  บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในตราสาร

ทุนเผ่ือขายระยะส้ัน ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงระหวา่งราคาตามบัญชี

กับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1 1 04 01 04 05 หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าทีส่ะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของ

มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เผ่ือขายระยะส้ัน เมื่อราคาตามบัญชีของ

เงินลงทุนดังกล่าวสูงกวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รับคืน
1 1 04 01 04 06 หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าทีส่ะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของ

มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนดระยะส้ัน  เมื่อราคา

ตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รับคืน

1 1 04 01 04 07 หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าทีส่ะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของ

มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเผ่ือขายระยะส้ัน  เมื่อราคาตามบัญชีของ

เงินลงทุนดังกล่าวสูงกวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รับคืน
1 1 04 01 04 08 หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าทีส่ะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของ

เงินลงทุนทัว่ไประยะส้ัน  เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูง

กวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รับคืน
1 1 04 02 00 00

1 1 04 02 01 01 หมายถึง  เงินลงทุนในตราสารอนุพันธท์ีห่น่วยงานถือไวท้ีค่าดวา่จะครบ

ก าหนดหรือถูกขายหรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน

 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
1 1 04 02 01 99 หมายถึง เงินลงทุนอื่น นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น  ซ่ึงคาดวา่จะครบ

ก าหนดหรือถูกขายหรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน

 1  ปี นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
1 1 05 00 00 00

1 1 05 01 01 01 หมายถึง สินค้าทีซ้ื่อหรือได้มา เพือ่ใช้เป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบอัน

ส าคัญในการท าหรือผลิตสินค้าส าเร็จรูป

1 1 05 01 01 02 หมายถึง สินค้าทีผ่่านกระบวนการผลิตบางส่วนแล้วแต่ยังไม่เสร็จส้ินจน

เป็นสินค้าส าเร็จรูป และยังต้องผ่านขั้นตอนทีเ่หลือตามกระบวนการผลิต

 ซ่ึงค้างอยู่เมื่อส้ินงวดทีร่ายงาน

1 1 05 01 01 03 หมายถึง สินค้าทีผ่ลิตเสร็จจนเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้วซ่ึงมีไวเ้พือ่ขาย 

รวมทัง้สินค้าส าเร็จรูปทีซ้ื่อมาเพือ่ขาย
1 1 05 01 01 05 หมายถึง ส่ิงของทีโ่ดยสภาพจะใช้หมดเปลืองส้ินไป ไม่คงสภาพเดิม ไม่

คงทนถาวร  มีอายุการใช้งานส้ัน ตามสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือ

เส่ียงต่อการสูญหายได้ง่าย ซ่ึงมีไวใ้ช้ในการด าเนินงานตามปกติของ

หน่วยงาน โดยไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพือ่ขาย หน่วยงานต้องระบุรหัส

หมวดพัสดุทุกคร้ังทีบ่ันทึก

1 1 05 01 01 10 หมายถึง ส่ิงของทีโ่ดยสภาพจะใช้หมดเปลืองส้ินไป ไม่คงสภาพเดิม ไม่

คงทนถาวร มีอายุการใช้งานส้ัน หรือตามสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

เส่ียงต่อการสูญหายได้ง่าย ซ่ึงมีไวใ้ช้ในการด าเนินงานตามปกติของ

หน่วยงาน โดยไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพือ่ขาย หน่วยงานไม่ต้องระบุรหัส

หมวดพัสดุในการบันทึก (ไม่เปิดให้ใช้แก่ส่วนราชการทัว่ไป)

1.1.5 บัญชีสินค้ำและวัสดุคงเหลือ

บัญชีค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงิน

ลงทุนในตราสารทุนเผ่ือขาย

ระยะส้ัน

บัญชีค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน

ในตราสารหนี้เผ่ือขายระยะส้ัน

บัญชีค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน

ในตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบ

ก าหนดระยะส้ัน

บัญชีค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน

ในตราสารทุนเผ่ือขายระยะส้ัน

บัญชีค่าเผ่ือการด้อยค่าเงิน

ลงทุนทัว่ไประยะส้ัน

บัญชีเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์

บัญชีเงินลงทุนอื่น

 1.1.4.2 เงนิลงทุนอ่ืน

บัญชีวตัถุดิบ

บัญชีสินค้าระหวา่งผลิต

บัญชีสินค้าส าเร็จรูป

บัญชีวสัดุคงคลัง

บัญชีวสัดุคงคลัง - Interface
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 1 06 00 00 00

1 1 06 01 01 03 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายไปก่อนในงวดบัญชีปัจจุบันหรืองวดบัญชีก่อน 

ส าหรับบริการทีจ่ะได้รับประโยชน์ในอนาคต และจะใช้หมดไปใน

ระยะเวลาอันส้ัน

1 1 06 01 01 06 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกต้ังเบิกเงินทดรองเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน แทนการบันทึกค่าใช้จ่ายตามปกติ เนื่องจากยังไม่

ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายขณะทีต้ั่งเบิก ซ่ึงจะล้างไปเป็นค่าใช้จ่ายเงิน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

1 1 06 01 01 07 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกต้ังเบิกเงินทดรองค่าใช้จ่ายของส่วนราชการใน

ต่างประเทศ แทนการบันทึกค่าใช้จ่ายตามปกติ เนื่องจากยังไม่ทราบ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายขณะทีต้ั่งเบิก ซ่ึงจะล้างไปเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยงาน

ในต่างประเทศ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

1 1 06 01 01 08 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกต้ังเบิกเงินทดรองเพือ่โครงการเงินกู้จาก

ต่างประเทศ แทนการบันทึกค่าใช้จ่ายตามปกติ เนื่องจากยังไม่ทราบ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายขณะทีต้ั่งเบิก ซ่ึงจะล้างไปเป็นสินทรัพย์หรือ

ค่าใช้จ่าย ตามทีเ่กิดขึ้นจริงในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open 

item)

1 1 06 01 01 10 หมายถึง ส่วนลดทีถู่กหักจากเงินทีไ่ด้รับจากการออกตราสารหนี้ระยะส้ัน

ในรูปต๋ัวเงินคลังของรัฐบาล (ใช้เฉพาะ สบน.)

1 1 06 01 01 12 หมายถึง บัญชีพักทีห่น่วยงานต้ังไวเ้มื่อมีการจ่ายเงินทีรั่บมาจาก

หน่วยงานอื่น และหน่วยงานจะบันทึกล้างเมื่อหน่วยงานชดใช้ใบส าคัญ

ให้หน่วยงานเจ้าของเงิน

1 1 06 01 01 13 หมายถึง บัญชีทีห่น่วยงานใช้บันทึกเมื่อหน่วยงานก่อหนี้ทีเ่ป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศเพือ่น ามาปรับโครงสร้างหนี้สินทีเ่ป็นเงินกู้โครงการสกุลเงิน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะล้างออกเมื่อมีการจ่ายช าระหนี้สิน บัญชีนี้เป็นรายการ

เปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

1 1 06 01 01 99 หมายถึง สินทรัพย์ทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุไวข้้างต้น ซ่ึงจะเกิดประโยชน์

แก่หน่วยงานในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

1 2 00 00 00 00

1 2 01 00 00 00

1 2 01 01 00 00

1 2 01 01 01 01 หมายถึง เงินทดรองทีส่่วนราชการเบิกจากคลังเพือ่ไปใช้จ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส านักงานตามระเบียบเงินทดรองราชการของ

กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะคืนคลังเมื่อหมดความจ าเป็นต้องใช้ต่อไป บัญชี

นี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง - 

เพือ่การด าเนินงาน รหัสบัญชี 2202010101 เป็นบัญชีทีเ่ก็บ

รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 

9999)

1.1.6 บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

1.2 บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - 

เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - 

หน่วยงานในต่างประเทศ

บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - 

โครงการเงินกู้ต่างประเทศ

บัญชีดอกเบีย้จ่ายล่วงหน้า - ต๋ัว

เงินคลัง

บัญชีใบส าคัญรองจ่าย

บัญชีพักรับ/จ่ายเงิน กรณี

บริหารหนี้ แบบไม่มีตัวเงิน

บัญชีสินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น

บัญชีเงินทดรองราชการ - เพือ่

การด าเนินงาน

1.2.1 บัญชีลูกหน้ี - ระยะยำว

1.2.1.1 บัญชีลูกหน้ีเงนิทดรองรำชกำร - ระยะยำว
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 2 01 02 00 00

1 2 01 02 01 01 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานให้หน่วยงานภาครัฐกู้ยืม อาจจะมี

ดอกเบีย้หรือไม่มีดอกเบีย้ก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายหลัง 1 ปี  บัญชีนี้

ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีเงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ

 รหัสบัญชี 2203010101

1 2 01 02 01 03 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณจากคลังเพือ่

ให้ยืมหรือให้กู้แก่หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวสิาหกิจ ก่อนทีจ่ะล้างรายการ

เพือ่บันทึกรายละเอียดเงินให้ยืม/เงินให้กู้ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการ

เปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

1 2 01 03 00 00

1 2 01 03 01 01 หมายถึง จ านวนเงินทีรั่ฐบาลให้หน่วยงานรัฐวสิาหกิจและองค์กรอื่นกู้ต่อ

จากเงินทีรั่ฐบาลกู้ยืม รวมทัง้จากเงินงบประมาณ อาจมีดอกเบีย้หรือไม่

มีดอกเบีย้ก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายหลัง 1 ปี

1 2 01 03 01 02 หมายถึง  จ านวนเงินทีห่น่วยงานให้บุคคลภายนอกกู้ยืม อาจจะมี

ดอกเบีย้หรือไม่มีดอกเบีย้ก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายหลัง 1 ปี
1 2 01 03 01 03 หมายถึง จ านวนทีก่ันไวส้ าหรับเงินให้กู้ยืมทีค่าดวา่จะเรียกเก็บไม่ได้ ถือ

เป็นบัญชีปรับมูลค่าทีต้ั่งขึ้น เพือ่แสดงเป็นรายการหักจากบัญชีเงินให้

กู้ยืมระยะยาว - รัฐวสิาหกิจ และบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาว - 

บุคคลภายนอก ในงบการเงิน

1 2 01 03 01 04 หมายถึง บัญชีทีห่น่วยงานใช้บันทึกแทนมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินให้กู้

ในสกุลเงินต่างประเทศ  ซ่ึงเกิดจากการปรับมูลค่าเงินให้กู้ตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงจะล้างไปเป็นก าไร/ขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียน

1 2 01 03 01 05 หมายถึง บัญชีทีห่น่วยงานใช้บันทึกเมื่อกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ 

เพือ่ให้รัฐวสิาหกิจกู้ต่อและบันทึกดอกเบีย้เงินให้กู้โดยแหล่งเงินกู้โอนเงิน

ไปยังรัฐวสิาหกิจโดยตรง โดยทีตั่วเงินไม่ผ่านบัญชีหน่วยงานและล้างออก

เมื่อครบก าหนดช าระเงินกู้โดยรัฐวสิาหกิจ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

1 2 01 04 00 00

1 2 01 04 01 01 หมายถึง ยอดลูกหนี้สุทธทิีเ่กิดจากตราสารอนุพันธ ์เช่น สิทธกิารซ้ือขาย

ทางการเงิน (Options) การซ้ือขายล่วงหน้า(Futures and Forwards)

การแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้และการแลกเปล่ียนสกุลเงิน(Interest rate

 Swaps and Currency Swaps) ซ่ึงจะครบก าหนดตามสัญญาภายหลัง

 1 ปี

1 2 01 05 00 00  

1 2 01 05 01 16 หมายถึง เงินต้นและรายได้ทางการเงินทีผู้่ให้เช่าจะได้รับตลอดอายุของ

สัญญาเช่าการเงิน เพือ่ชดเชยและตอบแทนผู้ให้เช่าส าหรับการลงทุน

และบริการทีใ่ห้

1.2.1.3 บัญชีเงนิให้กู้ยืมระยะยำว - บุคคลภำยนอก

บัญชีเงินให้ยืมระยะยาว - 

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีพักเงินให้ยืม/เงินให้กู้

1.2.1.2 บัญชีเงนิให้ยืมระยะยำว - หน่วยงำนภำครัฐ

บัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาว - 

รัฐวสิาหกิจ

บัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาว - 

บุคคลภายนอก
บัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บัญชีพักปรับมูลค่าเงินให้กู้ระยะ

ยาว

บัญชีพักรับ/จ่ายเงิน กรณีกู้ต่อ 

แบบไม่มีตัวเงิน

1.2.1.4  บัญชีลูกหน้ีตรำสำรทำงกำรเงนิ

1.2.1.5 บัญชีลูกหน้ีอ่ืน - ระยะยำว

บัญชีลูกหนี้ตราสารอนุพันธ์

บัญชีลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - 

ระยะยาว
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1 2 01 05 01 18 หมายถึง จ านวนทีก่ันไวส้ าหรับลูกหนี้อื่น-ระยะยาว ทีค่าดวา่จะเรียกเก็บ

ไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าทีต้ั่งขึ้น เพือ่แสดงเป็นรายการหักจาก

บัญชีลูกหนี้อื่น - ระยะยาวในงบการเงิน

1 2 01 05 01 19 หมายถึง  จ านวนเงินทีข่าดหรือเกินบัญชี โดยยังไม่สามารถตรวจสอบได้

วา่เกิดจากรายการใด
1 2 01 05 01 20 หมายถึง เงินทีห่น่วยงานจ่ายเป็นค่ามัดจ าให้ผู้ขายหรือคู่สัญญา ซ่ึงมี

ก าหนดช าระคืนเกิน 1 ปี
1 2 01 05 01 98 หมายถึง จ านวนเงินทีบุ่คคลภายนอกค้างช าระแก่หน่วยงาน อันเกิดจาก

รายการอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้้างต้น ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเกิน 1 ปี

1 2 03 00 00 00

1 2 03 01 00 00

1 2 03 01 01 00

1 2 03 01 01 01 หมายถึง เงินฝากประจ าทีฝ่ากไวก้ับสถาบันการเงินโดยมีเง่ือนไขการ

ฝากประจ าทีม่ากกวา่ 1 ปี
1 2 03 01 01 03 หมายถึง เงินฝากประจ าทีฝ่ากไวเ้ป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีเง่ือนไข

การฝากประจ าทีม่ากกวา่ 1 ปี

1 2 03 01 01 04 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินฝากประจ าระยะ

ยาวสกุลเงินต่างประเทศ  ซ่ึงเกิดจากการปรับมูลค่าเงินฝากตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด

1 2 03 01 01 05 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกข้อมูลเงินฝากประจ าทีส่ถาบันการเงิน โดยมี

เง่ือนไขการฝากประจ ามากกวา่ 1 ปี จากระบบของตนเองเข้าระบบ 

GFMIS  ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ไม่

เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

1 2 03 01 02 00

1 2 03 01 02 01 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด  เช่น  ต๋ัว

เงินคลัง ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หุน้กู้  และหลักทรัพย์อื่น ทีไ่ม่ถือเป็น

หลักทรัพย์เพือ่ค้าและตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด โดยคาดวา่จะ

ครบก าหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงาน

เกินกวา่ 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1 2 03 01 02 02 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด  เช่น ต๋ัว

เงินคลัง ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หุน้กู้  และหลักทรัพย์อื่น ทีห่น่วยงานต้ังใจจะ

ถือตราสารดังกล่าวไปจนครบก าหนด โดยคาดวา่จะครบก าหนด หรือถูก

ขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินกวา่ 1 ปี นับจาก

วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1 2 03 01 03 00

1 2 03 01 03 01 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด เช่น หุน้ทุน

 หรือหลักทรัพย์อื่น ทีไ่ม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพือ่ค้าโดยคาดวา่จะครบ

ก าหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกิน

กวา่ 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1.2.3 บัญชีเงนิลงทุนระยะยำว

1.2.3.1 บัญชีเงนิลงทุนระยะยำว

บัญชีลูกหนี้อื่นระยะยาว

บัญชีปรับมูลค่าเงินฝากประจ า

สกุลเงินต่างประเทศ - ระยะยาว

บัญชีเงินฝากประจ า - Interface

บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้เผ่ือ

ขายระยะยาว

บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่

จะถือจนครบก าหนดระยะยาว

1.2.3.1.2 บัญชีเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ตรำสำรหน้ี  - ระยะยำว

บัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - 

ลูกหนี้ระยะยาว

บัญชีเงินขาด/เกินบัญชี

บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า - ระยะยาว

บัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนเผ่ือ

ขายระยะยาว

1.2.3.1.1 บัญชีเงนิฝำกประจ ำ - ระยะยำว

1.2.3.1.3  บัญชีเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ตรำสำรทุน - ระยะยำว 

บัญชีเงินฝากประจ า - ระยะยาว

บัญชีเงินฝากประจ าสกุลเงิน

ต่างประเทศ - ระยะยาว
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1 2 03 01 03 02 หมายถึง เงินลงทุนในกิจการหรือหน่วยงานซ่ึงรวมถึงกิจการทีไ่ม่ได้ก่อต้ัง

ในรูปบริษัทซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุน (หน่วยงานภาครัฐ) อื่น

1 2 03 01 03 03 หมายถึง เงินลงทุนในกิจการหรือหน่วยงานซ่ึงรวมถึงกิจการทีไ่ม่ได้ก่อต้ัง

ในรูปบริษัททีอ่ยู่ภายใต้อิทธพิลอย่างมีสาระส าคัญของผู้ลงทุน 

(หน่วยงานภาครัฐ) และไม่ถือเป็นหน่วยงานทีถู่กควบคุม

1 2 03 01 03 04 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาดซ่ึงไม่

สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพือ่ค้าหรือหลักทรัพย์เผ่ือขาย โดย

คาดวา่จะครบก าหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่

หน่วยงานเกินกวา่ 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1 2 03 01 04 00

1 2 03 01 04 01 หมายถึง  บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในตราสาร

หนี้เผ่ือขายระยะยาว ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงระหวา่งราคาตาม

บัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1 2 03 01 04 02 หมายถึง  บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในตราสาร

ทุนเผ่ือขายระยะยาว ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงระหวา่งราคาตาม

บัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

1 2 03 01 04 03 หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าทีส่ะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของ

มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เผ่ือขายระยะยาว เมื่อราคาตามบัญชีของ

เงินลงทุนดังกล่าวสูงกวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รับคืน

1 2 03 01 04 04 หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าทีส่ะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของ

มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนดระยะยาว เมื่อราคา

ตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รับคืน

1 2 03 01 04 05 หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าทีส่ะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของ

มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเผ่ือขายระยะยาว เมื่อราคาตามบัญชีของ

เงินลงทุนดังกล่าวสูงกวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รับคืน

1 2 03 01 04 06 หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าทีส่ะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของ

มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยงานทีถู่กควบคุม เมื่อราคาตามบัญชีของเงิน

ลงทุนดังกล่าวสูงกวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รับคืน

1 2 03 01 04 07 หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าทีส่ะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของ

มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

ดังกล่าวสูงกวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รับคืน

1 2 03 01 04 08 หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าทีส่ะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของ

มูลค่าเงินลงทุนทัว่ไประยะยาว เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าว

สูงกวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รับคืน

1 2 03 02 00 00

1 2 03 02 01 01 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารอนุพันธท์ีห่น่วยงานถือไวท้ีค่าดวา่จะครบ

ก าหนดหรือถูกขายหรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานในช่วง

ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี

บัญชีเงินลงทุนในหน่วยงานทีถู่ก

ควบคุม

บัญชีเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม

บัญชีเงินลงทุนทัว่ไประยะยาว

บัญชีค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงิน

ลงทุนในตราสารหนี้เผ่ือขาย

ระยะยาว

1.2.3.1.4 บัญชีค่ำเผ่ือกำรประเมินมูลค่ำเงนิลงทุน - ระยะยำว

บัญชีค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงิน

ลงทุนในตราสารทุนเผ่ือขาย

ระยะยาว

บัญชีค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน

ในตราสารหนี้เผ่ือขายระยะยาว

บัญชีค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน

ในตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบ

ก าหนดระยะยาว

บัญชีค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน

ในตราสารทุนเผ่ือขายระยะยาว

บัญชีค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน

ในหน่วยงานทีถู่กควบคุม

บัญชีค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน

ในหน่วยงานร่วม

บัญชีค่าเผ่ือการด้อยค่าเงิน

ลงทุนทัว่ไประยะยาว

บัญชีเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์

1.2.3.2 บัญชีเงนิลงทุนระยะยำว - อ่ืน
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1 2 03 02 01 99 หมายถึง เงินลงทุนอื่น นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น  ซ่ึงคาดวา่จะครบ

ก าหนดหรือถูกขายหรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานในช่วง

ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี

1 2 04 00 00 00

1 2 04 01 00 00

1 2 04 01 01 01 หมายถึง ทีดิ่นทีห่น่วยงานมีกรรมสิทธิ์ เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัว

ในระบบ (Recon A/C)

1 2 04 01 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกทีดิ่นทีห่น่วยงานมีกรรมสิทธิ์ ผ่านระบบ Web

 Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item)

1 2 04 01 01 03 หมายถึง ทีดิ่นทีห่น่วยงานมีไวเ้พือ่ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานซ่ึงเกิด

จากการท าสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน โดยไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1 2 04 02 00 00

1 2 04 02 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกทีดิ่นราชพัสดุ ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียด

บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS  (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ)์

1 2 04 02 01 03 หมายถึง บัญชีทีห่น่วยงานใช้บันทึกทีดิ่นเพือ่รอโอนให้กรมธนารักษ์เป็น

ทีร่าชพัสดุ ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1 2 04 03 00 00

1 2 04 03 01 01 หมายถึง  บัญชีทีใ่ช้บันทึกทีดิ่นทีม่ีกรรมสิทธิ์จากข้อมูลจากระบบของ

ตนเองเข้าระบบ GFMIS ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน

ระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

1 2 04 04 00 00

1 2 04 04 01 01 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกทีดิ่นทีม่ีกรรมสิทธิ์เมื่อยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ

เป็นคร้ังแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียดข้อมูลหลักสินทรัพย์ที่

ใช้บันทึกในระบบ

1 2 05 00 00 00

1 2 05 01 00 00

1 2 05 01 01 01 หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรเพือ่การพักอาศัย รวมทัง้รายจ่ายเพือ่ยืด

อายุการใช้งานของอาคารหรือดัดแปลง ต่อเติมให้ประสิทธภิาพการ

ท างานดีขึ้นกวา่เดิม เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon

 A/C)

1 2 05 01 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกอาคารเพือ่การพักอาศัย  ผ่านระบบ Web 

Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item)

1 2 05 01 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาอาคารเพือ่การพักอาศัยทีส่ะสมมาจนถึงงวด

บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1.2.4.4 บัญชีทีด่ินไม่ระบุรำยละเอียด

1.2.4.1 บัญชีทีด่ินทีม่ีกรรมสิทธิ์

1.2.5.1 บัญชีอำคำรเพ่ือกำรพักอำศัย

บัญชีเงินลงทุนอื่น

1.2.4 บัญชีทีด่ิน

บัญชีทีดิ่นทีม่ีกรรมสิทธิ์

บัญชีพักทีดิ่นทีม่ีกรรมสิทธิ์

บัญชีทีดิ่น - ภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน

 บัญชีทีดิ่นราชพัสดุ

บัญชีทีดิ่นราชพัสดุรอโอน

บัญชีทีดิ่น - Interface

1.2.4.2 บัญชีทีด่ินรำชพัสดุ

1.2.4.3 บัญชีทีด่ิน - Interface

บัญชีทีดิ่นไม่ระบุรายละเอียด

1.2.5 บัญชีอำคำร

บัญชีอาคารเพือ่การพักอาศัย

บัญชีพักอาคารเพือ่การพักอาศัย

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร

เพือ่การพักอาศัย
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1 2 05 01 01 06 หมายถึง อาคารทีป่ลูกบนทีร่าชพัสดุหรืออาคารทีต้่องขึ้นทะเบียนกับ

กรมธนารักษ์ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการใช้งานเพือ่การพักอาศัย เป็นบัญชี

ทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะ

กรมธนารักษ์)

1 2 05 01 01 07 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกอาคารราชพัสดุ - เพือ่การพักอาศัย ทีไ่ม่ได้

สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

 (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ)์

1 2 05 01 01 08 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาอาคารราชพัสดุ - เพือ่การพักอาศัยทีส่ะสมมา

จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 

(Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ)์

1 2 05 02 00 00

1 2 05 02 01 01 หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรเพือ่ใช้เป็นส านักงานในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน  รวมทัง้รายจ่ายเพือ่ยืดอายุการใช้งานของอาคารหรือ

ดัดแปลง ต่อเติมท าให้ประสิทธภิาพการท างานดีขึ้นกวา่เดิม เป็นบัญชีที่

เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 02 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกอาคารส านักงาน ผ่านระบบ Web Online 

หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)

1 2 05 02 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาอาคารส านักงานทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน

 เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 02 01 04 หมายถึง  อาคารทีป่ลูกบนทีร่าชพัสดุหรืออาคารทีต้่องขึ้นทะเบียนกับ

กรมธนารักษ์ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการใช้งานเพือ่เป็นส านักงาน เป็น

บัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะ

กรมธนารักษ์)

1 2 05 02 01 05 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกอาคารราชพัสดุ - ส านักงาน ทีไ่ม่ได้สร้างข้อมูล

หลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (เปิดให้ใช้

เฉพาะกรมธนารักษ)์

1 2 05 02 01 06 หมายถึง  ค่าเส่ือมราคาอาคารราชพัสดุ - ส านักงาน ทีส่ะสมมาจนถึง

งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 

A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ)์

1 2 05 03 00 00

1 2 05 03 01 01 หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรเพือ่ประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุ

ข้างต้น เช่น โรงงาน คลังสินค้า  เป็นต้น  รวมทัง้รายจ่ายเพือ่ยืดอายุการ

ใช้งานของอาคารหรือดัดแปลง ต่อเติมให้ประสิทธภิาพการท างานดีขึ้น

กวา่เดิม เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 03 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกอาคารเพือ่ประโยชน์อื่น  ผ่านระบบ Web 

Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ  บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item)

บัญชีอาคารราชพัสดุ - เพือ่การ

พักอาศัย

บัญชีพักอาคารราชพัสดุ - เพือ่

การพักอาศัย

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร

ราชพัสดุ เพือ่การพักอาศัย

บัญชีอาคารส านักงาน

บัญชีพักอาคารส านักงาน

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร

ส านักงาน

บัญชีอาคารราชพัสดุ - ส านักงาน

1.2.5.2 บัญชีอำคำรส ำนักงำน

บัญชีพักอาคารราชพัสดุ - 

ส านักงาน

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร

ราชพัสดุส านักงาน

บัญชีอาคารเพือ่ประโยชน์อื่น

บัญชีพักอาคารเพือ่ประโยชน์อื่น

 1.2.5.3 บัญชีอำคำรเพ่ือประโยชน์อ่ืน
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1 2 05 03 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาอาคารเพือ่ประโยชน์อื่นทีส่ะสมมาจนถึงงวด

บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 03 01 04 หมายถึง อาคารทีห่น่วยงานมีไวเ้พือ่ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานซ่ึง

เกิดจากการท าสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน โดยไม่ต้องบันทึก

รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS
1 2 05 03 01 05 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาอาคาร - ภายใต้สัญญาเช่าการเงินทีส่ะสมมา

จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน

ระบบ GFMIS
1 2 05 03 01 06 หมายถึง รายจ่ายทีเ่กิดจากการปรับปรุงอาคารทีห่น่วยงานเช่าและ

อาคารทีห่น่วยงานด้รับอนุญาตให้ใช้โดยไม่เสียค่าเช่า ซ่ึงหน่วยงานไม่ได้

เป็นผู้บันทึกบัญชีอาคาร เช่น รายจ่ายเพือ่ดัดแปลงหรือตกแต่งอาคาร  

เช่น รายจ่ายเพือ่ดัดแปลงหรือตกแต่งอาคาร ทัง้การกั้นห้อง ปรับปรุง

ห้องใหม่ ติดต้ังครุภัณฑ์ Build in ปูพืน้อาคารใหม่ เดินงานระบบไฟฟ้า 

ระบบประปา ระบบปรับอากาศ เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียด

รายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 03 01 07 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกในระบบเมื่อมีการจ้างปรับปรุงอาคารที่

หน่วยงานเช่าและอาคารทีไ่ด้รับอนุญาตให้ใช้โดยไม่เสียค่าเช่า ผ่านระบบ

 Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ หรือเพือ่บันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

1 2 05 03 01 08 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาส่วนปรับปรุงอาคารทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 03 01 09 หมายถึง อาคารทีร่าชพัสดุทีก่รมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล ซ่ึงมีวตัถุประสงค์

เพือ่ใช้จัดหาประโยชน์ รวมทัง้รายจ่ายเพือ่ยืดอายุการใช้งานของอาคาร

หรือปรับปรุงให้ประสิทธภิาพการท างานดีขึ้นกวา่เดิม เป็นบัญชีทีเ่ก็บ

รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ)์

1 2 05 03 01 10 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกในระบบเมื่อมีการซ้ือหรือจ้างก่อสร้างอาคาร

ราชพัสดุเพือ่ประโยชน์อื่น หรือจัดหาอาคารมาโดยวธิอีื่น ผ่านระบบ 

Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ หรือเพือ่บันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (เปิดให้

ใช้เฉพาะกรมธนารักษ)์

1 2 05 03 01 11 หมายถึง มูลค่าของการปันส่วนค่าเส่ือมสภาพของอาคารราชพัสดุเพือ่

ประโยชน์อื่นอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานทีป่ระมาณขึ้นต้ังแต่

สินทรัพย์เร่ิมใช้งานจนถึงปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวใน

ระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ)์

1 2 05 04 00 00

1 2 05 04 01 01 หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาคาร  แต่สร้างขึ้นมาใน

บริเวณเดียวกับอาคาร เช่น ศาลา  เสาธง โรงรถ โรงเรือนเล้ียงสัตว ์โรง

เพาะช า ร้ัว เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายเพือ่ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง

อาคาร  เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร

เพือ่ประโยชน์อื่น

บัญชีอาคาร - ภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม - 

อาคารภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร

บัญชีพักส่วนปรับปรุงอาคาร

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมส่วน

ปรับปรุงอาคาร

บัญชีอาคารราชพัสดุเพือ่

ประโยชน์อื่น

บัญชีพักอาคารราชพัสดุเพือ่

ประโยชน์อื่น

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร

ราชพัสดุเพือ่ประโยชน์อื่น

บัญชีส่ิงปลูกสร้าง

1.2.5.4 บัญชีสิ่งปลูกสร้ำง
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 2 05 04 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกส่ิงปลูกสร้าง ผ่านระบบ Web Online หรือยัง

ไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open 

item)

1 2 05 04 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาส่ิงปลูกสร้างทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 

เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 04 01 04 หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างทีห่น่วยงานมีไวเ้พือ่ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน

ซ่ึงเกิดจากการท าสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน โดยไม่ต้อง

บันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS
1 2 05 04 01 05 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาส่ิงปลูกสร้าง - ภายใต้สัญญาเช่าการเงินทีส่ะสม

มาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน

ระบบ GFMIS

1 2 05 04 01 06 หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างทีป่ลูกบนทีร่าชพัสดุหรืออาคารทีต้่องขึ้นทะเบียน

กับกรมธนารักษ์ เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 

A/C) (ปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ)์

1 2 05 04 01 07 หมายถึง บัญชทีี่ใช้บันทึกในระบบเมื่อมีการสร้างส่ิงปลูกสร้างผ่านระบบ

 Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ)์

1 2 05 04 01 08 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาสะสมส่ิงปลูกสร้างทีร่าชพัสดุทีส่ะสมมาจนถึงงวด

บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 05 05 00 00

1 2 05 05 01 01 หมายถึง  บัญชีทีใ่ช้บันทึกอาคารและส่ิงปลูกสร้างจากระบบของตนเอง

เข้าระบบ GFMIS ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 

GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

1 2 05 05 01 02 หมายถึง  ค่าเส่ือมราคาอาคารและส่ิงปลูกสร้าง - interface ทีส่ะสมมา

จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน

ระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

1 2 05 05 01 03 หมายถึง รายจ่ายทีเ่กิดจากการปรับปรุงอาคารทีห่น่วยงานเช่าและ

อาคารทีห่น่วยงานได้รับอนุญาตให้ใช้โดยไม่เสียค่าเช่า นอกเหนือจาก

การบ ารุงรักษาให้คงสภาพ โดยหน่วยงานไม่ได้เป็นผู้บันทึกบัญชีอาคาร 

ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้

กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

1 2 05 05 01 04 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาส่วนปรับปรุงอาคารทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ไม่

เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

1 2 05 06 00 00 1.2.5.6 บัญชีอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงไม่ระบุรำยละเอียด

1 2 05 06 01 01 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกอาคารและส่ิงปลูกสร้างทุกประเภท เมื่อยก

ยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบคร้ังแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียด

ข้อมูลหลักสินทรัพย์ทีใ่ช้บันทึกในระบบ

บัญชีพักส่ิงปลูกสร้าง

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมส่ิงปลูก

สร้าง

บัญชีส่ิงปลูกสร้าง - ภาย

ใต้สัญญญาเช่าการเงิน

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม -ส่ิง

ปลูกสร้าง ภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน

บัญชีส่ิงปลูกสร้าง  - ทีร่าชพัสดุ

บัญชีพักส่ิงปลูกสร้าง  - ทีร่าช

พัสดุ

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมส่ิงปลูก

สร้างทีร่าชพัสดุ

บัญชีอาคารและส่ิงปลูกสร้าง - 

Interface

บัญชี ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร

และส่ิงปลูกสร้าง - Interface

บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร - 

Interface

1.2.5.5 บัญชีอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง - Interface

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมส่วน

ปรับปรุงอาคาร - Interface

บัญชีอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่

ระบุรายละเอียด
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 2 05 06 01 02 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดที่

สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน

1 2 05 07 00 00

1 2 05 07 01 01 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกอาคารและส่ิงปลูกสร้างของหน่วยงานใน

ต่างประเทศซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์รายตัวไวใ้นระบบ 

GFMIS (ใช้เฉพาะหน่วยงานในต่างประเทศ)
1 2 05 07 01 02 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของอาคารและส่ิงปลูกสร้างของหน่วยงานใน

ต่างประเทศทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน

1 2 06 00 00 00

1 2 06 01 00 00

1 2 06 01 01 01 หมายถึง อุปกรณ์ทีใ่ช้ในส านักงาน เช่น โต๊ะท างาน เก้าอี้ท างาน โต๊ะ

ประชุม  ตู้เก็บเอกสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง

ฟอกอากาศ พัดลมระบายอากาศ กล้องวงจรปิด ตู้นิรภัย ตู้เหล็ก ตู้ไม้ 

โต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขก เคร่ืองโทรสาร เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บ

รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 06 01 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์ส านักงาน ผ่านระบบ Web Online 

หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)
1 2 06 01 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์ส านักงานทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 06 02 00 00

1 2 06 02 01 01 หมายถึง อุปกรณ์และยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนส่ง ทัง้ทีใ่ช้ส าหรับ

เคล่ือนย้ายวตัถุส่ิงของหรือคน เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ 

เรือ เคร่ืองบิน เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 

(Recon A/C)
1 2 06 02 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ผ่านระบบ 

Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item)
1 2 06 02 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทีส่ะสมมา

จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 

(Recon A/C)
1 2 06 03 00 00

1 2 06 03 01 01 หมายถึง อุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้า และ

เกี่ยวกับการรับ - ส่งคล่ืนวทิยุ เพือ่การติดต่อส่ือสาร เช่น เคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า เคร่ืองรับส่งวทิยุ  เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บ

รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 06 03 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ผ่านระบบ Web 

Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item)

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร

และส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุ

รายละเอียด

บัญชีอาคารและส่ิงปลูกสร้าง-

หน่วยงานในต่างประเทศ

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร

และส่ิงปลูกสร้าง-หน่วยงานใน

ต่างประเทศ

1.2.5.7 บัญชีอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง-หน่วยงำนในต่ำงประเทศ

1.2.6 บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์ส านักงาน

บัญชีพักครุภัณฑ์ส านักงาน

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์ส านักงาน

บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง

บัญชีพักครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

1.2.6.1 บัญชีครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.2.6.2 บัญชีครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

บัญชีคค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

บัญชีพักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

1.2.6.3 บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 2 06 03 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุทีส่ะสมมา

จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 

(Recon A/C)
1 2 06 04 00 00

1 2 06 04 01 01 หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้เพือ่การอบรม ถ่ายทอด โฆษณา ประชาสัมพันธ ์

เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวดีีโอ เคร่ืองฉายสไลด์ เคร่ืองฉายภาพข้าม

ศีรษะ จอรับภาพ โทรทัศน์  เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัว

ในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 04 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผ่านระบบ Web

 Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item)
1 2 06 04 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทีส่ะสมมาจนถึง

งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 

A/C)
1 2 06 05 00 00

1 2 06 05 01 01 หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้เพือ่เกษตรกรรม เช่น รถไถ รถแทรคเตอร์ เคร่ือง

พ่นยา เคร่ืองหวา่นปุย๋ เคร่ืองนวดธญัพืช เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองชั่ง เป็นต้น 

เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 05 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์การเกษตร ผ่านระบบ Web online 

หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)
1 2 06 05 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์การเกษตรทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 06 06 00 00

1 2 06 06 01 01 หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้ในโรงงาน เช่น แท่นพิมพ ์เคร่ืองท าเหรียญกษาปณ์ 

เคร่ืองตีตราและอัดแบบ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองกล่ัน เป็นต้น เป็นบัญชีที่

เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 06 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์โรงงาน ผ่านระบบ Web Online 

หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)

1 2 06 06 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์โรงงานทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 07 00 00

1 2 06 07 01 01 หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เคร่ืองกระทุง้ดิน เคร่ืองเชื่อม

โลหะ เคร่ืองผสมคอนกรีต เคร่ืองพ่นสี รถบด รถตักดิน เป็นต้น เป็น

บัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 07 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์ก่อสร้าง ผ่านระบบ Web Online 

หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวทิยุ

บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

บัญชีพักครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

1.2.6.4 บัญชีครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์

โฆษณาและเผยแพร่

บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร

บัญชีพักครุภัณฑ์การเกษตร

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์การเกษตร

บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน

บัญชีพักครุภัณฑ์โรงงาน

1.2.6.5 บัญชีครุภัณฑ์กำรเกษตร

1.2.6.6 บัญชีครุภัณฑ์โรงงำน

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์

โรงงาน

บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บัญชีพักครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.2.6.7 บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
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1 2 06 07 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์ก่อสร้างทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 08 00 00

1 2 06 08 01 01 หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้ในการส ารวจ เช่น กล้องส่องทางไกล เคร่ืองเจาะ

ส ารวจ  กล้องวดัมุม  เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ

 (Recon A/C)
1 2 06 08 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์ส ารวจ ผ่านระบบ Web Onlineหรือ

ยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)

1 2 06 08 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์ส ารวจทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 06 09 00 00

1 2 06 09 01 01 หมายถึง ครุภัณฑ์ทีใ่ช้เพือ่การทดลองค้นควา้วจิัยและปฏิบัติการทาง

วทิยาศาสตร์และการปฏิบัติทางการแพทย์ เช่น เคร่ืองตรวจหัวใจ 

เคร่ืองตรวจตา เคร่ืองตรวจเม็ดเลือด เตียงคนไข้ รถ็ญ เคร่ืองวดัความ

กดอากาศ เคร่ืองตรวจสอบมาตรไฟฟ้า เคร่ืองวดัความถี่ เคร่ือง

ตรวจสอบคุณภาพน้ า เคร่ืองตรวจวเิคราะห์สารเคมี กล้องจุลทรรศน ์

เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 09 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ ผ่านระบบ

 Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item)
1 2 06 09 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ ทีส่ะสม

มาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 

(Recon A/C)
1 2 06 10 00 00

1 2 06 10 01 01 หมายถึง อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบต้ัง

โต๊ะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา เคร่ืองพิมพ์ และอุปกรณ์ส าหรับ

ระบบเครือข่าย เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 

(Recon A/C)
1 2 06 10 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ Web Online

 หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)

1 2 06 10 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทีส่ะสมมาจนถึงงวด

บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 06 11 00 00

1 2 06 11 01 01 หมายถึง ครุภัณฑ์การศึกษา ประกอบด้วยอุปกรณ์ทีใ่ช้เพือ่การเรียน 

การสอน เช่น โต๊ะนักเรียน เก้าอี้นักเรียน หุน่จ าลอง เป็นต้น เป็นบัญชีที่

เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บัญชีครุภัณฑ์ส ารวจ

บัญชีพักครุภัณฑ์ส ารวจ

1.2.6.8 บัญชีครุภัณฑ์ส ำรวจ

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์ส ารวจ

บัญชีครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และ

การแพทย์

บัญชีพักครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์

และการแพทย์

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และ

การแพทย์

บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บัญชีพักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.2.6.9 บัญชีครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

1.2.6.10 บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บัญชีครุภัณฑ์การศึกษา

1.2.6.11 บัญชีครุภัณฑ์กำรศึกษำ
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1 2 06 11 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์การศึกษา ผ่านระบบ Web Online 

หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)

1 2 06 11 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์การศึกษาทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 12 00 00

1 2 06 12 01 01 หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทงานบ้านงานครัว เช่น เคร่ืองกรองน้ า ตู้เย็น 

เคร่ืองซักผ้า เตาอบ เตาแก๊ส เคร่ืองตัดหญ้า เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บ

รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 12 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ่านระบบ Web 

Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item)

1 2 06 12 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ทีส่ะสมมาจนถึง

งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 

A/C)

1 2 06 13 00 00

1 2 06 13 01 01 หมายถึง ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่การออกก าลังกายและฝึกซ้อม การแข่งกีฬา 

เช่น โต๊ะปิงปอง จักรยานออกก าลังกาย เหล็กยกน้ าหนัก เป็นต้น เป็น

บัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 13 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์กีฬา ผ่านระบบ Web Online หรือยัง

ไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open 

item)

1 2 06 13 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์กีฬาทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 14 00 00

1 2 06 14 01 01 หมายถึง ครุภัณฑ์เพือ่ใช้บรรเลงและฝึกซ้อมดนตรี เช่น เคร่ืองดนตรีไทย 

เคร่ืองดนตรีสากล อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกับดนตรี  เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บ

รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 14 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์ดนตรี ผ่านระบบ Web Onlineหรือ

ยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)

1 2 06 14 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์ดนตรีทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 15 00 00

1 2 06 15 01 01 หมายถึง ครุภัณฑ์เพือ่การปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น เต้นท์ ถุงนอน เปล 

เตียงสนาม  เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon

 A/C)

บัญชีพักครุภัณฑ์การศึกษา

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์การศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

บัญชีพักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.2.6.12 บัญชีครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

บัญชีครุภัณฑ์กีฬา

บัญชีพักครุภัณฑ์กีฬา

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์กีฬา

บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี

บัญชีพักครุภัณฑ์ดนตรี

1.2.6.13 บัญชีครุภัณฑ์กีฬำ

1.2.6.14 บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี

บัญชี ค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์ดนตรี

บัญชีครุภัณฑ์สนาม

1.2.6.15 บัญชีครุภัณฑ์สนำม
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1 2 06 15 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์สนามผ่านระบบ Web Onlineหรือยัง

ไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open 

item)

1 2 06 15 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์สนามทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 06 16 00 00

1 2 06 16 01 01 หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทอื่น ทีไ่ม่ได้จ าแนกไวข้้างต้น เช่น อาวธุปืน เส้ือ

เกราะกันกระสุน  เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 

(Recon A/C)

1 2 06 16 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์อื่น ผ่านระบบ Web Online หรือยัง

ไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open 

item)
1 2 06 16 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์อื่นทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 

เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 06 16 01 04 หมายถึง ครุภัณฑ์ทุกประเภททีห่น่วยงานมีไวเ้พือ่ใช้ประโยชน์ในการ

ด าเนินงาน ซ่ึงเกิดจากการท าสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน โดย

ไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS
1 2 06 16 01 05 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์  - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ทีส่ะสมมา

จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน

ระบบ GFMIS
1 2 06 17 00 00

1 2 06 17 01 01 หมายถึง  บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์จากระบบของตนเองเข้าระบบ 

GFMIS ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ไม่

เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

1 2 06 17 01 02 หมายถึง  ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ - interface ทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชี

ปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ไม่

เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

1 2 06 18 00 00 1.2.6.18 บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรำยละเอียด

1 2 06 18 01 01 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์ทุกประเภท เมื่อยกยอดข้อมูลเข้าสู่

ระบบคร้ังแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียดข้อมูลหลักสินทรัพย์

ทีใ่ช้บันทึกในระบบ
1 2 06 18 01 02 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดทีส่ะสมมาจนถึง

งวดบัญชีปัจจุบัน

1 2 06 19 00 00

1 2 06 19 01 01 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกครุภัณฑ์ของหน่วยงานในต่างประเทศซ่ึงไม่

ต้องบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์รายตัวไวใ้นระบบ GFMIS (ใช้เฉพาะ

หน่วยงานในต่างประเทศ)

1 2 06 19 01 02 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์ของหน่วยงานในต่างประเทศที่

สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน

บัญชีพักครุภัณฑ์สนาม

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์สนาม

บัญชีครุภัณฑ์อื่น

บัญชีพักครุภัณฑ์อื่น

1.2.6.16 บัญชีครุภัณฑ์อ่ืน

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์อื่น
บัญชีครุภัณฑ์ - ภายใต้สัญญา

เช่าการเงิน

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม - 

ครุภัณฑ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

บัญชีครุภัณฑ์ - Interface

บัญชี ค่าเส่ือมราคาสะสม

ครุภัณฑ์ - Interface

1.2.6.17 บัญชีครุภัณฑ์ - Interface

บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

บัญชีค่าเส่ือมสะสมครุภัณฑ์ไม่

ระบุรายละเอียด

บัญชีครุภัณฑ์-หน่วยงานใน

ต่างประเทศ

บัญชีครุภัณฑ์-หน่วยงานใน

ต่างประเทศ - ค่าเส่ือมสะสม

1.2.6.19 บัญชีครุภัณฑ์-หน่วยงำนในต่ำงประทศ



- 43 -

ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 2 08 00 00 00

1 2 08 01 00 00

1 2 08 01 01 01 หมายถึง ถนน และโครงข่ายการจราจรทางบกเพือ่ใช้ส าหรับ

สาธารณประโยชน์ เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 

A/C)

1 2 08 01 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของถนนทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็น

บัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 08 02 00 00

1 2 08 02 01 01 หมายถึง สินทรัพย์พืน้ฐานทีส่ร้างขึ้นเพือ่เชื่อมต่อโครงข่ายการจราจร

ทางบกในการข้ามทางเดินน้ าขนาดใหญ่ เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดราย

ตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 08 02 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของสะพานทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 

เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 08 03 00 00

1 2 08 03 01 01 หมายถึง สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐานทีส่ร้างขึ้นขวางกั้นล าน้ าธรรมชาติ 

ทีก่ักเก็บน้ าไวใ้ช้ทัง้เพือ่การชลประทาน และเพือ่ประโยชน์อื่นนอกจาก

การชลประทาน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon 

A/C)
1 2 08 03 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของเขื่อนทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็น

บัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 08 04 00 00

1 2 08 04 01 01 หมายถึง สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐานประเภทอ่างเก็บน้ า  ทีส่ร้างขึ้นเพือ่

กักเก็บน้ าไวเ้พือ่การชลประทาน และเพือ่การอื่นนอกจาการชลประทาน 

เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 08 04 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของอ่างเก็บน้ าทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 

เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 08 05 00 00

1 2 08 05 01 01 หมายถึง สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐานอื่น  นอกเหนือจากประเภททีร่ะบุ

ข้างต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 08 05 01 03 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐานอื่น ทีส่ะสมมา

จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 

(Recon A/C)
1 2 08 06 00 00

1 2 08 06 01 01 หมายถึง  บัญชีทีใ่ช้บันทึกสินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐานจากระบบของ

ตนเองเข้าระบบ GFMIS ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน

ระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

1 2 08 06 01 02 หมายถึง  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน - interface ทีส่ะสม

มาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน

ระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

บัญชีอ่างเก็บน้ า

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมอ่าง

เก็บน้ า

1.2.8.4 บัญชีอ่ำงเก็บน้ ำ

1.2.8.5 บัญชีสินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืน

1.2.8.6 บัญชีสินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน - Interface

บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน

อื่น
บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐานอื่น

1.2.8.1 บัญชีถนน

บัญชีถนน

1.2.8 บัญชีสินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมถนน

บัญชีสะพาน

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมสะพาน

1.2.8.3 บัญชีเขื่อน

บัญชีเขื่อน

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสมเขื่อน

1.2.8.2 บัญชีสะพำน

บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน

 - Interface

บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม

สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน  - 

Interface
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1 2 08 07 00 00

1 2 08 07 01 01 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกโครงสร้างพืน้ฐานทุกประเภท เมื่อยกยอด

ข้อมูลเข้าสู่ระบบคร้ังแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียดข้อมูล

หลักสินทรัพย์ทีใ่ช้บันทึกในระบบ

1 2 08 07 01 02 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของโครงสร้างพืน้ฐานไม่ระบุรายละเอียดทีส่ะสม

มาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน

1 2 09 00 00 00

1 2 09 01 00 00

1 2 09 01 01 01 หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทัง้ระบบ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น และ

ฐานข้อมูล พัฒนาเวบ็ไซต์ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ จัดท าโปรแกรม

ฐานข้อมูลห้องสมุด ติดต้ังโปรแกรมซอฟแวร์ โปรแกรม Anti Virat  

โปรแกรม E-book โปรแกรม E-Leaning  เป็นต้น เป็นบัญชีทีเ่ก็บ

รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 09 01 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ Web 

Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item)

1 2 09 01 01 03 หมายถึง ค่าตัดจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีส่ะสมมาจนถึงงวด

บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 09 01 01 04 หมายถึง บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีห่น่วยงานมีไวเ้พือ่ใช้ประโยชน์ใน

การด าเนินงานซ่ึงเกิดจากการท าสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน 

โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1 2 09 01 01 05 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  - ภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน ทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด

บัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1 2 09 02 00 00

1 2 09 02 01 01 หมายถึง สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตัวตน นอกเหนือจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

เช่น สิทธกิารเช่า ใบอนุญาติ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เป็นบัญชีที่

เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 09 02 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นผ่านระบบ Web 

Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item)

1 2 09 02 01 03 หมายถึง ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ทีส่ะสมมาจนถึงงวด

บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 09 02 01 04 หมายถึง บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นทีห่น่วยงานมีไวเ้พือ่ใช้ประโยชน์ใน

การด าเนินงานซ่ึงเกิดจากการท าสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน 

โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1.2.9.1 บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.2.8.7 บัญชีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไม่ระบุรำยละเอียด

1.2.9 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บัญชีโครงสร้างพืน้ฐานไม่ระบุ

รายละเอียด

บัญชีโครงสร้างพืน้ฐานไม่ระบุ

รายละเอียด - ค่าเส่ือมราคาสะสม

บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บัญชีพักโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - 

ภายใต้สัญญาช่าทางการเงิน

บัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสม - 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ภายใต้

สัญญาเช่าการเงิน

บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

บัญชีพักสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

บัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - 

ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

1.2.9.2 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน



- 45 -

ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

1 2 09 02 01 05 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

 ทีส่ะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชี

รายตัวในระบบ GFMIS

1 2 09 03 00 00

1 2 09 03 01 01 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากระบบของตนเองเข้า

ระบบ GFMIS ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS 

(ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

1 2 09 03 01 02 หมายถึง  ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - interface ทีส่ะสมมา

จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน

ระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)
1 2 09 04 00 00

1 2 09 04 01 01 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกประเภท เมื่อยกยอด

ข้อมูลเข้าสู่ระบบคร้ังแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียดข้อมูล

หลักสินทรัพย์ทีใ่ช้บันทึกในระบบ

1 2 09 04 01 02 หมายถึง ค่าตัดจ าหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุ

รายละเอียดซ่ึงไม่ได้เก็บรายละเอียดไวใ้นระบบ

1 2 11 00 00 00

1 2 11 01 01 01 หมายถึง สินทรัพย์ถาวรทัง้ประเภททีม่ีตัวตนและไม่มีตัวตน ทีย่ังอยู่

ระหวา่งการก่อสร้าง หรือการพัฒนา เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัว

ในระบบ (Recon A/C)

1 2 11 01 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกงานระหวา่งก่อสร้าง ผ่านระบบ Web Online

 หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item)

1 2 11 01 01 03 หมายถึง  บัญชีทีใ่ช้บันทึกงานระหวา่งก่อสร้างจากระบบของตนเองเข้า

ระบบ GFMIS ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS 

(ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

1 2 12 00 00 00

1 2 12 01 01 01 หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ทีดิ่น หรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร (ส่วน

ควบอาคาร) หรือทัง้ทีดิ่นและอาคาร) ทีห่น่วยงานครอบครองเพือ่หา

ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิม่ขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ 

ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

1 2 12 01 01 02 หมายถึง ค่าเส่ือมราคาอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนทีส่ะสมมาจนถึง

งวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ 

GFMIS

1 2 13 00 00 00

1 2 13 01 01 03 หมายถึง รายจ่ายทีเ่กิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

1.2.11 บัญชีงำนระหว่ำงก่อสร้ำง

บัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุ

รายละเอียด

1.2.12 บัญชีอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน

1.2.13 บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

บัญชีงานระหวา่งก่อสร้าง

บัญชีพักงานระหวา่งก่อสร้าง

บัญชีงานระหวา่งก่อสร้าง - 

Interface

บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพือ่การ

ลงทุน

บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพือ่การ

ลงทุน - ค่าเส่ือมราคาสะสม

บัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสม -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตาม

สัญญาเช่าการเงิน

บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 

Interface

บัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  - Interface

บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุ

รายละเอียด

1.2.9.3 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

1.2.9.4 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรำยละเอียด
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1 2 13 01 01 04 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกพักส าหรับการโอนสินทรัพย์ระหวา่งหน่วยงาน

 ซ่ึงจะถูกล้างไปเข้าบัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหวา่ง

หน่วยงาน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

1 2 13 01 01 05 หมายถึง สินทรัพย์ถาวรทีห่น่วยงานจัดหาหรือได้มาโดยมีวตัถุประสงค์

เพือ่จะโอนต่อไปให้แก่หน่วยงานอื่น อาจโอนไปทันทีเมื่อได้มาหรือถือไว้

เป็นการดูแลสินทรัพย์ตามระยะเวลาเพียงเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่รอโอนต่อให้

หน่วยงานอื่นเท่านั้น บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1 2 13 01 01 99 หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น เช่น 

พระพุทธรูป พระสังฆจาย รูปหล่อหรือรูปปัน้ร.5 รูปภาพหรือรูปวาด

โบราณราคาสูง แร่รัตนชาติ แผ่นทองค า เป็นต้น

2 0 00 00 00 00

2 1 00 00 00 00

2 1 01 00 00 00

2 1 01 01 00 00

2 1 01 01 01 01 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐในการ

จัดซ้ือจัดจ้างทีม่ีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวธิชี าระเงินโดย

การจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 

(Recon A/C) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้การค้า

 - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050101

2 1 01 01 01 02 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือ

จัดจ้างทีม่ีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวธิชี าระเงินโดยการ

จ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 

(Recon A/C)

2 1 01 01 01 03 หมายถึง จ านวนเงินค่าส่ิงของหรือบริการทีห่น่วยงานได้ตรวจรับแล้ว  

เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อหน่วยงานบันทึก

รายการตรวจรับสินค้า บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
2 1 01 01 01 06 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง เป็นบัญชีทีใ่ช้บันทึกเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐจาก

ระบบของตนเองเข้าระบบ GFMIS ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชี

รายตัวในระบบ GFMIS บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน(BP) กับ

บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050101 (ไม่เปิด

ให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

2 1 01 01 01 07 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง เป็นบัญชีทีใ่ช้บันทึกเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกจากระบบของ

ตนเองเข้าระบบ GFMIS ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน

ระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

2 1 01 02 00 00

2 1 01 02 01 01 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานจะต้องจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เช่น เงินภาษีทีส่่วนราชการจัดเก็บให้แก่ท้องถิ่น

บัญชีพักหักล้างการรับโอน

สินทรัพย์

บัญชีสินทรัพย์รอการโอน

บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น

บัญชีรับสินค้า / ใบส าคัญ 

(GR/IR)

2.1.1.1บัญชีเจ้ำหน้ีกำรค้ำ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า Interface -

 หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า Interface -

 บุคคลภายนอก

บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2.1.1.2 บัญชีเจ้ำหน้ีอ่ืน

2. บัญชีหน้ีสิน

2.1 บัญชีหน้ีสินหมุนเวียน

2.1.1 บัญชีเจ้ำหน้ี 

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงาน

ภาครัฐ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - 

บุคคลภายนอก
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2 1 01 02 01 06 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกจ านวนเงินทีห่น่วยงานเจ้าของรายได้เป็น

เจ้าหนี้หน่วยงานผู้จัดเก็บแทน เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 

(Auto) เมื่อหน่วยงานจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับ

บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน รหัสบัญชี 1102050125
2 1 01 02 01 17 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานเบิกจ่ายมีภาระผูกพันทีต้่องช าระแก่

หน่วยเบิกจ่ายอีกแห่งหนึ่ง ภายใต้รหัสหน่วยงาน (Company Code) 

เดียวกัน ซ่ึงหน่วยงานสามารถบันทึกได้โดยตรง

2 1 01 02 01 98 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกจากที่

ระบุไวข้้างต้น บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน(BP) กับบัญชีลูกหนี้อื่น - 

หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียด

รายตัวในระบบ (Recon A/C)

2 1 01 02 01 99 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอก นอกจากที่

ระบุไวข้้างต้น

2 1 02 00 00 00

2 1 02 02 00 00

2 1 02 02 01 02 หมายถึง  ภาระดอกเบีย้ทีส่ะสมนับต้ังแต่การจ่ายช าระเงิน ณ วนัถึง

ก าหนดคร้ังสุดท้ายจนถึงวนัส้ินปี ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงรายการตอน

ส้ินปี

2 1 02 02 01 03 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกผ่านการ run program การจ่ายดอกเบีย้เงินกู้

ระยะยาวเมื่อถึงก าหนดงวดช าระดอกเบีย้ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 1 02 04 00 00

2 1 02 04 01 01 หมายถึง จ านวนเงินค่าสาธารณูปโภคทีห่น่วยงานได้ใช้บริการแล้วใน

รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน  ซ่ึงเกิดจากการ

ปรับปรุงรายการตอนส้ินปี

2 1 02 04 01 02 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของหน่วยงาน หรือ

แก่บุคคลอื่น ซ่ึงไม่มีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบและเลือกวธิชี าระเงิน

โดยการจ่ายผ่านบัญชีของหน่วยงานรหัสผู้ขาย (Vender A) เป็นบัญชีที่

เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

2 1 02 04 01 03 หมายถึง จ านวนเงินภาษีทีห่น่วยงานหักไวจ้ากยอดเงินทีห่น่วยงานขอ

เบิกในระบบ  เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อ

กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจ านวนเงินภาษีทีห่น่วยงาน

บันทึกหักไวเ้มื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ทีไ่ม่เป็นนิติบุคคล

2 1 02 04 01 04 หมายถึง จ านวนเงินภาษีทีห่น่วยงานหักไวจ้ากยอดเงินทีห่น่วยงานขอ

เบิกในระบบเป็นเงินเดือนค่าจ้างและเงินอื่นทีต้่องหักภาษี เพือ่น าส่ง

ตามภงด. 1 เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อ

กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจ านวนเงินภาษีทีห่น่วยงาน

บันทึกหักไวเ้มื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ทีไ่ม่เป็นนิติบุคคล

บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - 

รายได้รับแทนกัน

บัญชีเจ้าหนี้ระหวา่งกัน - 

ภายในกรมเดียวกัน (Manual)

บัญชีเจ้าหนื้อื่น - หน่วยงาน

ภาครัฐ

บัญชีเจ้าหนื้อื่น - บุคคลภายนอก

บัญชีดอกเบีย้ค้างจ่าย

บัญชีดอกเบีย้จ่ายรอตัดช าระ

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

2.1.2 บัญชีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

2.1.2.2 บัญชีดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย

2.1.2.4 บัญชีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน

บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย

บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่่ายรอน าส่ง -

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่่ายรอน าส่ง -

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 1
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

2 1 02 04 01 05 หมายถึง จ านวนเงินภาษีทีห่ักไวจ้ากยอดเงินทีห่น่วยงานขอเบิกเงินกับ

คลังซ่ึงบันทึกและล้างออกให้โดยระบบ และรวมถึงจ านวนเงินภาษีที่

หน่วยงานหักไวเ้มื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ กรณีทีเ่จ้าหนี้ของ

หน่วยงานเป็นหน่วยงานภาครัฐ

2 1 02 04 01 06 หมายถึง จ านวนเงินภาษีทีห่น่วยงานหักไวจ้ากยอดเงินทีห่น่วยงานขอ

เบิกในระบบ  เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อ

กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจ านวนเงินภาษีทีห่น่วยงาน

บันทึกหักไวเ้มื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ทีเ่ป็นนิติบุคคล

2 1 02 04 01 10 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของหน่วยงานหรือ

แก่บุคคลอื่น โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณทีฝ่ากธนาคาร

พาณิชย์ของหน่วยงาน ซ่ึงไม่มีการท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบ

2 1 02 04 01 98 หมายถึง จ านวนเงินค่าบริการทีห่น่วยงานได้รับบริการจากหน่วยงาน

ภาครัฐ นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น แต่ยังไม่ได้จ่ายช าระ ทัง้ทีถ่ึงก าหนด

ช าระหรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุง

รายการตอนส้ินปี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้

ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050106

2 1 02 04 01 99 หมายถึง จ านวนเงินค่าบริการทีห่น่วยงานได้รับบริการจาก

บุคคลภายนอก นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น แต่ยังไม่ได้จ่ายช าระ ทัง้ทีถ่ึง

ก าหนดช าระหรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซ่ึงเกิดจากการ

ปรับปรุงรายการตอนส้ินปี

2 1 03 00 00 00

2 1 03 01 01 02 หมายถึง เงินงบประมาณทีไ่ด้รับล่วงหน้าก่อนทีจ่ะเกิดค่าใช้จ่าย ซ่ึงได้รับ

ตามแผนการใช้จ่ายเงิน เช่น งบด าเนินงาน หรืองบอุดหนุนทีห่น่วยงาน

ได้รับไวใ้ช้จ่าย ซ่ึงจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากเงินงบประมาณเมื่อเกิด

ค่าใช้จ่าย

2 1 03 01 01 03 หมายถึง จ านวนเงินค่าบริการทีห่น่วยงานได้รับแล้วแต่ยังถือเป็นรายได้

ในรอบบัญชีปัจจุบันไม่ได้ และจะถือเป็นรายได้ในรอบบัญชีถัดไป

2 1 03 01 01 04 หมายถึง เงินทีห่น่วยงานได้รับล่วงหน้าจากแหล่งเงินกู้  ซ่ึงรัฐบาลเป็นผู้กู้

 และรับชดใช้หนี้เงินกู้  โดยทีห่น่วยงานเป็นผู้ใช้จ่ายเงินเพือ่ด าเนินงาน

ตามโครงการเงินกู้  ซ่ึงจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลเมื่อ

เกิดค่าใช้จ่าย

2 1 04 00 00 00

2 1 04 01 01 01 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกปรับปรุงรายการส้ินปี ซ่ึงเกิดจากการที่

หน่วยงานจัดเก็บรายได้แผ่นดินแล้ว  แต่ยังไม่ได้น าส่งคลัง ณ วนัทีอ่อก

งบการเงิน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน(BP) กับบัญชีรายได้รัฐบาลรอ

รับจากส่วนราชการ รหัสบัญชี 1103020113

บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่่ายรอน าส่ง -

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่่ายรอน าส่ง -

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

บุคคลภายนอก

บัญชีใบส าคัญค้างจ่ายอื่น

บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-

บุคคลภายนอก

บัญชีรายได้จากเงินงบประมาณ

รับล่วงหน้า

บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า

บัญชีรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

รับล่วงหน้า

บัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง

2.1.3 บัญชีรำยได้รับล่วงหน้ำ

2.1.4 บัญชีรำยได้แผ่นดินรอน ำส่งคลัง
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

2 1 05 00 00 00

2 1 05 01 01 01 หมายถึง เงินทดรองทีส่่วนราชการเบิกจากคลังเพือ่ไปใช้จ่ายตาม

โครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ในกรณีทีก่ารกู้เงินนั้นมีเง่ือนไขให้ผู้กู้

ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อนและเบิกเงินกู้คืนภายหลังตามระเบียบเงินทด

รองราชการเพือ่รองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ โดยการ

รวบรวมเอกสารการจ่ายเงินส่งให้กรมบัญชีกลางเบิกชดเชยเงินทดรอง

จากแหล่งเงินกู้ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็น

บัญชีระหวา่งกัน(BP)กับบัญชีเงินทดรองราชการ - เพือ่โครงการเงินกู้

จากต่างประเทศ รหัสบัญชี 1102010103

2 1 05 01 01 02 หมายถึง  เงินทดรองทีส่่วนราชการผู้มีหน้าทีเ่กี่ยวข้องเบิกจากคลังเพือ่

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือสนับสนุนการช่วยเหลือในระหวา่งทีย่ัง

ไม่ได้รับเงินงบประมาณส าหรับการช่วยเหลือตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยเงินทดรองราชการ เพือ่ช่วยเหลือภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน(BP)กับบัญชีเงินทดรองราชการ - เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติ รหัสบัญชี 1102010104

2 1 05 01 01 03 หมายถึง เงินทดรองทีห่น่วยงานทีม่ีส านักงานในต่างประเทศ เบิกจาก

คลังเพือ่โอนเงินให้ส านักงานของตนมีเงินทดรองจ่ายไปพลางก่อนในช่วง

ต้นปีงบประมาณ ระหวา่งทีย่ังโอนเงินงบประมาณไปไม่ทันตามระเบียบ

เงินทุนทดรองค่าใช้จ่ายของส่วนราชการในต่างประเทศ บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน(BP)กับบัญชี

เงินทดรองราชการ - เพือ่หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 

1102010105

2 1 05 01 01 04 หมายถึง เงินทดรองทีส่่วนราชการผู้มีหน้าทีช่ าระเงินกู้รัฐบาลเบิกจาก

คลังตามทีไ่ด้รับอนุมัติ เพือ่ใช้ช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลตามความจ า

เป็นไปก่อน ระหวา่งทีย่ังเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทัน บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นรายการระหวา่งกัน(BP) กับ

บัญชีเงินทดรองราชการ - เพือ่ช าระเงินกู้รัฐบาล รหัสบัญชี 

1102010106 (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 1 05 01 01 05 หมายถึง เงินทดรองทีส่่วนราชการผู้มีหน้าทีบ่ริหารหนี้ของแผ่นดิน เบิก

จากคลังตามทีไ่ด้รับอนุมัติ เพือ่ใช้ปรับโครงสร้างหนี้ โดยเป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังด้วยเงินทดรองราชการเร่ืองการปรับ

โครงสร้างหนี้ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน(BP) กับบัญชีเงินทดรอง

ราชการ - ปรับโครงสร้างหนี้ รหัสบัญชี 1102010107 (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 1 05 01 01 99 หมายถึง เงินทดรองอื่นๆ นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น ทีห่น่วยงานได้รับ

จากการเบิกเงินกับคลังและอยู่ระหวา่งรอการชดใช้ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน(BP)กับบัญชีเงินทดรองราชการอื่น รหัสบัญชี 1102010199

2.1.5 บัญชีเงนิทดรองรำชกำรรับจำกคลัง - ระยะสั้น

บัญชีเงินทดรองราชการรับจาก

คลัง-ปรับโครงสร้างหนี้

บัญชีเงินทดรองราชการรับจาก

คลัง - อื่น

บัญชีเงินทดรองราชการรับจาก

คลัง - เพือ่โครงการเงินกู้จาก

ต่างประเทศ

บัญชีเงินทดรองราชการรับจาก

คลัง - เพือ่ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติ

บัญชีเงินทดรองราชการรับจาก

คลัง - เพือ่หน่วยงานใน

ต่างประเทศ

บัญชีเงินทดรองราชการรับจาก

คลัง - เพือ่ช าระเงินกู้รัฐบาล
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

2 1 06 00 00 00

2 1 06 01 01 01 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานหนึ่งยืมจากอีกหน่วยงานหนึ่ง อาจจะมี

ดอกเบีย้หรือไม่มีดอกเบีย้ก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายใน  12 เดือน 

บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน(BP) กับบัญชีเงินให้ยืม - หน่วยงาน

ภาครัฐ รหัสบัญชี 1102020101

2 1 08 00 00 00

2 1 08 01 01 01 หมายถึง ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน- ระยะยาวทีถ่ึงก าหนด

ช าระภายใน 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

2 1 09 00 00 00

2 1 09 01 01 02 หมายถึง ส่วนของรายได้ทางการเงินทีผู้่ให้เช่าจะรับรู้ในอนาคตทัง้หมด 

(แสดงเป็นรายการปรับมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน)

2 1 09 01 01 04 หมายถึง การปรับมูลค่าอัตราแลกเปล่ียนทีย่ังไม่สามารถรับรู้ได้

2 1 09 01 01 99 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานได้รับแล้ว อันเกิดจากการช่วยเหลือหรือ

รับบริจาคทีม่ีข้อจ ากัดในการใช้ และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ภายใน 1 ปี

 นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
2 1 10 00 00 00

2 1 10 01 00 00

2 1 10 01 01 00

2 1 10 01 01 01 หมายถึง  ต๋ัวเงินคลัง ทีอ่อกโดยรัฐบาลไทยเพือ่กู้เงินระยะส้ันเสริม

สภาพคล่อง ทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2 1 10 01 01 03 หมายถึง  ต๋ัวสัญญาใช้เงินทีอ่อกโดยรัฐบาลไทยเพือ่กู้เงินระยะส้ัน ทีจ่ะ

ครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
2 1 10 01 01 04 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนต๋ัวเงินคลัง หน่วยงานบันทึกเมื่อมีการเบิก

เงินงบประมาณมาเพือ่ช าระต๋ัวเงินคลัง ซ่ึงจะล้างออกพร้อมกับล้างบัญชี

ต๋ัวเงินคลังในภายหลัง (ใช้เฉพาะ สบน.) ส าหรับข้อมูลก่อนเร่ิมระบบ 

GFMIS-TR บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
2 1 10 01 01 05 หมายถึง เงินกู้ของรัฐบาลไทยทีกู่้โดยวธิอีื่นนอกจากการออกตราสารหนี้

ข้างต้น ทีจ่ะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2 1 10 01 01 08 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกปรับปรุงแก้ไขมูลค่าเงินกู้ระยะส้ันสกุลเงิน

ต่างประเทศ ด้วยผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนของยอดเงินกู้ยกมาเข้า

ระบบ GFMIS ซ่ึงใช้อัตราแลกเปล่ียนต่างจากนโยบายบัญชี เป็นบัญชีที่

ใช้ชั่วคราว บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน. 

เท่านั้น)
2 1 10 01 01 09 หมายถึง เงินกู้ระยะยาวส่วนทีจ่ะครบก าหนดในรอบบัญชีถัดไป ซ่ึงเกิด

จากการปรับปรุงบัญชีตอนส้ินปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) 

(ใช้เฉพาะ สบน.)

บัญชีรายได้รอการรับรู้

2.1.6 บัญชีเงนิยืม -หน่วยงำนภำครัฐ

บัญชีเงินยืม-หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า

การเงิน - ระยะส้ัน

บัญชีรายได้ตามสัญญาเช่า

การเงินรอการรับรู้

บัญชีปรับมูลค่าอัตรา

แลกเปล่ียนทีย่ังไม่รับรู้

2.1.8 ส่วนของเจ้ำหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงทิีถึ่งก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี

2.1.9 บัญชีรำยได้รอกำรรับรู้

บัญชีต๋ัวเงินคลัง

2.1.10.1 บัญชีเงนิกู้สกุลเงนิบำท

2.1.10.1.1 บัญชีเงนิกู้แผ่นดิน

2.1.10 บัญชีเงนิกู้ระยะสั้น

บัญชีต๋ัวสัญญาใช้เงิน

บัญชีพักช าระต๋ัวเงินคลัง

บัญชีเงินกู้อื่นของรัฐบาล

บัญชีพักปรับมูลค่าหนี้ตปท.

ระยะส้ัน ECP

บัญชีเงินกู้ระยะยาวทีจ่ะครบ

ก าหนดช าระภายใน 1 ปี
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2 1 10 01 01 87 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนต๋ัวเงินคลัง หน่วยงานบันทึกเมื่อมีการเบิก

เงินงบประมาณมาเพือ่ช าระต๋ัวเงินคลัง ซ่ึงจะล้างออกพร้อมกับล้างบัญชี

ต๋ัวเงินคลังในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ

 สบน.)
2 1 10 01 01 88 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะส้ันในประเทศ หน่วยงานบันทึก

เมื่อมีการเบิกเงินงบประมาณมาเพือ่ช าระเงินกู้ ซ่ึงจะล้างออกพร้อมกับ

ล้างบัญชีเงินกู้ในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้

เฉพาะ สบน.)
2 1 10 01 01 89 หมายถึง บัญชีใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะส้ันในประเทศหน่วยงานบันทึก

เมื่อขอเบิกเงินกู้ยกเวน้การกู้เงินตามกฎหมายพิเศษซ่ึงจะล้างเป็นเงินกู้

เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบบันทึกเงินกู้ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open 

item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 1 10 01 02 00

2 1 10 01 02 01 หมายถึง  เงินกู้ของรัฐบาลทีกู่้เป็น Term Loan นอกจากการออกตรา

สารหนี้ ซ่ึงจะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี ใช้เป็น Bridge Finance 

เพือ่การปรับโครงสร้างหนี้ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้

เฉพาะ สบน.)

2 1 10 01 02 02 หมายถึง  จ านวนเงินทีห่น่วยงานกู้ยืมจากบุคคลอื่นเป็นเงินบาททีม่ี

ก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ไม่

เปิดให้ใช้กับส่วนราชการ)

2 1 10 01 02 04 หมายถึง บัญชีทีห่น่วยงานใช้ต้ังเบิกดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้ในประเทศ 

เพือ่ให้กรมบัญชีกลางส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ทีห่น่วยงานเปิดไวเ้พือ่วตัถุประสงค์เฉพาะ เป็นบัญชีทีเ่ก็บ

รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 1 10 01 02 05 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะส้ันในประเทศ หน่วยงานมีการ

บันทึกเมื่อมีการเบิกเงินงบประมาณมาเพือ่ช าระเงินกู้ ซ่ึงจะล้างออก

พร้อมกับล้างบัญชีเงินกู้ในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open 

item) (ใช้เฉพาะ สบน.)  ส าหรับข้อมูลก่อนเร่ิมระบบ GFMIS-TR

2 1 10 01 02 06 หมายถึง  จ านวนเงินทีห่น่วยงานเป็นหนี้ธนาคาร อันเกิดจากการส่ัง

จ่ายเงินเกินกวา่จ านวนเงินทีฝ่ากธนาคารไว ้บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการ)

2 1 10 02 00 00

2 1 10 02 01 01 หมายถึง  เงินกู้ของแผ่นดินเป็นเงินสกุลอื่นๆ ทีม่ิใช่เงินบาททีต้่องช าระ

คืน ภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

2 1 10 02 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินกู้แผ่นดินในสกุล

เงินต่างประเทศ  ซ่ึงเกิดจากการปรับมูลค่าเงินกู้แผ่นดินตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด

บัญชีพักช าระต๋ัวเงินคลัง

บัญชีพักช าระหนี้เงินกู้ใน

ประเทศ -ระยะส้ัน

บัญชีพักก่อหนี้เงินกู้ในประเทศ -

 ระยะส้ัน

บัญชีเงินกู้ของแผ่นดินเป็นเงิน

บาทจ่ายคืนในระยะเวลา 1 ปี

บัญชีเงินกู้เป็นเงินบาทของ

หน่วยงาน

บัญชีค้างจ่ายเพือ่ช าระหนี้เงินกู้

ในประเทศ

บัญชีพักช าระหนี้เงินกู้ระยะส้ัน

ในประเทศ

2.1.10.1.2 บัญชีเงนิกู้ของหน่วยงำน

บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีของ

หน่วยงาน

บัญชีเงินกู้แผ่นดินสกุลเงิน

ต่างประเทศระยะส้ัน

บัญชีปรับมูลค่าเงินกู้แผ่นดินสกุล

เงินต่างประเทศระยะส้ัน

2.1.10.2 บัญชีเงนิกู้สกุลเงนิต่ำงประเทศ
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2 1 10 02 01 03 หมายถึง  ต๋ัวเงินระยะส้ัน ประเภท Euro Commercial Paper ทีอ่อก

โดยรัฐบาลไทยเพือ่กู้เงินระยะส้ัน ทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี 

บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

2 1 10 02 01 07 หมายถึง บัญชีทีห่น่วยงานใช้ต้ังเบิกเงินต้นและดอกเบีย้ เพือ่ช าระหนี้

เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศเพือ่ให้กรมบัญชีกลางส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากธนาคารแห่งประเทศไทย ทีห่น่วยงานเปิดไวเ้พือ่วตัถุประสงค์เฉพาะ 

(ใช้เฉพาะ สบน.)

2 1 10 02 01 10 หมายถึง เงินกู้ระยะยาวทีเ่ป็นสกุลเงินต่างประเทศส่วนทีจ่ะครบก าหนด

ในรอบบัญชีถัดไป ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงบัญชีตอนส้ินปี บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 1 10 02 01 88 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะส้ันต่างประเทศ  หน่วยงาน

บันทึกเมื่อมีการเบิกเงินงบประมาณมาเพือ่ช าระเงินกู้ ซ่ึงจะล้างออก

พร้อมกับล้างบัญชีเงินกู้ในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open 

item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 1 10 02 01 89 หมายถึง บัญชีใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะส้ันต่างประเทศโดยบันทึกพัก

เอกสารไว ้ หน่วยงานบันทึกเมื่อส่วนราชการขอเบิกเงินกู้โครงการจาก

แหล่งเงินกู้ซ่ึงจะล้างเป็นเงินกู้เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบบันทึกเงินกู้ 

บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 1 11 00 00 00

2 1 11 02 00 00

2 1 11 02 01 01 หมายถึง  เงินนอกงบประมาณทีรั่ฐบาลโดยกระทรวงการคลังรับฝากไว้

จากหน่วยงานภาครัฐ  ซ่ึงจะต้องจ่ายคืนให้เมื่อหน่วยงานขอเบิกใช้  

บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน(BP) กับบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 

1101020501  (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

2 1 11 02 01 02 หมายถึง เงินนอกงบประมาณทีห่น่วยงานได้รับฝากไวจ้ากเงินทุน

หมุนเวยีน ซ่ึงจะต้องจ่ายคืนให้แก่เงินทุนนั้นเมื่อมีการทวงถาม บัญชีนี้ถือ

เป็นบัญชีระหวา่งกัน(BP)กับบัญชีเงินฝากกองคลัง รหัสบัญชี 

1101020502 และบัญชีเงินฝากกองคลัง - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 

1101020503

2 1 11 02 01 09 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกยกยอดเงินรับฝากจากส่วนราชการเข้าระบบ 

GFMIS พร้อมกับการยกยอดเงินฝากคลัง (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

2 1 11 02 01 99 หมายถึง เงินนอกงบประมาณทีห่น่วยงานได้รับฝากไวจ้ากผู้อื่น 

นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น ซ่ึงถือเป็นหนี้สินทีห่น่วยงานจะต้องจ่ายคืน

ให้แก่ผู้ฝากเมื่อมีการทวงถาม หรือเป็นเงินผ่านมือทีจ่ะต้องส่งต่อไปยัง

บุคคลที ่3 หน่วยงานไม่สามารถใช้จ่ายเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงานเองได้

 ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS

บัญชีต๋ัว Euro Commercial 

Paper

บัญชีค้างจ่ายเพือ่ช าระหนี้เงินกู้

ต่างประเทศระยะส้ัน

บัญชีเงินกู้ต่างประเทศระยะยาว

ทีจ่ะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี

บัญชีพักช าระหนี้เงินกู้

ต่างประเทศ-ระยะส้ัน

บัญชีพักก่อหนี้เงินกู้

ต่างประเทศ-ระยะส้ัน

2.1.11 บัญชีเงนิรับฝำก 

บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

บัญชีเงินรับฝากจากเงินทุน

หมุนเวยีน

บัญชีปรับปรุงเงินรับฝากส่วน

ราชการ

2.1.11.2 บัญชีเงนิรับฝำกทัว่ไป

บัญชีเงินรับฝากอื่น
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2 1 12 00 00 00

2 1 12 01 01 01 หมายถึง  จ านวนเงินทีห่น่วยงานได้รับไวจ้ากผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา

เพือ่เป็นประกันการเสนอรับงาน การปฏิบัติตามสัญญา และประกัน

ความเสียหายและช ารุดบกพร่อง ทีจ่ะต้องช าระคืนภายในระยะเวลา 1 

ปี เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

2 1 12 01 01 02 หมายถึง  จ านวนเงินทีห่น่วยงานหักไวจ้ากเงินทีจ่่ายให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละ

งวดเพือ่เป็นเงินประกันผลงานตามสัญญา ทีจ่ะต้องช าระคืนภายใน

ระยะเวลา 1 ปี เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

2 1 12 01 01 99 หมายถึง  จ านวนเงินประกันสัญญา,เงินประกันผลงาน และเงินประกัน

อื่นๆ ทีเ่บิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณทีไ่ม่ได้ฝากคลังซ่ึงหน่วยงาน

เรียกเก็บไวเ้พือ่เป็นหลักประกันการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเพือ่

เป็นประกันความเสียหายทีอ่าจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานจากการปฏิบัติของ

บุคคลอื่น  ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

2 1 15 00 00 00

2 1 15 01 01 99 หมายถึง หนี้สินทีม่ีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจ านวนที่

ต้องจ่ายช าระ เกิดขึ้นเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันแล้ว  และมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีห่น่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรทีม่ีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจเพือ่จ่ายช าระภาระผูกพันนั้น รวมทัง้สามารถประมาณมูลค่า

ของภาระผูกพันนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล ภาระผูกพันดังกล่าวจะต้อง

จ่ายภายใน 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เช่น การฟ้องร้อง

ตามกฎหมายทีพ่ิจารณาจากหลักฐานทัง้หมดแล้วท าให้หน่วยงานมีภาระ

ผูกพันเกิดขึ้น

2 1 16 00 00 00

2 1 16 01 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกจ านวนเงินทีห่น่วยงานเป็นเจ้าหนี้ เมื่อ

กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอเบิกเงิน โดยวธิจี่ายเงินเข้าบัญชีของ

หน่วยงานแต่ยังไม่ได้ส่ังจ่ายเงินเป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 

(Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน(BP) กับบัญชีค้างรับจาก

กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 1102050124 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

2 1 16 01 01 03 หมายถึง  จ านวนเงินดอกเบีย้ทีผู้่ซ้ือพันธบัตรจ่ายให้กับรัฐบาลเป็นค่า

ดอกเบีย้ทีคิ่ดต้ังแต่วนัทีม่ีการจ่ายดอกเบีย้คร้ังล่าสุดจนถึงวนัทีซ้ื่อ

พันธบัตร กรณีออกจ าหน่ายพันธบัตรระหวา่งงวดการจ่ายดอกเบีย้ 

บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 1 16 01 01 04 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานต้ังรัฐบาลเป็นเจ้าหนี้ ตามยอดทีต้่องส่ง

เงินคืนคลัง อันเกิดจากเงินงบประมาณทีห่น่วยงานเบิกมาแล้วไม่ได้จ่าย 

หรือจ่ายไม่หมดภายในก าหนดระยะเวลาการจ่าย หรือจ่ายเกินจ านวนที่

ต้องจ่ายและจะเรียกคืน เพือ่น าเงินส่งคลังเป็นประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน

 บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

2.1.12 บัญชีเงนิประกัน

บัญชีเงินประกันสัญญา

บัญชีเงินประกันผลงาน

บัญชีเงินประกันอื่น

บัญชีประมาณการหนี้สินอื่น - 

ระยะส้ัน

2.1.15 บัญชีประมำณกำรหน้ีสิน - ระยะสั้น

บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ

2.1.16 บัญชีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

บัญชีดอกเบีย้จ่ายรับล่วงหน้า

บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง
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2 1 16 01 01 05 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนการจ่ายเงิน กรณีเบิกหักผลักส่งไม่รับตัว

เงิน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 

9999)
2 2 13 01 01 99 หมายถึง หนี้สินเบ็ดเตล็ดอื่น นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น ซ่ึงจะต้องจ่าย

ช าระคืนในเวลาเกินกวา่ 1 ปี

2 1 16 01 01 99 หมายถึง หนี้สินเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น ซ่ึงจะต้องช าระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

2 2 00 00 00 00

2 2 02 00 00 00

2 2 02 01 01 01 หมายถึง เงินทดรองทีส่่วนราชการเบิกจากคลังเพือ่ไปใช้จ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส านักงานตามระเบียบเงินทดรองราชการของ

กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะคืนคลังเมื่อหมดความจ าเป็นต้องใช้ต่อไป  บัญชี

นี้เป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน(BP) 

กับบัญชีเงินทดรองราชการ - เพือ่การด าเนินงาน รหัสบัญชี 

1201010101

2 2 03 00 00 00

2 2 03 01 01 01 หมายถึง จ านวนเงินทีห่น่วยงานหนึ่งยืมจากอีกหน่วยงานหนึ่ง อาจจะมี

ดอกเบีย้หรือไม่มีดอกเบีย้ก็ได้ ในกรณีนี้จะช าระคืนเกินกวา่ 1 ปี บัญชีนี้

ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน(BP) กับบัญชีเงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงาน

ภาครัฐ รหัสบัญชี 1201020101

2 2 05 00 00 00

2 2 05 01 01 01 หมายถึง หนี้สินทีเ่กิดจากการทีห่น่วยงานท าสัญญาเช่าสินทรัพย์ทีจ่ัด

ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน

2 2 06 00 00 00

2 2 06 01 00 00

2 2 06 01 01 00

2 2 06 01 01 01 หมายถึง  พันธบัตรรัฐบาลทีอ่อกโดยรัฐบาลไทยเพือ่กู้ยืมเงิน ทีจ่ะครบ

ก าหนดไถ่ถอนในเวลาเกินกวา่ 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open 

item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 2 06 01 01 02 หมายถึง  ต๋ัวสัญญาใช้เงินทีอ่อกโดยรัฐบาลไทย ทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอน

ในเวลาเกินกวา่ 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

2 2 06 01 01 03 หมายถึง เงินกู้ของรัฐบาลไทยทีกู่้โดยวธิอีื่นนอกจากการออกตราสารหนี้

ข้างต้น ทีจ่ะครบก าหนดช าระในเวลาเกินกวา่ 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการ

เปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 2 06 01 01 04 หมายถึง จ านวนเงินส่วนเพิม่จากราคาตามมูลค่าทีต่ราไวท้ีผู้่ออกตราสาร

ได้รับจากการน าตราสารหนี้ออกจ าหน่าย ทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนใน

เวลาเกินกวา่ 1 ปี (ใช้เฉพาะ สบน.)

2.2.6 บัญชีเงนิกู้ระยะยำว

2.2.6.1 บัญชีเงนิกู้สกุลเงนิบำท - ระยะยำว

2.2.6.1.1 บัญชีเงนิกู้แผ่นดิน - ระยะยำว

บัญชีส่วนเกินมูลค่า

บัญชีพักจ่ายไม่รับตัวเงิน

บัญชีหนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น

บัญชีหนี้สินหมุนเวยีนอื่น

บัญชีเงินทดรองราชการรับจาก

คลัง - เพือ่การด าเนินงาน

2.2 บัญชีหน้ิสินไม่หมุนเวียน

2.2.2 บัญชีเงนิทดรองรำชกำรรับจำกคลัง - ระยะยำว

บัญชีเงินยืมระยะยาว-

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่า

การเงิน - ระยะยาว

2.2.3 บัญชีเงนิยืมระยะยำว

2.2.5 เจ้ำหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - ระยะยำว

บัญชีเงินกู้อื่นของรัฐบาล - 

ระยะยาว

บัญชีพันธบัตรรัฐบาล

บัญชีต๋ัวสัญญาใช้เงิน - ระยะยาว
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2 2 06 01 01 05 หมายถึง จ านวนเงินส่วนต่ ากวา่ราคาตามมูลค่าทีต่ราไวท้ีเ่กิดขึ้นเมื่อผู้

ออกตราสารน าตราสารหนี้ออกจ าหน่าย ทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนในเวลา

เกินกวา่ 1 ปี (ใช้เฉพาะ สบน.)
2 2 06 01 01 06 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกปรับปรุงแก้ไขมูลค่าพันธบัตรทีอ่อกเป็นสกุล

เงินต่างประเทศ ด้วยผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนของยอดเงินกู้ยกมาเข้า

ระบบ GFMIS ซ่ึงใช้อัตราแลกเปล่ียนต่างจากนโยบายบัญชี เป็นบัญชีที่

ใช้ชั่วคราว บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน. 

เท่านั้น)
2 2 06 01 01 88 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะยาวทีห่น่วยงานบันทึกเมื่อมีการ

เบิกเงินงบประมาณมาเพือ่ช าระเงินกู้ ซ่ึงจะล้างออกพร้อมกับล้างบัญชี

เงินกู้ในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 2 06 01 01 89 หมายถึง บัญชีใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะยาวโดยบันทึกพักเอกสารไว ้

หน่วยงานบันทึกเมื่อส่วนราชการขอเบิกเงินกู้โครงการจากแหล่งเงินกู้ซ่ึง

จะล้างเป็นเงินกู้เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบบันทึกเงินกู้ บัญชีนี้เป็น

รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน. )

2 2 06 01 02 00

2 2 06 01 02 01 หมายถึง  เงินกู้ของรัฐบาลไทยในรูปของเงินบาท ทีกู่้โดยวธิอีื่นนอกจาก

การออกตราสารหนี้ทีจ่ะครบก าหนดช าระในเวลาเกินกวา่ 1 ปี บัญชีนี้

เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2 2 06 01 02 02 หมายถึง  จ านวนเงินทีห่น่วยงานกู้ยืมจากบุคคลอื่นเป็นเงินบาท ซ่ึง

จะต้องช าระคืนในเวลาเกินกวา่ 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open 

item) (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการ)
2 2 06 02 00 00

2 2 06 02 02 01 หมายถึง  เงินกู้ของแผ่นดินในสกุลเงินต่างประเทศ ทีอ่ยู่ในรูปแบบอื่นๆ 

นอกจากทีร่ะบุข้างต้น ซ่ึงต้องช าระคืนภายในระยะเวลานานกวา่ 1 ปี 

(เปล่ียนค าอธบิายบัญช)ี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้

เฉพาะ สบน.)
2 2 06 02 02 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินกู้แผ่นดินในสกุล

เงินต่างประเทศ  ซ่ึงเกิดจากการปรับมูลค่าเงินกู้แผ่นดินตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 2 06 02 02 03 หมายถึง  เงินกู้ของหน่วยงานในสกุลเงินต่างประเทศ ทีอ่ยู่ในรูปแบบ

อื่นๆ นอกจากทีร่ะบุข้างต้น ซ่ึงต้องช าระคืน ภายในระยะเวลานานกวา่ 

1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
2 2 06 02 02 04 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกมูลค่าทีเ่ปล่ียนแปลงของเงินกู้หน่วยงานในสกุล

เงินต่างประเทศ  ซ่ึงเกิดจากการปรับมูลค่าเงินกู้หน่วยงานตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด (ใช้เฉพาะ สบน.)
2 2 06 02 02 09 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะยาวทีเ่ป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

หน่วยงานบันทึกเมื่อมีการเบิกเงินงบประมาณมาเพือ่ช าระเงินกู้  ซ่ึงจะ

ล้างออกพร้อมกับล้างบัญชีเงินกู้ในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.) ส าหรับข้อมูลก่อนเร่ิมระบบ GFMIS-TR

บัญชีส่วนต่ ากวา่มูลค่า

บัญชีพักปรับมูลค่าหนี้ตปท.

ระยะยาว-พันธบัตร

บัญชีพักช าระเงินกู้บาท-ระยะยาว

บัญชีพักก่อหนี้เงินกู้บาท-ระยะ

ยาว

บัญชีเงินกู้แผ่นดินสกุลเงินบาท -

 ระยะยาว

2.2.6.1.2 บัญชีเงนิกู้ของหน่วยงำน - ระยะยำว

บัญชีเงินกู้ของหน่วยงาน -ระยะ

ยาว

บัญชีเงินกู้แผ่นดินสกุลเงิน

ต่างประเทศ - ระยะยาว

บัญชีปรับมูลค่าเงินกู้แผ่นดินสกุล

เงินต่างประเทศ - ระยะยาว

บัญชีเงินกู้หน่วยงานสกุลเงิน

ต่างประเทศ - ระยะยาว

บัญชีปรับมูลค่าเงินกู้หน่วยงาน

สกุลเงินต่างประเทศ - ระยะยาว

บัญชีพักช าระหนี้เงินกู้

ต่างประเทศ -  ระยะยาว

2.2.6.2 บัญชีเงนิกู้สกุลเงนิต่ำงประเทศ - ระยะยำว
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2 2 06 02 02 10 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกปรับปรุงแก้ไขมูลค่าเงินกู้ระยะยาวสกุลเงิน

ต่างประเทศ ด้วยผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนของยอดเงินกู้ยกมาเข้า

ระบบ GFMIS ซ่ึงใช้อัตราแลกเปล่ียนต่างจากนโยบายบัญชี เป็นบัญชีที่

ใช้ชั่วคราว บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน. 

เท่านั้น)

2 2 06 02 02 11 หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลทีอ่อกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซ่ึงมีก าหนด

ช าระคืนนานกวา่ 1 ปี (ใช้เฉพาะ สบน. เท่านั้น)

2 2 06 02 02 88 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะยาวทีเ่ป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

หน่วยงานบันทึกเมื่อมีการเบิกเงินงบประมาณมาเพือ่ช าระเงินกู้ ซ่ึงจะ

ล้างออกพร้อมกับล้างบัญชีเงินกู้ในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด 

(Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

2 2 06 02 02 89 หมายถึง บัญชีใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะยาวทีส่กุลเงินตราต่างประเทศ 

โดยบันทึกพักเอกสารไว ้หน่วยงานบันทึกเมื่อส่วนราชการขอเบิกเงินกู้

โครงการจากแหล่งเงินกู้ ซ่ึงจะล้างเป็นเงินกู้เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

บันทึกเงินกู้ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน. )

2 2 07 00 00 00

2 2 07 02 01 02 หมายถึง เงินนอกงบประมาณทีห่น่วยงานได้รับฝากไวจ้ากผู้อื่น ซ่ึงถือ

เป็นหนี้สินทีห่น่วยงานจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือจะต้องจ่ายให้

บุคคลที ่3 ตามเง่ือนไขทีก่ าหนดเกี่ยวกับการรับฝากเงินดังกล่าว ไม่

สามารถใช้จ่ายเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงานเองได้ ซ่ึงโดยปกติจะจ่ายคืน

ให้ผู้ฝากในเวลาเกินกวา่ 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

2 2 08 00 00 00

2 2 08 01 01 01 หมายถึง  จ านวนเงินทีห่น่วยงานได้รับไวจ้ากผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา

เพือ่เป็นประกันการเสนอรับงาน การปฏิบัติตามสัญญา และประกัน

ความเสียหายและช ารุดบกพร่อง รวมถึงหลักประกันซอง และ

หลักประกันสัญญา ทีจ่ะต้องช าระคืนในเวลาเกินกวา่ 1 ปี เป็นบัญชีที่

เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

2 2 08 01 01 02 หมายถึง  จ านวนเงินทีห่น่วยงานหักไวจ้ากเงินทีจ่่ายให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละ

งวด เพือ่เป็นเงินประกันผลงานตามสัญญาทีจ่ะต้องช าระคืนในเวลาเกิน

กวา่ 1 ปี เป็นบัญชีทีเ่ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

2 2 08 01 01 03 หมายถึง  จ านวนเงินประกันอื่นๆ ทีเ่บิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่

ไม่ได้ฝากคลัง ซ่ึงหน่วยงานเรียกเก็บไวเ้พือ่เป็นหลักประกันการปฏิบัติ

อย่างหนึ่งอย่างใด หรือเพือ่เป็นประกันความเสียหายทีอ่าจเกิดขึ้นแก่

หน่วยงานจากการปฏิบัติของบุคคลอื่น ทีจ่ะต้องช าระคืนในเวลาเกินกวา่

 1 ปี

2.2.8 บัญชีเงนิประกัน - ระยะยำว

บัญชีพักปรับมูลค่าหนี้

ต่างประเทศ ระยะยาว

บัญชีพันธบัตรต่างประเทศ

บัญชีพักช าระเงินกู้ต่างประเทศ-

ระยะยาว

บัญชีพักก่อหนี้เงินกู้

ต่างประเทศ-ระยะยาว

2.2.7 บัญชีเงนิรับฝำก - ระยะยำว

บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว

บัญชีเงินประกันสัญญา - ระยะ

ยาว

บัญชีเงินประกันผลงาน - ระยะ

ยาว

บัญชีเงินประกันอื่น - ระยะยาว
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2 2 11 00 00 00

2 2 11 01 01 99 หมายถึง หนี้สินทีม่ีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจ านวนที่

ต้องจ่ายช าระ เกิดขึ้นเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันแล้ว  และมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีห่น่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรทีม่ีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจเพือ่จ่ายช าระภาระผูกพันนั้น รวมทัง้สามารถประมาณมูลค่า

ของภาระผูกพันนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล ภาระผูกพันดังกล่าวจะต้องจ่าย

เกินกวา่ 1 ปี นับจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เช่น การฟ้องร้องตาม

กฎหมายทีพ่ิจารณาจากหลักฐานทัง้หมดแล้วท าให้หน่วยงานมีภาระ

ผูกพันเกิดขึ้น

2 2 13 00 00 00

2 2 13 01 01 01 หมายถึง  จ านวนเงินทีห่น่วยงานได้รับแล้ว แต่ยังถือเป็นรายได้ในรอบ

บัญชีปัจจุบันไม่ได้ อันเกิดจากการช่วยเหลือหรือรับบริจาคทีม่ีข้อจ ากัด

ในการใช้ เช่น การได้รับความช่วยเหลือในรูปของสินทรัพย์ และจะ

ทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคต

2 2 13 01 01 02 หมายถึง  ภาระผูกพันในปัจจุบันทีเ่กิดขึ้นจากการทีรั่ฐออกบัตรภาษีเพือ่

ชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ผู้ส่งออกทีม่ีสิทธไิด้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

2 2 13 01 01 04 หมายถึง เงินส ารองทีก่ันไวเ้พือ่รอจ่ายคืนภาษี แสดงถึงภาระผูกพันที่

หน่วยงานต้องน าเงินส่งคืนคลัง หรือคืนแหล่งเงินทีจ่ัดสรรเงินส ารองคืน

ภาษี (ใช้เฉพาะกรมสรรพากร)

3 0 00 00 00 00

3 1 00 00 00 00

3 1 01 00 00 00

3 1 01 01 01 01 หมายถึง  ผลการด าเนินงานสุทธใินปีปัจจุบัน ซ่ึงเกิดจากการปิดบัญชี

รายได้และค่าใช้จ่าย

3 1 02 00 00 00

3 1 02 01 01 01 หมายถึง ผลการด าเนินงานสะสม ณ  วนัต้นงวดบัญชีปัจจุบัน

3 1 02 01 01 02 หมายถึง รายการปรับปรุงผลการด าเนินงานสะสม ทีเ่กิดจากการบันทึก

รายการผิดพลาดหรือไม่ได้บันทึกรายการทีค่วรบันทึกในปีบัญชีก่อน ๆ

3 1 02 01 01 07 หมายถึง รายการปรับปรุงผลการด าเนินงานสะสมของปีบัญชีก่อนๆ ที่

เกิดจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานและนโยบายบัญชี

3 1 03 00 00 00

3 1 03 01 01 02 หมายถึง จ านวนเงินผลต่างระหวา่งราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ

 วนัส้ินรอบปีบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

ประเภทหลักทรัพย์เผ่ือขายระยะยาว
3 1 03 01 01 99 หมายถึง จ านวนเงินผลต่างระหวา่งราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ

 วนัส้ินรอบปีบัญชีของสินทรัพย์อื่น นอกเหนือจากเงินลงทุน

2.2.11 บัญชีประมำณกำรหน้ีสิน - ระยะยำว

2.2.13 บัญชีหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

3. บัญชีส่วนทุน

3.1 บัญชีส่วนได้เสียของเจ้ำของ

บัญชีประมาณการหนี้สินอื่น - 

ระยะยาว

บัญชีหนี้สินจากการออกบัตรภาษี

บัญชีรายได้รอการรับรู้

บัญชีเงินส ารองจ่ายคืนภาษี

บัญชีรายได้สูง /(ต่ า) กวา่

ค่าใช้จ่ายสุทธิ

บัญชีรายได้สูง /(ต่ า) กวา่

ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา

บัญชีผลสะสมจากการแก้ไข

ข้อผิดพลาด

บัญชีผลสะสมจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี

บัญชีก าไร/ขาดทุนทีย่ังไม่

เกิดขึ้นของเงินลงทุน

3.1.2 บัญชีรำยได้สูง /(ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม

3.1.3 บัญชีก ำไรขำดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำสินทรัพย์

3.1.1บัญชีรำยได้สูง / (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ

บัญชีก าไร/ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้น

จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์อื่น
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3 1 04 00 00 00

3 1 04 01 01 99 หมายถึง จ านวนเงินทีก่ันส ารองไวจ้ากรายได้สูง(ต่ า)กวา่ค่าใช้จ่ายสะสม 

เพือ่วตัถุประสงค์เฉพาะ และรวมถึงรายการทีบ่ันทึกเข้าส่วนทุนโดยตรง

ตามนโยบายบัญชีทีเ่กี่ยวข้อง
3 1 05 00 00 00

3 1 05 01 01 01 หมายถึง ทุนของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการทีห่น่วยงานเร่ิมปฏิบัติตาม

ระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ซ่ึงเกิดจากการส ารวจและรับรู้รายการ

สินทรัพย์ และหนี้สินทีม่ีอยู่ รวมทัง้ทุนเมื่อเร่ิมต้ังหน่วยงาน เช่น ทุน

ประเดิม
3 1 05 01 01 02 หมายถึง ทุนของหน่วยงานทีเ่พิม่ขึ้น/ลดลงจากการรับโอนสินทรัพย์หรือ

หนี้สินระหวา่งหน่วยงานซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐบาล เช่น การยุบเลิก

กระทรวง ทบวง กรม

3 1 05 01 01 03 หมายถึง ทุนของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากเงินทีไ่ด้รับบริจาคมา โดยมี

ข้อจ ากัดห้ามใช้จ่ายเงินดังกล่าว แต่ให้ใช้ได้เฉพาะดอกผลทีเ่กิดจากเงิน

ต้นนั้น

3 2 00 00 00 00

3 2 01 00 00 00

3 2 01 01 01 02 หมายถึง ส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานสุทธ ิและสินทรัพย์สุทธขิอง

หน่วยงานทีถู่กควบคุมในการท างบการเงินรวมทีไ่ม่ใช่ส่วนของหน่วยงาน

ผู้ควบคุมทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม

4 0 00 00 00 00

4 1 00 00 00 00

4 1 01 00 00 00

4 1 01 01 01 01 หมายถึง รายได้ภาษีอากรทีเ่รียกเก็บจากผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาซ่ึงมีเงินได้พึงประเมินเข้าหลักเกณฑ์ทีจ่ะต้องเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฏากร

4 1 01 01 01 02 หมายถึง รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่่ายจากเงินได้จาก

การจ้างแรงงานตามประมวลรัษฎากร

4 1 01 01 01 03 หมายถึง รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทีจ่ัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้

เสียภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

4 1 01 01 01 05 หมายถึง รายได้ภาษีอากรทีเ่รียกเก็บจากก าไรสุทธหิรือรายได้ของบริษัท

จ ากัด ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ห้างหุน้ส่วนสามัญจดทะเบียน และนิติบุคคล

ประเภทอื่นทีม่ีลักษณะและเข้าหลักเกณฑ์ทีต้่องมีหน้าทีเ่สียภาษีเงินได้

นิติบุคคลตามประมวลรัษฏากร

4 1 01 01 01 06 หมายถึง รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีจ่ัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี

 เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

4 1 01 01 01 08 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากรายได้สุทธขิองบริษัทเอกชนและนิติ

บุคคลอื่น ตามพรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฏหมายที่

เกี่ยวข้อง

3.1.4 บัญชีส ำรอง

บัญชีส ารองอื่น

3.1.5 บัญชีทุน

บัญชีทุนของหน่วยงาน

บัญชีทุนเพิม่/ลด

บัญชีทุน-คงยอดเงินต้น

บัญชีส่วนได้เสียของผู้ถือหุน้ส่วน

น้อย

4. บัญชีรำยได้

บัญชีรายได้ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา

บัญชีรายได้ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ภงด.1

บัญชีรายได้ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาจ่ายคืน

3.2 บัญชีส่วนได้เสียของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย

3.2.1 บัญชีส่วนได้เสียของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย

4.1บัญชีรำยได้ภำษี

4.1.1 บัญชีรำยได้ภำษีทำงตรง

บัญชีรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บัญชีรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

จ่ายคืน

บัญชีรายได้ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม



- 59 -

ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

4 1 01 01 01 09 หมายถึง รายได้ทีจ่ัดเป็นภาษีการเดินทาง  ตามการจัดประเภทรายได้

แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง

4 1 01 01 01 10 หมายถึง รายได้ทีจ่ัดเป็นภาษีทรัพย์สิน  ตามการจัดประเภทรายได้

แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง

4 1 01 01 01 11 หมายถึง รายได้ทีจ่ัดเป็นภาษีมรดก  ตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดิน

ของกรมบัญชีกลาง
4 1 01 01 01 12 หมายถึง รายได้ภาษีมรดกทีจ่ัดเก็บแล้ว แต่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เสียภาษี 

เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีมรดก

4 1 01 01 01 98 หมายถึง รายได้ภาษีจากภาษีทางตรงอื่นๆ นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น

4 1 01 01 01 99 หมายถึง รายได้ภาษีทางตรงอื่นทีจ่ัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี 

เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีทางตรงอื่น นอกจากรายได้ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาและรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

4 1 02 00 00 00

4 1 02 01 00 00

4 1 02 01 01 01 หมายถึง รายได้ภาษีอากรทีจ่ัดเก็บจากมูลค่าทีเ่พิม่ขึ้นของสินค้าและ

บริการทุกทอดทีม่ีการจ าหน่ายและให้บริการ ซ่ึงเก็บจากผู้ผลิต ผู้ขายส่ง

 ผู้ขายปลีก ผู้ส่งออก ผู้ให้บริการ และผู้น าเข้า ทีเ่ข้าลักษณะและ

หลักเกณฑ์ทีต้่องเสียภาษีมูลค่าเพิม่ตามประมวลรัษฏากร

4 1 02 01 01 02 หมายถึง รายได้ภาษีมูลค่าเพิม่ทีจ่ัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี 

เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีมูลค่าเพิม่

4 1 02 01 01 04 หมายถึง รายได้ภาษีอากรทีจ่ัดเก็บจากรายได้จากการประกอบธรุกิจ

บางประเภท จากผู้ประกอบการทีเ่ข้าลักษณะและหลักเกณฑ์ทีต้องเสีย

ภาษีธรุกิจเฉพาะตามประมวลรัษฏากร

4 1 02 01 01 05 หมายถึง รายได้ภาษีธรุกิจเฉพาะทีจ่ัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี 

เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีธรุกิจเฉพาะ

4 1 02 01 01 06 หมายถึง รายได้ภาษีอากรทีเ่รียกเก็บจากผู้กระท านิติกรรมสัญญา ซ่ึง

ต้องท าตราสารทีม่ีลักษณะต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นบัญชีอัตราอากร

แสตมป์ เช่น ผู้เช่าทีดิ่น โรงเรือน และส่ิงปลูกสร้าง เป็นต้น โดยอาศัย

อ านาจการจัดเก็บตามประมวลรัษฏากร

4 1 02 01 01 98 หมายถึง รายได้ภาษีการขายทัว่ไปอื่นทีจ่ัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสีย

ภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีการขายทัว่ไปอื่น นอกจากรายได้

ภาษีมูลค่าเพิม่ และรายได้ภาษีธรุกิจเฉพาะ

4 1 02 01 01 99 หมายถึง รายได้ภาษีจากภาษีการขายทัว่ไปอื่นๆ นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น

4 1 02 02 00 00

4 1 02 02 01 00

4 1 02 02 01 01 หมายถึง  รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากการน าเข้าผลิตภัณฑ์บางประเภท 

หรือจากกลุ่มของผลิตภัณฑ์บางประเภท ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.

2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

บัญชีรายได้ภาษีการเดินทาง

บัญชีรายได้ภาษีทรัพย์สิน

บัญชีรายได้ภาษีมรดก

บัญชีรายได้ภาษีมรดกจ่ายคืน

บัญชีรายได้ภาษีเงินได้อื่น

บัญชีรายได้ภาษีเงินได้อื่นจ่ายคืน

บัญชีรายได้ภาษีมูลค่าเพิม่

บัญชีรายได้ภาษีมูลค่าเพิม่จ่ายคืน

บัญชีรายได้ภาษีธรุกิจเฉพาะ

4.1.2 บัญชีรำยได้ภำษีทำงอ้อม

4.1.2.1 บัญชีรำยได้ภำษีกำรขำยทัว่ไป

บัญชีรายได้ภาษีธรุกิจเฉพาะ

จ่ายคืน

บัญชีรายได้อากรแสตมป์

บัญชีรายได้ภาษีการขายทัว่ไป

อื่นจ่ายคืน

บัญชีรายได้ภาษีการขายทัว่ไปอื่น

บัญชีรายได้ภาษีสรรพสามิตจาก

การน าเข้า

4.1.2.2 บัญชีรำยได้ภำษีกำรขำยเฉพำะ 

4.1.2.2.1  บัญชีรำยได้ภำษีสรรพสำมิต
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4 1 02 02 01 02 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ตามพรบ.

สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 1 02 02 01 03 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากผลิตภัณฑ์สุรา ตามพรบ.สุรา พ.ศ.

2493 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น สุราทีผ่ลิตภายใน แสตมป์สุราที่

น าเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นต้น

4 1 02 02 01 04 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากผลิตภัณฑ์เบียร์ ตามพรบ.สุรา พ.ศ.

2493 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 1 02 02 01 05 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมทีไ่ม่มีแอลกอฮอล์ 

ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่า

จ าหน่ายแสตมป์เคร่ืองด่ืม ค่าจ าหน่ายจุกจีบและการน าเข้าจุกจีบจด

ทะเบียนไปใช้ ค่าอนุญาตให้มีเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืม เป็นต้น

4 1 02 02 01 06 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพรบ.ยาสูบ พ.ศ.

2509 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 1 02 02 01 07 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตามพรบ.

สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 1 02 02 01 08 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตามพรบ.

สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น เคร่ืองปรับอากาศ 

โคมไฟฟ้า โคมระย้า เป็นต้น

4 1 02 02 01 09 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากรถยนต์ ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.

2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสาร เป็นต้น

4 1 02 02 01 10 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากผลิตภัณฑ์แบตเตอร่ี ตามพรบ.

สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 1 02 02 01 11 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากผลิตภัณฑ์น้ าหอมและเคร่ืองส าอางค์ 

ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น น้ าหอม 

หัวน้ าหอม น้ ามันหอม เป็นต้น

4 1 02 02 01 12 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากผลิตภัณฑ์แก้วและเคร่ืองแก้ว ตาม

พรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น แก้วคริสตัน 

และแก้วคริสตันอื่น เป็นต้น

4 1 02 02 01 13 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากเรือยอชต์ ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.

2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 1 02 02 01 14 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากผลิตภัณฑ์ไพ่ ตามพรบ.ไพ่ พ.ศ.2486 

และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 1 02 02 01 15 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากผลิตภัณฑ์พรมและส่ิงทอปูพืน้อื่น ๆ  

ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 1 02 02 01 17 หมายถึง รายได้ภาษีธรุกิจสรรพสามิตทีจ่ัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสีย

ภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีสรรพสามิต

บัญชีรายได้ภาษีรถจักรยานยนต์

บัญชีรายได้ภาษีสุราและแสตมป์

สุรา

บัญชีรายได้ภาษีเบียร์

บัญชีรายได้ภาษีเคร่ืองด่ืมไม่มี

แอลกอฮอล์

บัญชีรายได้ภาษียาสูบและ

แสตมป์ยาสูบ

บัญชีรายได้ภาษีน้ ามันและ

ผลิตภัณฑ์น้ ามัน

บัญชีรายได้ภาษีเคร่ืองไฟฟ้า

บัญชีรายได้ภาษีรถยนต์

บัญชีรายได้ภาษีแบตเตอรี

บัญชีรายได้ภาษีผลิตภัณฑ์

เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอางค์

บัญชีรายได้ภาษีแก้วและเคร่ือง

แก้ว

บัญชีรายได้ภาษีเรือ

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

ประทับตราไพ่

บัญชีรายได้ภาษีพรมและส่ิงทอ

ปูพืน้อื่น ๆ

บัญชีรายได้ภาษีสรรพสามิตจ่าย

คืน
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4 1 02 02 01 19 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บเฉพาะผลิตภัณฑ์บางประเภท หรือจาก

กลุ่มของผลิตภัณฑ์บางประเภท บัญชีนี้ครอบคลุมภาษีสรรพสามิตที่

จัดเก็บจากสินค้าสารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน ประเภทอนุพันธฮ์าโล

เจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และ

กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 1 02 02 01 99 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บเฉพาะผลิตภัณฑ์บางประเภท หรือจาก

กลุ่มของผลิตภัณฑ์บางประเภท บัญชีนี้ครอบคลุมภาษีสรรพสามิตที่

จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น ตามพรบ.

สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง
4 1 02 02 02 00

4 1 02 02 02 01 หมายถึง  รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากรายได้ค่าบริการของสถานบริการให้

ความบันเทิง เช่น ไนต์คลับ และดิสโก้เธค เป็นต้น ตามพรบ.สรรพสามิต

 พ.ศ.2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง
4 1 02 02 02 02 หมายถึง รายได้ภาษีบริการเฉพาะทีจ่ัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี 

เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีบริการเฉพาะ
4 1 02 02 02 03 หมายถึง  รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากรายรับของกิจการโทรคมนาคม เช่น 

กิจการโทรศัพท์พืน้ฐาน กิจการโทรศัพท์เคล่ือนทีห่รือวทิยุโทรคมนาคม

ระบบเซลลูลาร์ ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฏหมายที่

เกี่ยวข้อง

4 1 02 02 02 04 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บจากสถานบริการประเภทอื่น เช่น สนามม้า

 สนามกอล์ฟ สถานอาบอบนวด เป็นต้น ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.

2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 1 02 02 02 05 หมายถึง รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บในรูปของอากรมหรสพ ซ่ึงเป็นภาษีที่

จัดเก็บเฉพาะบริการบางประเภท

4 1 02 02 02 99 หมายถึง รายได้ภาษีบริการเฉพาะอื่นนอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น ตามพรบ.

สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง
4 1 02 03 00 00

4 1 02 03 01 01 หมายถึง รายได้ภาษีอากรทีจ่ัดเก็บจากสินค้าทีน่ าเข้ามาในประเทศ ตาม

พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
4 1 02 03 01 02 หมายถึง รายได้ภาษีอากรทีจ่ัดเก็บจากสินค้าทีส่่งออก ตามพระราช

ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

4 1 02 03 01 03 หมายถึง รายได้อากรขาเข้าทีจ่ัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี เป็น

บัญชีปรับมูลค่ารายได้อากรขาเข้า

4 1 02 03 01 04 หมายถึง รายได้อากรขาออกทีจ่ัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี เป็น

บัญชีปรับมูลค่ารายได้อากรขาออก

4 1 03 00 00 00

4 1 03 01 01 01 หมายถึง รายได้จากค่าปรับและบทลงโทษทีเ่กี่ยวกับความผิดด้านภาษี

อากร เช่น บทลงโทษทีเ่กี่ยวกับการช าระภาษีช้ากวา่เวลาทีก่ าหนด

หรือไม่ช าระภาษี และการลักลอบน าสินค้าเข้าโดยหลีกเล่ียงพิธกีาร

ศุลกากร

บัญชีรายได้ภาษีส าหรับสินค้า

สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซนฯ

บัญชีรายได้ภาษีสรรพสามิตอื่น

บัญชีรายได้ภาษีสถานบริการ

เฉพาะให้ความบันเทิง

บัญชีรายได้ภาษีบริการเฉพาะ

จ่ายคืน

4.1.2.2.2 บัญชีรำยได้ภำษีบริกำรเฉพำะ  

บัญชีรายได้ภาษีกิจการ

โทรคมนาคม

บัญชีรายได้ภาษีสถานบริการอื่น

บัญชีรายได้จากมหรสพ

บัญชีรายได้ภาษีบริการเฉพาะอื่น

บัญชีรายได้อากรขาเข้า

บัญชีรายได้อากรขาออก

4.1.2.3 บัญชีรำยได้ภำษีสินค้ำเข้ำ-ออก

บัญชีรายได้อากรขาเข้าจ่ายคืน

บัญชีรายได้อากรขาออกจ่ายคืน

บัญชีรายได้ค่าปรับภาษี

4.1.3 บัญชีรำยได้ภำษีลักษณะอ่ืน  
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4 1 03 01 01 98 หมายถึง รายได้จากภาษีลักษณะอื่นนอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น

4 1 03 01 01 99 หมายถึง รายได้ภาษีจากภาษีลักษณะอื่นทีจ่ัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้

เสียภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีลักษณะอื่น

4 1 04 00 00 00

4 1 04 01 01 01 หมายถึง  บัญชีเพือ่ปรับมูลค่ารายได้ภาษี เนื่องจากต้องกันเงินไวเ้พือ่

ชดเชยการส่งออกตามพรบ.ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกทีผ่ลิตใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง
4 1 04 01 01 02 หมายถึง  บัญชีเพือ่ปรับมูลค่ารายได้ภาษี เนื่องจากต้องจัดสรรเงิน

รายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บไวส่้วนหนึ่งไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 1 04 01 01 03 หมายถึง  บัญชีเพือ่ปรับมูลค่ารายได้ภาษีเนื่องจากต้องจัดสรรเงินรายได้

ภาษีทีจ่ัดเก็บได้ส่วนหนึ่งไปให้แก่อปท. ตามพรบ.ก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 1 04 01 01 04 หมายถึง บัญชีเพือ่ปรับมูลค่ารายได้แผ่นดินประเภทภาษีตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง ซ่ึงระบุให้หน่วยงานหักเงินรายได้แผ่นดินประเภทภาษีทีเ่ก็บได้

เป็นรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
4 1 04 01 01 99 หมายถึง  บัญชีเพือ่ปรับมูลค่ารายได้ภาษี เนื่องจากกรณีอื่นๆ นอกจากที่

ระบุไวข้้างต้น

4 2 00 00 00 00

4 2 01 00 00 00

4 2 01 01 00 00

4 2 01 01 01 01 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการวทิยุโทรทัศน์ ใบ

แทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตาม

พรบ.วทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 และกฏหมายที่

เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใบอนุญาตให้ด าเนินการส่งวทิยุกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ ค่าใบอนุญาตให้ท า ให้ค้าเคร่ืองวทิยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

 ค่าใบแทนใบอนุญาต เป็นต้น

4 2 01 01 01 02 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการวทิยุคมนาคม 

ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตาม

กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ประมูลคล่ืนความถี่ 3G,4Gค่าธรรมเนียมใบขอ

อนุญาตน าเข้า น าออก ให้ต้ัง ให้ใช้ และให้มีวทิยุคมนาคม เป็นต้น

4 2 01 01 01 03 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง ใบแทน

ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตามพรบ.

ควบคุมยาง พ.ศ.2481 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 2 01 01 01 04 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการด้านป่าไม้ ใบ

แทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตาม

กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าเปิดป่าไม้สัก ค่าเปิดป่าไม้กระยาเลย ค่า

ผูกขาดเก็บหาของป่า เป็นต้น

บัญชีรายได้ภาษีอื่น

บัญชีรายได้ภาษีอื่นจ่ายคืน

บัญชีรายได้จัดสรรเพือ่ชดเชย

การส่งออก

4.1.4 บัญชีปรับมูลค่ำรำยได้หมวดภำษีอำกร

บัญชีรายได้จัดสรรให้อปท.

บัญชีรายได้จัดสรรตามพรบ.ให้

ท้องถิ่น

บัญชีรายได้ภาษีจัดสรรเป็นเงิน

นอกงปม.

บัญชีรายได้ภาษีจัดสรรเพือ่การ

อื่น

บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตวทิยุ

โทรทัศน์

บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตวทิยุ

คมนาคม

4.2 บัญชีรำยได้ทีไ่ม่ใช่ภำษีของแผ่นดิน   

4.2.1 บัญชีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

4.2.1.1 บัญชีรำยได้ภำษีลักษณะอนุญำต  

บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตยาง

บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตด้านป่า

ไม้
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4 2 01 01 01 05 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการด้านการพนัน 

ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตาม

พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียม

อนุญาตให้เล่นการพนัน เป็นต้น

4 2 01 01 01 06 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการด้านสาธารณสุข 

ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตาม

พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 , พรบ.ยา พ.ศ.2522 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

เช่น ค่าธรรมเนียมใบประกอบโรคศิลป์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ต้ัง

และด าเนินการสถานพยาบาล ค่าแบบพิมพ์และค าขอใบอนุญาต

เกี่ยวกับยา ค่าธรรมเนียมใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน

 ค่าธรรมเนียมใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ 

ค่าธรรมเนียมใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตผลิตอาหาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามา

ในราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวตัถุทีอ่อกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาท ค่าธรรมเนียมวตัถุมีพิษ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยาเสพติดให้

โทษ ค่าใบแทนใบอนุญาต เป็นต้น

4 2 01 01 01 07 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอาวธุปืนและ

ดอกไม้เพลิง ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน

ใบอนุญาต ตามพรบ. อาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้

เพลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ.2490 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาวธุปืน กระสุนปืน 

วตัถุระเบิด เป็นต้น

4 2 01 01 01 08 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ าบาดาล ใบ

แทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตาม

พรบ.น้ าบาดาล พ.ศ.2520 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าใบอนุญาต

เจาะน้ าบาดาล ค่าใบอนุญาตระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล ค่าต่ออายุ

ใบอนุญาต ค่าใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล เป็นต้น

4 2 01 01 01 09 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน าเข้าและ

ส่งออกสัตวป์่าคุ้มครอง  ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ

การโอนใบอนุญาต พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตวป์่า พ.ศ. 2535 และ

กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 2 01 01 01 10 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหางานให้

คนงานท างานในประเทศ ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ

การโอนใบอนุญาต ตามพรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที ่

2) พ.ศ.2537 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตการ

พนัน

บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาต

สาธารณสุข

บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตอาวธุ

ปืนและดอกไม้เพลิง

บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตน้ า

บาดาล

บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตสงวน

และคุ้มครองสัตวป์่า

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตจัดหางานให้คนงาน

ท างานในประเทศ
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4 2 01 01 01 11 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการประมูลสุรา ใบ

แทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตาม

กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น เงินประมูลสุราเหมาเตา เงินประมูลการต้ม

กล่ันสุรา เงินประมูลการขายส่งสุรา เงินทดแทนโรงงานสุรา เงิน

ค่าธรรมเนียมพิเศษโรงงานสุรา เป็นต้น

4 2 01 01 01 12 หมายถึง รายได้จากการออกใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว ใบส าคัญ

แสดงถิ่นทีอ่ยู่ ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน

ใบอนุญาต ตามพรบ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 และ

กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว ค่าใบส าคัญ

แสดงถิ่นทีอ่ยู่ ค่าธรรมเนียมการแปลงชาติ ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดคน

ต่างด้าว เป็นต้น

4 2 01 01 01 13 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหางานให้

คนงานไปท างานในต่างประเทศ ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตามพรบ.จัดหางานและคุ้มครอง

คนหางาน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2537 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 2 01 01 01 14 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล

 และห้องเย็น ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 

2558

4 2 01 01 01 99 หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอื่นนอกจากที่

ระบุไวข้้างต้นใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน

ใบอนุญาต ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมโรงรับจ าน า 

ค่าธรรมเนียมโรงแรม ค่าใบอนุญาตเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใบอนุญาตจับ

ช้างป่า ค่าธรรมเนียมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า เป็นต้น

4 2 01 02 00 00

4 2 01 02 01 01 หมายถึง รายได้จากการขายแสตมป์ฤชากร และค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

ของศาล ต่าง ๆ ในคดีแพ่ง คดีอาญา รวมทัง้คดีปกครอง ตามกฏหมายที่

เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคดีแพ่งและคดีอาญา (ค่าปรับในคดีอาญา) 

เป็นต้น

4 2 01 02 01 02 หมายถึง รายได้ค่าปรับทีเ่กี่ยวข้องกับความผิดด้านสุรา ตามกฏหมายที่

เกี่ยวข้อง

4 2 01 02 01 03 หมายถึง รายได้ค่าปรับทีเ่ก็บจากผู้กระท าผิดกฎหมายในความผิดทีร่ะบุ

โทษปรับ ซ่ึงจัดเก็บตามกฎหมายและระเบียบทีม่ีอยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง

หน่วยงานผู้จัดเก็บ เช่น ค่าปรับเปรียบเทียบคดีอาญา ค่าปรับจากการ

ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน ค่าปรับจากการกระท าผิด พ.ร.บ. ขนส่ง 

ค่าปรับเปรียบใบอนุญาตวทิยุคมนาคมขาดต่ออายุ ค่าปรับผิด พ.ร.บ. 

น้ าบาดาล ค่าปรับผิด พ.ร.บ. สุรา ยาสูบ และเคร่ืองด่ืม ค่าปรับจากการ

กระท าผิด พ.ร.บ. ก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด เป็นต้น

บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตประมูล

สุรา

บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตต่างด้าว

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้คนงานเพือ่ไป

ท างานในต่างประเทศ

บัญชีรายใบอนุญาตประกอบ

กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้อง

เย็น

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตอื่น

บัญชีรายได้แสตมป์ฤชากร

บัญชีรายได้ค่าปรับสุรา

บัญชีรายได้ค่าปรับเปรียบเทียบ

คดี

4.2.1.2 บัญชีรำยได้แสตมป์ฤชำกรและค่ำปรับ
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4 2 01 02 01 04 หมายถึง รายได้ค่าปรับทีเ่กี่ยวข้องกับความผิดด้านกฎจราจร ตามพรบ.

รถยนต์ พรบ.การขนส่งทางบก และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น เงินที่

เปรียบเทียบปรับจากการท าผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก เป็นต้น

4 2 01 02 01 05 หมายถึง รายได้จากเงินทีเ่รียกเก็บจากข้าราชการ ลูกจ้าง หรือ

บุคคลภายนอกทีท่ าทรัพย์สินของทางราชการเสียหายหรือสูญหาย  ตาม

กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น เงินรับคืนจากการรับผิดทางแพ่ง เป็นต้น

4 2 01 02 01 06 หมายถึง  รายได้จากเงินทีเ่รียกเก็บจากบุคคล หรือข้าราชการผู้ได้รับทุน

ของทางราชการ หรือจากข้าราชการทีข่ออนุมัติลาเพือ่ไปศึกษาต่อ อบรม

 หรือปฏิบัติการวจิัย ณ ต่างประเทศ แล้วไม่กลับมารับราชการ หรือ

กลับมาแล้วรับราชการไม่ครบตามสัญญา  ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 

เงินใช้หนี้เงินกู้การศึกษาต่างประเทศ เงินใช้หนี้จากการลาไปศึกษาดูงาน

 เงินชดใช้การศึกษาเนื่องจากรับการไม่ครบตามก าหนด เป็นต้น

4 2 01 02 01 07 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียม และค่าปรับกรณีอื่นๆ ของส านักงานศาล

ยุติธรรมทีไ่ม่ต้องจัดสรรให้กองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุน

ยุติธรรม พ.ศ. 2558

4 2 01 02 01 99 หมายถึง รายได้จากค่าปรับผิดสัญญารับจ้างหรือการซ้ือขาย และอื่นๆ 

นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น  ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น เบีย้ปรับผิด

ช าระคืนเงินให้กู้ต่อ ค่าปรับผิดสัญญาการท าของหรือการซ้ือขาย 

ค่าปรับผิดระเบียบ ค่าปรับผิดสัญญาประกัน ค่าปรับอื่นๆ เป็นต้น

4 2 01 03 00 00

4 2 01 03 01 01 หมายถึง รายได้จากการให้กิจการเช่าเหมืองหรือซากฟอสซิล ตามพรบ.

พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 2 01 03 01 02 หมายถึง รายได้จากการให้สัมปทานในการขุดเจาะน้ ามันเพือ่สกัดน้ ามัน

ในระยะเวลาหนึ่ง ๆ ตามพรบ.ปิโตรเลียม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2532 และ

กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 2 01 03 01 03 หมายถึง รายได้จากการให้สิทธใิช้ประโยชน์ในพืน้ทีน่้ าทีย่ังไม่มีการ

จัดการให้เป็นทีต่กปลา ตามพรบ. การประมง พ.ศ.2490 และฉบับแก้ไข

เพิม่เติม

4 2 01 03 01 04 หมายถึง รายได้จากการให้สัมปทานตัดไม้สักบนพืน้ทีข่องรัฐบาลทีไ่ม่มี

การเพาะปลูก ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 2 01 03 01 05 หมายถึง รายได้ค่าเช่าจากการให้สัมปทานตัดไม้กระยาเลย บนพืน้ทีข่อง

รัฐบาลทีไ่ม่มีการเพาะปลูก ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 2 01 03 01 06 หมายถึง รายได้จากการให้สัมปทานตัดไม้เพือ่ท าเป็นเชื้อเพลิง ถ่านหิน

และของป่าอื่น ๆ บนเนื้อทีข่องป่าซ่ึงรัฐบาลเป็นเจ้าของ ตามกฏหมายที่

เกี่ยวข้อง

4 2 01 03 01 99 หมายถึง รายได้ค่าเช่าจากการให้เช่าทีดิ่น สินทรัพย์ชั้นใต้ผิวดินและ 

สินทรัพย์ทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น ตาม

กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

บัญชีรายได้ค่าปรับจากการ

กระท าผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก

บัญชีรายได้จากการริบทรัพย์

และการชดเชยค่าเสียหาย

บัญชีรายได้เงินชดใช้จากการผิด

สัญญาการศึกษาและดูงาน

บัญชีรายได้ค่าปรับของศาลใน

คดีแพ่ง

บัญชีรายได้ค่าปรับอื่น

บัญชีรายได้ค่าภาคหลวงแร่

บัญชีรายได้ค่าภาคหลวง

ปิโตรเลียม

บัญชีรายได้อากรการประมง

4.2.1.3 บัญชีรำยได้ภำษีทรัพยำกรธรรมชำติ

บัญชีรายได้ค่าภาคหลวงไม้สัก

บัญชีรายได้ค่าภาคหลวงไม้

กระยาเลย

บัญชีรายได้ค่าภาคหลวงฟืนถ่าน

และของป่าอื่น

บัญชีรายได้ภาษี

ทรัพยากรธรรมชาติอื่น
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4 2 02 00 00 00

4 2 02 01 00 00

4 2 02 01 01 01 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการ

เคร่ืองบิน ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการบินขึ้นลงเก็บ

จากอากาศยาน ค่าธรรมเนียมการบินขึ้นลงของเคร่ืองบินพาณิชย์

สนามบินอู่ตะเภา ค่าธรรมเนียมเก็บจากผู้โดยสาร เป็นต้น

4 2 02 01 01 02 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการ

ของสนามบิน ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมเก็บจาก

ผู้โดยสาร เป็นต้น

4 2 02 01 01 03 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการจด

ทะเบียนการค้า ตามพรบ.ประกันวนิาศภัย พ.ศ.2535 พรบ.สิทธบิัตร 

พ.ศ.2522 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าแบบพิมพ์และค าขอ ค่าจด

ทะเบียนและตรวจรับรองทะเบียนธรุกิจ ค่าจดทะเบียนและตรวจรับรอง

เคร่ืองหมายการค้า ค่าจดทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ค่าใบอนุญาต

และตรวจรับรอง ชั่ง ตวง วดั ค่าธรรมเนียมประกันภัยและประกันชีวติ 

เป็นต้น
4 2 02 01 01 04 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการควบคุมโรค

ระบาดของสัตว ์ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการท าการ

เคล่ือนย้ายสัตวภ์ายในประเทศ ค่าธรรมเนียมการน าเข้าออกและผ่าน

ราชอาณาจักร เป็นต้น

4 2 02 01 01 05 หมายถึง รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการประกอบกิจการ

โรงงาน ใบอนุญาตขยายโรงงานและการต่ออายุใบอนุญาต ตามพรบ.

โรงงาน พ.ศ.2535 และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตต้ังขยายประกอบกิจการโรงงาน ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น
4 2 02 01 01 06 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้คล่ืน

ความถี่ทางวทิยุ ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง

4 2 02 01 01 07 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการ

เกี่ยวกับปุย๋ ตามพรบ.ปุย๋ พ.ศ.2518  และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่า

ใบอนุญาตผลิตปุย๋เคมีเพือ่การค้า ค่าใบอนุญาตขายหรือมีไวเ้พือ่ขาย

ปุย๋เคมี ค่าใบอนุญาตท าหรือส่ังปุย๋เคมีเข้ามาในราชอาณาจักร ค่า

ใบอนุญาตน าผ่านซ่ึงซ้ือปุย๋เคมี ค่าใบแทนใบอนุญาต ค่าใบส าคัญการ

ขึ้นทะเบียนปุย๋เคมี ค่าวเิคราะห์ปุย๋เคมีทีข่อใบส าคัญการขึ้นทะเบียน

ปุย๋เคมี ค่าวเิคราะห์ปุย๋เคมีทีผ่ลิตเพือ่การค้าขายหรือน าหรือส่ังเข้ามาใน

ราชอาณาจักร ค่าต่ออายุใบอนุญาต เป็นต้น

4 2 02 01 01 08 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการ

การประมง  ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมแพปลา ค่า

บูรณะทีจ่ับสัตวน์้ า ค่าธรรมเนียมค้าสัตวน์้ า เป็นต้น

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการบิน

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้

สนามบิน

4.2.2 บัญชีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของแผ่นดิน

4.2.2.1 บัญชีรำยได้ค่ำธรรมเนียมบริกำรของแผ่นดิน  

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมจด

ทะเบียนการค้า

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมควบคุม

โรคระบาดสัตว์

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมโรงงาน

บัญชีรายได้ค่าตอบแทนจากการ

ใช้ความถี่วทิยุ

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

วเิคราะห์ปุย๋

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการ

ประมง
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4 2 02 01 01 09 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการป่า

ไม้  ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมอนุญาตให้ท าไม้หรือ

เก็บหาของป่า เป็นต้น

4 2 02 01 01 10 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้น้ าจากบ่อ

บาดาล ตามพรบ.น้ าบาดาล พ.ศ.2520  และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 

ค่าค าขอ ค่าวเิคราะห์ตัวอย่างน้ าหรือของเหลวทีร่ะบายลงบ่อน้ าบาดาล 

ค่าวเิคราะห์ตัวอย่างน้ าเพือ่การอุปโภคบริโภค ค่าคัดส าเนาหรือถ่าย

เอกสาร ค่ารับรองส าเนา ค่าขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ค่าใบแทน

ใบอนุญาต เป็นต้น

4 2 02 01 01 11 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการออกโฉนด

ทีดิ่น  ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปทีดิ่นทีเ่รียก

เก็บจากเจ้าของทีดิ่นหรือผู้ทีไ่ด้รับสิทธิ์ในทีดิ่น เป็นต้น

4 2 02 01 01 12 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการ

ขนส่งทางบก ตามพรบ.การขนส่ง พ.ศ.2522  ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

เช่น ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ค่าใบอนุญาตผู้ประจ าเคร่ือง

อุปกรณ์การขนส่ง ค่าใบอนุญาตตรวจเคร่ืองอุปกรณ์การขนส่ง การแก้ไข

สาระส าคัญในใบอนุญาติต่างๆ ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองสภาพ

รถยนต์นอกสถานทีห่รือนอกเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมเพิม่ตาม พ.ร.บ.

 การขนส่งทางบก ค่าใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ค่า

ใบอนุญาตจัดต้ังและด าเนินการสถานีขนส่ง ค่าใบอนุญาตผู้เก็บค่า

โดยสารและใบอนุญาตผู้ให้บริการ ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพ

รถ ค่าใบแทนใบอนุญาต ค่าค าขออื่นๆ ค่าต่ออายุใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถ เป็นต้น

4 2 02 01 01 13 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการจัด

รูปทีดิ่น ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมออกโฉนด 

ค่าธรรมเนียมการรับรองการท าประโยชน์ในทีดิ่น ค่าธรรมเนียมรังวดั 

ค่าหลักหมายเขตทีดิ่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการจัดสรรทีดิ่น 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนทีดิ่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในทีดิ่น เป็นต้น

4 2 02 01 01 14 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการท าเหมืองแร่ 

ตามพรบ.แร่ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2516  และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าตี

ตราแร่ ค่าธรรมเนียมรังวดัแร่ ค่าธรรมเนียมประเมินโควต้าแร่ เป็นต้น

4 2 02 01 01 15 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการ

ปิโตรเลียม  ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าสงวนพิน้ที ่ค่าหลักเขตบน

พืน้ดิน เป็นต้น

4 2 02 01 01 16 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการ

ประตูน้ า ตามพรบ.การชลประทานหลวง (ฉบับที3่) พ.ศ.2507  และ

กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าบ ารุงทางน้ าชลประทาน เป็นต้น

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมบ ารุงป่า

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมน้ า

บาดาล

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

กรรมสิทธิ์ทีดิ่น

บัญชีค่าธรรมเนียมการขนส่ง

ทางบก

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมทีดิ่น

และค่าจดทะเบียน

อสังหาริมทรัพย์

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมแร่

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

ปิโตรเลียม

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

ประตูน้ า
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4 2 02 01 01 17 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการ

ขนส่งทางน้ า พรบ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย  และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนยานพาหนะทางน้ า ค่าธรรมเนียมตรวจตัว

เรือและเคร่ืองจักร ค่าธรรมเนียมสอบความรู้การใช้เรือ ค่าธรรมเนียม

การขนส่งส่ิงของ ค่าธรรมเนียมการน าร่อง เป็นต้น
4 2 02 01 01 18 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการออก

ใบอนุญาตให้คนต่างด้าวท างาน พรบ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.

2521  และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าใบอนุญาตท างาน ค่าต่อ

ใบอนุญาตท างาน ค่าใบแทนใบอนุญาตท างาน ค่าตรวจหรือคัดส าเนา

เอกสาร การขอให้คัดส าเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมทัง้ค ารับรอง

ข้อความในทะเบียน ค่าใบอนุญาตประกอบธรุกิจในประเทศ ค่าใบแทน

ใบอนุญาตประกอบธรุกิจ เป็นต้น

4 2 02 01 01 21 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 

ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมนิติกรตามกฏหมาย

ทีเ่กี่ยวข้อง

4 2 02 01 01 22 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการให้สัมปทาน 

 ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าขอสัมปทานน้ ามัน เป็นต้น

4 2 02 01 01 24 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

คุณภาพชีวภัณฑ์  ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง
4 2 02 01 01 25 หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 

ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมนิติกร ทีห่น่วยงาน

ในต่างประเทศเป็นผู้จัดเก็บและน าส่ง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน 

(BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายน าส่งรายได้แผ่นดิน-หน่วยงานในต่างประเทศ 

รหัสบัญชี 5107030103

4 2 02 01 01 26 หมายถึง รายได้จากค่าธรรมเนียมปล่อยเรือ และค่าธรรมเนียม

ประภาคาร ตามพรบ.ศุลกากร พรบ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย  และ

กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมเรือออก ค่าธรรมเนียม

ประภาคาร ค่าธรรมเนียมศุลกากร เป็นต้น

4 2 02 01 01 27 หมายถึง รายได้แผ่นดินทีก่ิจการโทรคมนาคมทีเ่ป็นรัฐวสิาหกิจต้องน าส่ง

คลังเพือ่ชดเชยการสูญเสียรายได้จากภาษีสรรพสามิตทีรั่ฐลดอัตราเหลือ

ร้อยละ 0 ตามมติครม.ปีพ.ศ.2550 (ใช้เฉพาะ สคร.)

4 2 02 01 01 28 หมายถึง รายได้แผ่นดินทีเ่กิดจากค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อและการค้ า

ประกันเงินกู้ ซ่ึงรัฐเก็บจากหน่วยงานตามพรบ.การบริหารหนี้สาธารณะ 

(ใช้เฉพาะ สบน.)

4 2 02 01 01 99 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากค่าธรรมเนียมและการให้บริการอื่นๆ 

นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น เช่น ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบุคคล

เข้ารับราชการ เป็นต้น  ตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการ

สอบแข่งขันและคัดเลือกข้าราชการ ค่าธรรมเนียมสอบชิงทุนรัฐบาล 

ค่าธรรมเนียมการสอบเล่ือนวทิยฐานะ  เป็นต้น

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการ

ขนส่งทางน้ า

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

ประกอบอาชีพคนต่างด้าว

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการ

กงสุล

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

สัมปทาน

บัญชีรายได้ค่าตรวจสอบ

คุณภาพชีวภัณฑ์
บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการ

กงศุล-หน่วยงานในต่างประเทศ

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมศุลกากร

บัญชีรายได้จากการให้บริการ

โทรคมนาคมทีไ่ม่ต้องเสียภาษี

สรรพสามิต

รายได้ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ

และค้ าประกัน

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการ

บริการอื่น
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4 2 02 02 00 00

4 2 02 02 01 01 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้

เช่าสิทธติามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ 

รหัสบัญชี 5104030209

4 2 02 02 01 02 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้

เช่าสิทธติามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก

4 2 02 02 01 03 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการให้เช่าสินทรัพย์ประเภทเคร่ืองจักร 

อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซ่ึงไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามทีร่ะบุ

ไวข้้างต้นให้แก่หน่วยงานภาครัฐ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) 

กับบัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5104030211

4 2 02 02 01 04 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการให้เช่าสินทรัพย์ประเภทเคร่ืองจักร 

อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซ่ึงไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามทีร่ะบุ

ไวข้้างต้นให้แก่บุคคลภายนอก

4 2 02 03 00 00

4 2 02 03 01 01 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการขายน้ ามัน

4 2 02 03 01 02 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการขายไม้ เช่น ค่าจ าหน่ายไม้ ค่าขายไม้

ในสวนป่า เป็นต้น

4 2 02 03 01 03 หมายถึง รายได้จากการขายหนังสือราชการ

4 2 02 03 01 04 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการขายสินทรัพย์ทีถู่กยึดไวเ้ป็นของ

กลางจากการกระท าผิดกฎหมาย เช่น การประมูลขายของกลางของกรม

ต ารวจ การประมูลขายของกลางของกรมป่าไม้ การประมูลขายของ

กลางของกรมศุลกากร การประมูลขายของกลางของกรมสรรพสามิต 

การประมูลขายของกลางของกรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น

4 2 02 03 01 05 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากค่าขายของเก่าช ารุดทีท่างราชการเลิกใช้

 ค่าขายแบบแปลนการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสถานทีข่องทาง

ราชการ และค่าขายสินค้าและส่ิงของอย่างอื่น นอกจากสินทรัพย์ถาวร 

เช่น ค่าขายส่ิงของเก่าช ารุดทีท่างราชการเลิกใช้ ค่าขายแบบแปลน ค่า

ขายส่ิงของอื่น ค่าขายเชื้อไรโซเบียม เป็นต้น

4 2 02 03 01 06 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการขายผลิตผลอันเป็นผลพลอยได้จาก

การวจิัย เช่น ค่าขายเชื้อไรโซเบียม เป็นต้น
4 2 02 03 01 07 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการจ าหน่ายข้อมูลทีจ่ัดเก็บและประมวล

ได้จากการส ารวจและเก็บข้อมูลทางดาวเทียม

4 2 02 03 01 08 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการขายข้าวของรัฐบาลให้แก่รัฐบาล

ต่างประเทศ

บัญชีรายได้ค่าขายน้ ามัน

บัญชีรายได้ค่าขายไม้

บัญชีรายได้ค่าขายหนังสือ

ราชการ

บัญชีรายได้ค่าขายของกลาง

4.2.2.2 บัญชีรำยได้ค่ำเช่ำของแผ่นดิน

4.2.2.3 บัญชีรำยได้จำกกำรขำยสิ่งของของแผ่นดิน

บัญชีรายได้ค่าเช่า

อสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงาน

ภาครัฐ

บัญชีรายได้ค่าเช่า

อสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก

บัญชีรายได้ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - 

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีรายได้ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -

บุคคลภายนอก

บัญชีรายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

บัญชีรายได้ค่าขายผลิตผลจาก

การวจิัย
บัญชีรายได้ค่าจ าหน่ายข้อมูล

ดาวเทียม

บัญชีรายได้จากการขายข้าวให้

รัฐบาลต่างประเทศ
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4 2 02 03 01 09 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากค่าขายเมล็ดพันธุ์พืช อาหารสัตว ์ค่า

ขายพันธุ์สัตว ์เป็นต้น

4 2 02 03 01 10 หมายถึง รายได้ค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาจัดซ้ือจัดจ้างทีไ่ด้รับจากผู้ค้า

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 2 03 00 00 00

4 2 03 01 01 01 หมายถึง ค่าตอบแทนทีห่น่วยงานได้รับจากการน าเงินไปฝากไวท้ีส่ถาบัน

การเงิน

4 2 03 01 01 03 หมายถึง ค่าตอบแทนทีห่น่วยงานได้รับจากการน าเงินไปให้กับบุคคลอื่นกู้

4 2 03 01 01 05 หมายถึง ค่าตอบแทนทีห่น่วยงานได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของ

รัฐบาลไทย รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลและหุน้กู้รัฐบาล

4 2 03 01 01 06 หมายถึง ค่าตอบแทนทีห่น่วยงานได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของ

บุคคลภายนอก

4 2 03 01 01 09 หมายถึง ค่าตอบแทนทีห่น่วยงานได้รับจากหุน้กู้ด้อยสิทธขิองสถาบัน

การเงินทีเ่ข้าร่วมโครงการช่วยเพิม่เงินกองทุนขั้นที ่2

4 2 03 01 01 99 หมายถึง ค่าตอบแทนทีห่น่วยงานได้รับจากการให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จาก

เงินหรือเงินทุนในกรณีอื่น นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น

4 2 04 00 00 00

4 2 04 01 01 05 หมายถึง  รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรก าไรเป็นรายได้น าส่งรัฐของ

โรงงานยาสูบ

4 2 04 01 01 06 หมายถึง  รายได้ของแผ่นดินจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งและอื่น ๆ 

ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

4 2 04 01 01 07 หมายถึง  รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรก าไรเป็นรายได้น าส่งรัฐ

ตามทีรั่ฐบาลก าหนดของรัฐวสิาหกิจทีไ่ม่ได้จัดอยู่ในสาขาทีก่ าหนด และ

รายได้รับเงินให้กู้ต่อจากรัฐสิสาหกิจเพือ่การน าส่งรายได้แผ่นดิน

4 2 04 01 01 08 หมายถึง  ค่าตอบแทนทีห่น่วยงานได้รับจากเงินปันผลหุน้สามัญและหุน้

บุริมสิทธขิองสถาบันการเงินทีเ่ข้าร่วมโครงการช่วยเพิม่เงินกองทุนขั้นที ่1

4 2 04 01 01 09 หมายถึง  รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรก าไรเป็นรายได้น าส่งรัฐ

ตามทีรั่ฐบาลก าหนดของรัฐวสิาหกิจสาขาบริการสาธารณูปโภค เช่น การ

ไฟฟ้า การประปา การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น
4 2 04 01 01 10 หมายถึง  รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรก าไรเป็นรายได้น าส่งรัฐ

ตามทีรั่ฐบาลก าหนดของรัฐวสิาหกิจสาขาคมนาคมและขนส่ง เช่น การ

ทางพิเศษ การท่าเรือ การรถไฟ  องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 

องค์การโทรศัพท์ เป็นต้น

บัญชีรายได้ค่าขายพืชผลและ

พันธุ์สัตว์

บัญชีรายได้ค่าซ้ือเอกสารจัดซ้ือ

จัดจ้าง

บัญชีรายได้ดอกเบีย้เงินฝากที่

สถาบันการเงิน

บัญชีรายได้ดอกเบีย้เงินให้กู้

บัญชีรายได้ดอกเบีย้จากการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล

ไทย

4.2.3 บัญชีรำยได้ดอกเบีย้ของแผ่นดิน

บัญชีรายได้ดอกเบีย้จากการ

ลงทุนในหลักทรัพย์-

บุคคลภายนอก

บัญชีรายได้จากดอกเบีย้หุน้กู้

ด้อยสิทธติามโครงการช่วยเพิม่

เงินกองทุนขั้นที ่2

บัญชีรายได้ดอกเบีย้อื่น

บัญชีรายได้จากโรงงานยาสูบ

บัญชีรายได้จากส านักงานสลาก

กินแบ่งรัฐบาล

บัญชีรายได้พิเศษจากรัฐวสิาหกิจ

4.2.4 บัญชีรำยได้เงนิปันผลของแผ่นดิน

บัญชีรายได้จากเงินปันผลตาม

โครงการช่วยเพิม่เงินกองทุน 

ขั้นที ่1

บัญชีรายได้จากองค์การของรัฐ

สาขาบริการสาธารณูปโภค

บัญชีรายได้จากองค์การของรัฐ

สาขาคมนาคมและขนส่ง
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4 2 04 01 01 11 หมายถึง  รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรก าไรเป็นรายได้น าส่งรัฐ

ตามทีรั่ฐบาลก าหนดของรัฐวสิาหกิจสาขาอุตสาหกรรม เช่น องค์การ

เภสัชกรรม องค์การสุรา องค์การเชื้อเพลิง องค์การทอผ้า องค์การแก้ว 

องค์การฟอกหนัง องค์การแบตเตอร่ี องค์การผลิตอาหารส าเร็จรูป 

องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น ศูนย์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โรงงาน

น้ าตาล โรงงานกระดาษไทย  โรงงานทอกระสอบ โรงงานบางกอกเย็บ

สถาน โรงงานผลิตสารส้ม โรงกล่ันน้ ามันที ่1 (ฝาง) โรงกล่ันน้ ามันที ่2 

(บางจาก) นิคมอุตสาหกรรม ก าไรโรงงานไพ่เป็นต้น

4 2 04 01 01 12 หมายถึง  รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรก าไรเป็นรายได้น าส่งรัฐ

ตามทีรั่ฐบาลก าหนดของรัฐวสิาหกิจสาขาเกษตรกรรม เช่น องค์การสวน

ยาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น

4 2 04 01 01 13 หมายถึง  รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรก าไรเป็นรายได้น าส่งรัฐ

ตามทีรั่ฐบาลก าหนดของรัฐวสิาหกิจสาขาพาณิชยกรรมและบริการ เช่น 

องค์การสะพานปลา องค์การสวนสัตว ์องค์การตลาด องค์การคลังสินค้า

 องค์การส่งเสริมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ โรง

พิมพ์ต ารวจ สถานานุเคราะห์ องค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย

 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การส่ือสารมวลชน

แห่งประเทศไทย เป็นต้น

4 2 04 01 01 14 หมายถึง รายได้แผ่นดินจากเงินปันผลทีรั่ฐได้รับจากการประกาศจ่ายขอ

งบจ./บมจ.ทีเ่ป็นกิจการรัฐวสิาหกิจตามนิยามในกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง(ใช้

เฉพาะ สคร.)

4 2 04 01 01 99 หมายถึง ค่าตอบแทนทีห่น่วยงานได้รับจากเงินปันผล นอกจากทีร่ะบุไว้

ข้างต้นรวมทัง้จากกิจการทีรั่ฐเข้าไปถือหุน้ต่ ากวา่ร้อยละ 50

4 2 05 00 00 00

4 2 05 01 01 01 หมายถึง รายรับจากการขายเงินลงทุนทุกประเภท เช่น ค่าขายหุน้ของรัฐ

 เป็นต้น

4 2 05 01 01 02 หมายถึง รายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนทุกประเภท

4 2 05 01 01 03 หมายถึง รายรับจากการขายทีดิ่นทุกประเภท

4 2 05 01 01 04 หมายถึง รายรับจากการขายอาคารและส่ิงปลูกสร้างทุกประเภท

4 2 05 01 01 10 หมายถึง รายรับจากการขายครุภัณฑ์ทุกประเภท

4 2 05 01 01 28 หมายถึง รายรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกประเภท

บัญชีรายได้จากองค์การของรัฐ

สาขาอุตสาหกรรม

บัญชีรายได้จากองค์การของรัฐ

สาขาเกษตรกรรม

บัญชีรายได้จากองค์การของรัฐ

สาขาพาณิชยกรรมและบริการ

บัญชีรายได้เงินปันผลจาก

รัฐวสิาหกิจทีเ่ป็นบริษัทจ ากัด / 

บริษัทมหาชนจ ากัด

บัญชีรายได้เงินปันผลอื่น

บัญชีรายรับจากการขายเงิน

ลงทุน

บัญชีรายรับจากการขาย

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน

บัญชีรายรับจากการขายทีดิ่น

บัญชีรายรับจากการขายอาคาร

และส่ิงปลูกสร้าง

4.2.5 บัญชีรำยรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ของแผ่นดิน

บัญชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์

บัญชีรายรับจากการขาย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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4 2 05 01 01 33 หมายถึง รายรับจากการขายหุน้ตามโครงการช่วยเพิม่เงินกองทุนขั้นที ่2

4 2 05 01 01 43 หมายถึง รายรับจากการขายหุน้กองทุนรวมวายุภักษ์

4 2 06 00 00 00

4 2 06 01 01 01 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 

โดยเก็บจากผลต่างระหวา่งราคาทีจ่ าหน่ายจ่ายแลกกับต้นทุนการผลิตที่

กรมธนารักษ์ประมาณขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

แล้ว เช่น รายได้จากการท าเหรียญกษาปณ์ เป็นต้น

4 2 06 01 01 02 หมายถึง เงินงบประมาณทีห่น่วยงานเบิกจากคลังไปแล้วในปีก่อน และ

ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธรัิบเงินในปีปัจจุบันจน

พ้นระยะเวลาทีก่ าหนด  หรือจ่ายแล้วได้รับคืนกลับมาเนื่องจากผู้รับเงิน

ไม่มีสิทธหิรือมีสิทธไิม่ครบและไม่มีหนี้ผูกพันทีพ่ึงต้องช าระจากเงินทีเ่บิก

มานั้นอีก จึงต้องน าเงินทีเ่หลือนั้นส่งคืนคลังในปีปัจจุบันตามระเบียบการ

เบิกจ่ายเงินจากคลังฯ รวมถึงเงินนอกงบประมาณทีฝ่ากคลังไวซ่ึ้งพ้น

ก าหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินและต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ตามทีก่ฏหมายก าหนด เช่น เงินงบประมาณรายจ่ายทีส่่วนราชเบิกจาก

คลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน

และได้น าส่งคลังภายหลังปีงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลากันไวเ้บิก

เหล่ือมปี เป็นต้น

4 2 06 01 01 05 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากก าไรทีเ่กิดจากผลต่างระหวา่งราคา

ตลาดและราคาตามบัญชีของสัญญาการให้กู้ยืม ทีม่ีการยกเลิกสัญญา

กู้ยืมระหวา่งงวด ซ่ึงไม่รวมก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน

4 2 06 01 01 06

 

หมายถึง รายได้ของแผ่นดินทีเ่กิดจากยอดลูกหนี้ทีห่น่วยงานตัดเป็นหนี้

สูญไปแล้วในงวดบัญชีก่อนๆ แต่ได้รับช าระคืนในงวดปัจจุบัน

4 2 06 01 01 07 หมายถึง รายรับจากเงินก าไรจากโครงการส ารวจข้าว

4 2 06 01 01 08 หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ดของแผ่นดินจากผลประโยชน์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่

หน่วยงานในต่างประเทศจัดเก็บและน าส่ง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่ง

กัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายน าส่งรายได้แผ่นดิน - หน่วยงานใน

ต่างประเทศ รหัสบัญชี 5107030103

4 2 06 01 01 09 หมายถึง รายได้แผ่นดินจากการรับช าระคืนเงินต้นจากหน่วยงานผู้ได้รับ

เงินยืมและเงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง ตามพรบ.การบริหารหนี้

สาธารณะ (ใช้เฉพาะ สบน.)

4 2 06 01 01 10 หมายถึง รายได้ของแผ่นดินทีเ่ป็นเงินรับคืนจาก กบข. จากกรณีที ่กบข. 

ไม่ต้องจ่ายเงินประเดิมทีเ่คยได้รับจากกรมบัญชีกลางให้แก่สมาชิก (ใช้

เฉพาะกรมบัญชีกลาง)

บัญชีรายได้จากการขายหุน้ตาม

โครงการช่วยเพิม่เงินกองทุนขั้น

ที ่2

บัญชีรายได้จากการขายหุน้

กองทุนรวมวายุภักษ์

บัญชีก าไรจากการท าเหรียญ

กษาปณ์

4.2.6 บัญชีรำยได้อ่ืนของแผ่นดิน 

บัญชีรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า

บัญชีก าไรทีเ่กิดขึ้นจริงจาก

สัญญากู้ยืม

บัญชีหนี้สูญได้รับคืน

บัญชีเงินก าไรจากโครงการ

ส ารวจข้าว

บัญชีรายได้ทีไ่ม่ใช่ภาษีอื่น - 

หน่วยงานในต่างประเทศ

บัญชีรายได้รับช าระหนี้จากการ

ให้ยืมและกู้ต่อ

บัญชีรายได้เงินประเดิมรับคืน

จาก กบข.
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4 2 06 01 01 11 หมายถึง บัญชีรายได้ของแผ่นดินทีเ่ป็นเงินรับคืนจาก กบข. กรณีที ่กบข.

 ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยทีเ่คยได้รับจากกรมบัญชีกลางให้แก่สมาชิก (ใช้

เฉพาะกรมบัญชีกลาง)

4 2 06 01 01 99 หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ดของแผ่นดินจากผลประโยชน์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น

4 2 07 00 00 00

4 2 07 01 01 01 หมายถึง บัญชีเพือ่ปรับมูลค่ารายได้แผ่นดินทีไ่ม่ใช่ภาษีตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง ซ่ึงระบุให้หน่วยงานหักเงินรายได้แผ่นดินทีเ่ก็บได้เป็นรายได้

ประเภทเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

4 2 07 01 01 02 หมายถึง รายได้แผ่นดินทีไ่ม่ไช่ภาษีทีห่น่วยงานจัดเก็บและน าส่งแล้วแต่

ขอถอนคืนจากคลังเพือ่จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธ ิเป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้

แผ่นดินทีไ่ม่ใช่ภาษี

4 2 07 01 01 03 หมายถึง  บัญชีเพือ่ปรับมูลค่ารายได้แผ่นดินทีไ่ม่ใช่ภาษี เนื่องจากต้อง

จัดสรรเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บไวส่้วนหนึ่งไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 2 07 01 01 99 หมายถึง  บัญชีเพือ่ปรับมูลค่ารายได้แผ่นดินทีไ่ม่ใช่ภาษี เนื่องจากกรณี

อื่นๆ นอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น

4 3 00 00 00 00

4 3 01 00 00 00

4 3 01 01 00 00

4 3 01 01 01 02 หมายถึง รายได้ทีห่น่วยงานได้รับจากการขายสินค้าแก่บุคคลภายนอก 

ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน

4 3 01 02 00 00

4 3 01 02 01 01 หมายถึง รายได้ทีห่น่วยงานได้รับจากการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ

ด้วยกัน ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายใน

การด าเนินงาน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าจ้าง

เหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5104010113 บัญชีค่า

ตรวจสอบบัญช-ีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รหัสบัญชี 5104030213

 และบัญชีค่าวจิัยและพัฒนา-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5104030215

4 3 01 02 01 02 หมายถึง รายได้ทีห่น่วยงานได้รับจากการให้บริการแก่บุคคลภายนอก 

ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน

4 3 01 02 01 04 หมายถึง รายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทีไ่ด้รับ

จากประชาชนทัว่ไป  ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้

เพือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน

บัญชีรายได้จากการให้บริการ - 

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีรายได้จากการให้บริการ - 

บุคคลภายนอก

บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล

4.3.1.2 บัญชีรำยได้จำกกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  

บัญชีรายได้เงินชดเชยรับคืนจาก

 กบข.

บัญชีรายได้ทีไ่ม่ใช่ภาษีอื่น

บัญชีรายได้ทีไ่ม่ใช่ภาษีจัดสรร

เป็นเงินนอกงปม.

บัญชีรายได้ทีไ่ม่ไช่ภาษีจ่ายคืน

บัญชีรายได้ทีไ่ม่ใช่ภาษีจัดสรรให้

 อปท.

บัญชีรายได้ทีไ่ม่ใช่ภาษีจัดสรร

เพือ่การอื่น

บัญชีรายได้จากการขายสินค้า -

บุคคลภายนอก

4.2.7 บัญชีปรับมูลค่ำรำยได้ทีไ่ม่ใช่ภำษี

4.3 บัญชีรำยได้ทีไ่ม่ใช่ภำษีของหน่วยงำน

4.3.1 บัญชีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของหน่วยงำน

4.3.1.1 บัญชีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ  
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

4 3 01 02 01 05 หมายถึง  รายได้ค่ารักษาพยาบาลทีโ่รงพยาบาลภาครัฐได้รับจาก

งบประมาณอุดหนุนทีเ่ป็นส่วนของกระทรวงสาธารณสุข บัญชีนี้ถือเป็น

บัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน- หน่วยงานภาครัฐ 

รหัสบัญชี 5107010101

4 3 01 02 01 06 หมายถึง รายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลของรัฐทีไ่ด้รับจาก

กองทุนเงินนอกงบประมาณ ซ่ึงให้ความคุ้มครองด้านสิทธปิระโยชน์

เกี่ยวกับการเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล เช่น กองทุนประกันสังคม 

กองทุนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น  ซ่ึงหน่วยงานได้รับ

อนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน

4 3 01 02 01 07 หมายถึง รายได้ค่าบ ารุงการศึกษา ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บ

รายได้ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าซ่อม

หน่วยกิต เป็นต้น
4 3 01 02 01 08 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานทีไ่ด้รับอนุญาตให้กันไวจ้ากเงินรายได้

แผ่นดินเป็นเงินนอกงบประมาณตามกฎหมายหรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

เพือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน ค่าสมัครสอบพนักงาน

ราชการ ลูกจ้าง เป็นต้น

4 3 01 02 01 09 หมายถึง เงินรายได้ทีก่ันไวจ้ากภาษีอากรทีจ่ัดเก็บ เพือ่น ามาเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี (ใช้เฉพาะหน่วยงานหลักทีท่ าหน้าทีจ่ัดเก็บ

ภาษีอากร)
4 3 01 02 01 10 หมายถึง รายได้เงินบ ารุงการศึกษาของหน่วยงานทีม่ีการด าเนินการด้าน

การเรียนการสอน ซ่ึงได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการด าเนินการดังกล่าว 

ไม่วา่จะเรียกเก็บในลักษณะใด เช่น ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ค่าธรรมเนียมบริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ โรงยิม เป็นต้น

4 3 01 02 01 11 หมายถึง รายได้เงินนอกงบประมาณทีห่น่วยงานต้นสังกัดได้รับจาก

หน่วยงานในต่างประเทศเพือ่น ามาฝากคลัง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่ง

กัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายส่งเงินนอกฝากคลัง - หน่วยงานใน

ต่างประเทศ รหัสบัญชี 5107030105

4 3 01 02 01 12 หมายถึง เงินรายได้ของทุนหมุนเวยีนทีไ่ด้รับตามทีก่ฎหมายบัญญัติไว้

และอนุญาตให้เก็บเงินไวใ้ช้จ่ายตามวตุัประสงค์ของทุนหมุนเวยีนนั้นๆ 

เช่น เงินรายได้ทีเ่รียกเก็บจากผู้ผลิต/จ าหน่าย/น าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงส่ง

เข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น

4 3 01 03 00 00

4 3 01 03 01 01 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการ

ให้เช่าสิทธติามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงหน่วยงานได้รับ

อนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน บัญชีนี้ถือ

เป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงาน

ภาครัฐ รหัสบัญชี 5104030209

4 3 01 03 01 02 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการ

ให้เช่าสิทธติามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงหน่วยงานได้รับ

อนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน

บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล

ส าหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า

 UC

บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล

จากกองทุน

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม

การศึกษา

บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ

4.3.1.3 บัญชีรำยได้ค่ำเช่ำของหน่วยงำน

บัญชีรายได้เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย

จัดเก็บภาษี

บัญชีรายได้ค่าบริการการศึกษา

บัญชีรายได้รับเงินนอก

งบประมาณฝากคลัง-หน่วยงาน

ในต่างประเทศ

บัญชีรายได้เงินน าส่งเข้าทุน

หมุนเวยีน

บัญชีรายได้ค่าเช่า

อสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงาน

ภาครัฐ

บัญชีรายได้ค่าเช่า

อสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

4 3 01 03 01 03 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากการให้เช่าสินทรัพย์ประเภท

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซ่ึงไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าว

ไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับ

บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5104030211

4 3 01 03 01 04 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากการให้เช่าสินทรัพย์ประเภท

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซ่ึงไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้

เพือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน

4 3 02 00 00 00

4 3 02 01 00 00

4 3 02 01 01 01 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก

แหล่งเงินประเภทหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ให้

การช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน บัญชีนี้ถือเป็น

บัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 

รหัสบัญชี 5107010101

4 3 02 01 01 02 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก

แหล่งเงินประเภทรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหวา่งประเทศ โดยมี

วตัถุประสงค์เพือ่ให้การช่วยเหลือทางการเงินในการด าเนินงานประจ า

ของหน่วยงาน ซ่ึงวตัถุประสงค์ของความช่วยเหลือมิใช่เพือ่ให้น าไปใช้

จัดหาสินทรัพย์ (นอกจากสินค้าและวสัดุ)
4 3 02 01 01 06 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก

แหล่งเงินประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ให้

การช่วยเหลือทางการเงินในการด าเนินงานประจ าของหน่วยงาน ซ่ึง

วตัถุประสงค์ของความช่วยเหลือมิใช่เพือ่ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ 

(นอกจากสินค้าและวสัดุ)
4 3 02 01 01 99 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก

แหล่งเงินผู้ให้ความช่วยเหลืออื่นนอกจากทีร่ะบุไวข้้างต้น เช่น 

รัฐวสิาหกิจ มูลนิธ ิเป็นต้น โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ให้การช่วยเหลือทาง

การเงินในการด าเนินงานประจ าของหน่วยงาน ซ่ึงวตัถุประสงค์ของ

ความช่วยเหลือมิใช่เพือ่ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ (นอกจากสินค้าและ

วสัดุ)

4 3 02 02 00 00

4 3 02 02 01 02 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก

แหล่งเงินผู้ให้ความช่วยเหลือ คือ รัฐบาลต่างประเทศ และองค์กร

ระหวา่งประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่จัดหาสินทรัพย์ของหน่วยงาน 

การช่วยเหลือเพือ่การลงทุนอาจประกอบด้วยเงินทีโ่อนเป็นเงินสดเพือ่

การจัดหาสินทรัพย์ (ทีไ่ม่ใช่สินค้าและวสัดุ) หรือการโอนสินทรัพย์ (ที่

ไม่ใช่สินค้า วสัดุและเงินสด)

4.3.2.2 บัญชีรำยได้จำกกำรช่วยเหลือเพ่ือกำรลงทุนของหน่วยงำน

4.3.2 บัญชีรำยได้จำกกำรช่วยเหลืออุดหนุน และบริจำคของหน่วยงำน 

4.3.2.1 บัญชีรำยได้จำกกำรอุดหนุนเพ่ือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

บัญชีรายได้ค่าเช่าอื่น - 

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีรายได้ค่าเช่าอื่น - 

บุคคลภายนอก

บัญชีรายได้จากการอุดหนุน - 

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีรายได้จากการช่วยเหลือ

เพือ่การด าเนินงานจาก

ต่างประเทศ

บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพือ่

การด าเนินงานจาก อปท.

บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพือ่

การด าเนินงานอื่น

บัญชีรายได้จากการช่วยเหลือ

เพือ่การลงทุนจากต่างประเทศ
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4 3 02 02 01 07 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก

แหล่งเงินประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่

จัดหาสินทรัพย์ของหน่วยงาน การช่วยเหลือเพือ่การลงทุนอาจ

ประกอบด้วยเงินทีโ่อนเป็นเงินสดเพือ่การจัดหาสินทรัพย์ (ทีไ่ม่ใช่สินค้า

และวสัดุ) หรือการโอนสินทรัพย์(ทีไ่ม่ใช่สินค้า วสัดุและเงินสด)

4 3 02 02 01 99 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซ่ึงเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก

แหล่งเงินผู้ให้ความช่วยเหลืออื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้้างต้น เช่น 

รัฐวสิาหกิจ มูลนิธ ิเป็นต้น โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่จัดหาสินทรัพย์ของ

หน่วยงาน การช่วยเหลือเพือ่การลงทุนอาจประกอบด้วยเงินทีโ่อนเป็น

เงินสดเพือ่การจัดหาสินทรัพย์ (ทีไ่ม่ใช่สินค้าและวสัดุ) หรือการโอน

สินทรัพย์ (ทีไ่ม่ใช่สินค้า วสัดุและเงินสด)

4 3 02 03 00 00

4 3 02 03 01 01 หมายถึง เงินหรือสินทรัพย์อย่างอื่นทีไ่ด้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพือ่ไว้

ใช้จ่ายในการด าเนินงาน การบริจาคอาจมีการระบุวตัถุประสงค์เฉพาะ

หรือไม่ก็ได้

4 3 02 04 00 00

4 3 02 04 01 01 หมายถึง บัญชีทีห่น่วยงานใช้บันทึกเพือ่ล้างใบส าคัญค้างจ่าย ซ่ึงต้ังไว้

จากการขอเบิกเงินอุดหนุนทัว่ไปทีย่ังไม่ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเมื่อ

ต้ังเบิก  หรือหน่วยงานทีใ่ช้ Web online  บันทึกเมื่อน าเงินทีเ่บิกได้ฝาก

เข้าธนาคารพาณิชย์ นอก TR1

4 3 03 00 00 00

4 3 03 01 01 01 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบีย้ทีไ่ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับจาก

เงินฝากกับสถาบันการเงิน ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้

ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน

4 3 03 01 01 03 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบีย้ทีไ่ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับจาก

เงินให้กู้ ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายใน

การด าเนินงาน รวมถึงกรณีทีผู้่กู้ต่อช าระดอกเบีย้เงินกู้โดยตรงให้กับ

แหล่งเงินกู้

4 3 03 01 01 04 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบีย้ทีไ่ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับจาก

เงินลงทุนระยะส้ัน ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้

เพือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน

4 3 03 01 01 05 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบีย้ทีไ่ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับจาก

เงินลงทุนระยะยาว ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้

เพือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน

4 3 03 01 01 99 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบีย้ทีไ่ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับจาก

กรณีอื่น นอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้้างต้น ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้

เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน

4.3.2.3 บัญชีรำยได้จำกกำรบริจำคของหน่วยงำน 

บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพือ่

การลงทุนจาก อปท.

บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพือ่

การลงทุนอื่น

บัญชีรายได้จากการบริจาค

บัญชีพักรับเงินอุดหนุน

4.3.2.4 บัญชีพักรับเงนิงบอุดหนุน

บัญชีรายได้ดอกเบีย้เงินฝากจาก

สถาบันการเงิน

บัญชีรายได้ดอกเบีย้เงินให้กู้

บัญชีรายได้ดอกเบีย้เงินลงทุน

ระยะส้ัน

4.3.3 บัญชีรำยได้ดอกเบีย้ของหน่วยงำน 

บัญชีรายได้ดอกเบีย้เงินลงทุน

ระยะยาว

บัญชีรายได้ดอกเบีย้รับอื่น



- 77 -

ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

4 3 04 00 00 00

4 3 04 01 01 01 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากเงินปันผลทีไ่ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับจาก

การประกาศจ่ายของบริษัททีห่น่วยงานเป็นผู้ลงทุนในเงินลงทุนระยะส้ัน

 ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน

4 3 05 00 00 00

4 3 05 01 01 01 หมายถึง ก าไรทีย่ังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินกู้

สกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท

4 3 05 01 01 02 หมายถึง ก าไรทีย่ังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่ารายการ

อื่นสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท

4 3 05 01 01 03 หมายถึง ก าไรทีรั่บรู้แล้วจากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินกู้สกุล

เงินต่างประเทศเป็นเงินบาท นอกเหนือจากเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ

4 3 05 01 01 04 หมายถึง ก าไรทีรั่บรู้แล้วจากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่ารายการ

อื่นสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท นอกเหนือจากเงินกู้สกุลเงิน

ต่างประเทศ
4 3 06 00 00 00

4 3 06 01 01 01 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานทีไ่ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับจากการขายเงิน

ลงทุนทุกประเภท ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พือ่

ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
4 3 06 01 01 02 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานทีไ่ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับจากการขาย

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้

ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
4 3 06 01 01 03 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานทีไ่ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับจากการขายทีดิ่น

ทีห่น่วยงานมีกรรมสิทธิ์ ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าว

ไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
4 3 06 01 01 04 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานทีไ่ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับจากการขาย

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าว

ไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
4 3 06 01 01 10 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานทีไ่ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับจากการขาย

ครุภัณฑ์ทุกประเภท ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้

เพือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
4 3 06 01 01 28 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานทีไ่ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับจากการขาย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกประเภท ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้

ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
4 3 07 00 00 00

4 3 07 01 01 03 หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ทีไ่ด้รับในลักษณะงบบุคลากร จาก

รัฐบาล เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็น

บัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - 

กรมบัญชีกลางโอนเงินงบบุคลากรให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010103

บัญชีรายรับจากการขายเงิน

ลงทุน

บัญชีก าไรทีย่ังไม่เกิดขึ้นจาก

อัตราแลกเปล่ียนอื่น

4.3.4 บัญชีรำยได้เงนิปันผลของหน่วยงำน

4.3.5 บัญชีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ของหน่วยงำน

4.3.6 บัญชีรำยรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ของหน่วยงำน

4.3.7 บัญชีรำยได้ระหว่ำงหน่วยงำนของหน่วยงำนภำครัฐทีไ่ด้รับจำกรัฐบำล

บัญชีก าไรทีเ่กิดขึ้นแล้วจาก

อัตราแลกเปล่ียนเงินกู้

บัญชีก าไรทีเ่กิดขึ้นแล้วจาก

อัตราแลกเปล่ียนอื่น

บัญชีรายได้เงินปันผล

บัญชีก าไรทีย่ังไม่เกิดขึ้นจาก

อัตราแลกเปล่ียนเงินกู้

บัญชีรายรับจากการขายอาคาร

และส่ิงปลูกสร้าง

บัญชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์

บัญชีรายรับจากการขาย

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน

บัญชีรายรับจากการขายทีดิ่นที่

มีกรรมสิทธิ์

บัญชีรายรับจากการขาย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจาก

รัฐบาล
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4 3 07 01 01 04 หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ทีไ่ด้รับในลักษณะงบลงทุนจาก

รัฐบาล  เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็น

บัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - 

กรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010104

4 3 07 01 01 05 หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ทีไ่ด้รับในลักษณะงบด าเนินงาน

จากรัฐบาล เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือ

เป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - 

กรมบัญชีกลางโอนเงินงบด าเนินงานให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 

5209010105

4 3 07 01 01 06 หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ทีไ่ด้รับในลักษณะงบอุดหนุนจาก

รัฐบาล เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็น

บัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - 

กรมบัญชีกลางโอนเงินงบอุดหนุนให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010106

4 3 07 01 01 07 หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ทีไ่ด้รับในลักษณะงบรายจ่ายอื่น

จากรัฐบาล เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือ

เป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - 

กรมบัญชีกลางโอนเงินงบรายจ่ายอื่นให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 

5209010107

4 3 07 01 01 08 หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ทีไ่ด้รับในลักษณะงบกลางจาก

รัฐบาล เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็น

บัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - 

กรมบัญชีกลางโอนเงินงบกลางให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010108

4 3 07 01 01 09 หมายถึง รายได้ทีเ่กิดจากหน่วยงานเบิกเงินคงคลังกับรัฐบาล ตาม 

พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ.2491 เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 

(Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่ง

หน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินคงคลังให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 

5209010109

4 3 07 01 01 10 หมายถึง รายได้ทีเ่กิดจากการเบิกเงินกู้ประเภท program loan และ 

project loan กับรัฐบาล เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)

 บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่ง

หน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินคงคลังให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 

5209010110

4 3 07 01 01 11 หมายถึง รายได้ทีเ่กิดจากการช าระต๋ัวเงินคลังหรือพันธบัตรทีอ่อกเพือ่

ชดเชยการขาดดุลโดยจ่ายจากเงินงบประมาณ (ใช้เฉพาะ สบน.) เป็น

บัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่ง

กัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - เงินงบประมาณรายจ่าย

อื่นเพือ่ช าระหนี้ รหัสบัญชี 5209010111

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจาก

รัฐบาล

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินงบด าเนินงาน

จากรัฐบาล

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจาก

รัฐบาล

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่น

จากรัฐบาล

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก

รัฐบาล

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินคงคลังจาก

รัฐบาล

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

เงินงบประมาณรายจ่ายอื่น

ช าระหนี้
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

4 3 07 01 01 12 หมายถึงบัญชีรายได้ของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อหน่วยงานน าเงิน

งบประมาณทีเ่บิกเกินส่งคืนคลัง เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 

(Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่ง

หน่วยงาน - หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 

5209010112

4 3 08 00 00 00

4 3 08 01 01 01 หมายถึง รายได้ทีเ่กิดจากรัฐบาลโอนเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 

ประเภทเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดย

อัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่าย

ระหวา่งหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้

หน่วยงาน รหัสบัญชี 5210010101

4 3 08 01 01 02 หมายถึง รายได้ของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อหน่วยงานน าเงินนอก

งบประมาณฝากกระทรวงการคลัง เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดย

อัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่าย

ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้

กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010102

4 3 08 01 01 03 หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อหน่วยงานน าส่ง

รายได้แผ่นดินเข้าคลัง เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) 

บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 

5210010103

4 3 08 01 01 05 หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อหน่วยงานน าเงิน

นอกงบประมาณฝากคลัง  เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)

 บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่ง

หน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 5210010105

4 3 08 01 01 06 หมายถึง รายได้ทีเ่กิดจากการรับโอนเงินระหวา่งส่วนราชการ เช่น การ

โอนขายบิล เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือ

เป็นรายการระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น รหัสบัญชี 5210010106

4 3 08 01 01 07 หมายถึง รายได้ทีเ่กิดจากการบันทึกย้ายบัตรภาษีจากหน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีมายังหน่วยงานผู้ออกบัตรภาษี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP)

 กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานโอนบัตรภาษีให้

หน่วยงานอื่น รหัสบัญชี 5210010107

4 3 08 01 01 11 หมายถึง รายได้ทีเ่กิดจากการถอนคืนรายได้แผ่นดินจากรัฐบาล เป็น

บัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน

 (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินถอน

คืนรายได้ให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5210010111

4.3.8 บัญชีรำยได้ระหว่ำงหน่วยงำนกรณีอ่ืน

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกิน

ส่งคืนจากหน่วยงาน

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินนอก

งบประมาณจากกรมบัญชีกลาง

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

กรมบัญชีกลางรับเงินนอก

งบประมาณจากหน่วยงาน

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้

แผ่นดินจากหน่วยงาน

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

ปรับเงินฝากคลัง

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงาน

อื่น

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับโอนบัตรภาษีจาก

หน่วยงานอื่น

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้

จากรัฐบาล
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

4 3 08 01 01 12 หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้น เมื่อหน่วยงานปรับปรุง

ต้ังรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง หรือกลับรายการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - รายได้แผ่นดิน

รอน าส่งคลัง รหัสบัญชี 5210010112

4 3 08 01 01 14 หมายถึง รายได้ของรัฐบาลทีเ่กิดจากการทีห่น่วยงาน (กรมศุลกากร) ขอ

เบิกเงินฝากเงินชดเชยบัตรภาษีมาพือ่ล้างบัตรภาษี ท าให้เงินรับฝากฯ 

ของรัฐบาลลดลง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่าย

ระหวา่งหน่วยงาน - ล้างเงินชดเชยบัตรภาษี รหัสบัญชี 5210010114

4 3 08 01 01 15 หมายถึง รายได้ทีเ่กิดจากการไถ่ถอนต๋ัวเงินคลัง - เงินต้น หรือเมื่อออก

ต๋ัว - เงินต้น เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือ

เป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - เงิน

นอกงบประมาณต๋ัวเงินคลัง รหัสบัญชี 5210010115

4 3 08 01 01 16 หมายถึง รายได้ทีเ่กิดจากการการบันทึกรับเงินเข้าคลังจากการกู้เงิน 

เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - กู้เงินเพือ่ชดเชย

การขาดดุล รหัสบัญชี 5210010116

4 3 08 01 01 17 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานทีเ่กิดจากการเบิกเงินทดรองราชการทุก

ประเภท และเป็นรายได้ของรัฐบาลเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอ

เบิกเงินทดรองฯ ทุกประเภท และเพิม่ยอดลูกหนี้เงินทดรองฯให้กับ

รัฐบาล เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็น

บัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - เงินทดรอง

ราชการ รหัสบัญชี 5210010117

4 3 08 01 01 18  หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกการโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหวา่งกันของ

หน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงานเดียวกัน เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้น

โดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชี

ค่าใช้จ่ายระหวา่งกัน - ภายในกรมเดียวกัน รหัสบัญชี 5210010118

4 3 08 01 01 20 หมายถึง บัญชีทีร่ะบบบันทึกปรับเพิม่ยอดเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ 

(Auto) เมื่อมีการน าส่งบัตรภาษีจากการจัดเก็บรายได้ภาษีอากรและ

จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) 

กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลังจากบัตรภาษี 

รหัสบัญชี 5210010120 (ใช้เฉพาะหน่วยงานจัดเก็บภาษ)ี

4 3 08 01 01 21 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกการโอนสินทรัพย์ด้านผู้รับโอนและหนี้สินด้านผู้

โอน ทีเ่ป็นการโอนระหวา่งกันของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงาน 

(Company Code) เดียวกัน ซ่ึงหน่วยงานสามารถบันทึกได้โดยตรง

4 3 08 01 01 22 หมายถึง บัญชีทีร่ะบบบันทึกเป็นรายได้จากการรับเงินกู้เข้าคลังโดยการ

ออกตราสารหนี้ระยะยาวทดแทนต๋ัวเงินคลัง เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้น

โดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชี

ค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - เงินกู้แปลงต๋ัวเงินคลัง รหัสบัญชี 

5210010122

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

ล้างเงินชดเชยบัตรภาษี

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

เงินนอกงบประมาณต๋ัวเงินคลัง

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

กู้เงินเพือ่ชดเชยการขาดดุล

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

เงินทดรองราชการ

บัญชีรายได้ระหวา่งกัน-ภายใน

กรมเดียวกัน (Auto)

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

ปรับเงินฝากคลังจากบัตรภาษี

บัญชีรายได้ระหวา่งกัน - ภายใน

กรมเดียวกัน (Manual)

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

เงินกู้แปลงต๋ัวเงินคลัง
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

4 3 09 00 00 00

4 3 09 01 00 00

4 3 09 01 01 01 หมายถึง รายได้ทีเ่กิดจากการรับโอนสินทรัพย์ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยกัน ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดทางระเบียบของทางราชการ และไม่ได้

เกิดจากนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานทีไ่ด้รับโอนจะบันทึกรับด้วย

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีไ่ด้รับโอน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน 

(BP) กับบัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ รหัสบัญชี 5211010101

4 3 09 02 00 00

4 3 09 02 01 01 หมายถึง รายได้ทีเ่กิดจากการโอนหนี้สินระหวา่งหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน

 ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดทางระเบียบของทางราชการ และไม่ได้เกิด

จากนโยบายของรัฐบาล บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายจากการ

รับโอนหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5208010101

4 3 10 00 00 00

4 3 10 01 01 03 หมายถึง ส่วนต่างระหวา่งราคาจ าหน่ายกับมมูลค่าสุทธติามบัญชีของเงิน

ลงทุนอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้้างต้นทีจ่ าหน่าย ทีเ่กิดผลก าไรจากการ

จ าหน่ายเงินลงทุนนั้น

4 3 10 01 01 04 หมายถึง การบันทึกกลับรายการบัญชีก าไรหรือขาดทุน ทีย่ังไม่เกิดขึ้น

ของเงินลงทุนทีอ่ยู่ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพือ่บันทึกลดมูลค่าเงิน

ลงทุนก่อนทีจ่ะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

4 3 10 01 01 05 หมายถึง มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ค้าส่วนทีเ่พิม่ขึ้นจาก

ราคาตามบัญชีเนื่องจากการประเมินราคาเงินลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ

 วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

4 3 11 00 00 00

4 3 11 01 01 01 หมายถึง เงินรายได้ทีก่องทุนประกันสังคมได้รับสมทบจากลูกจ้างตาม

กฎหมายประกันสังคม หรือรายได้สมทบกองทุนสังคมอื่นทีไ่ด้รับจาก

ลูกจ้าง ซ่ึงไม่ได้จัดอยู่ในประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4 3 11 01 01 02 หมายถึง เงินรายได้ทีก่องทุนประกันสังคมได้รับสมทบจากนายจ้างซ่ึง

เป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ตามกฎหมายประกันสังคม หรือรายได้

สมทบกองทุนสังคมอื่นทีไ่ด้รับจากนายจ้างซ่ึงไม่ได้จัดอยู่ในประเภทเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคม บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับ

บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รหัสบัญชี 5101020106

4 3 11 01 01 03 หมายถึง เงินรายได้ทีก่องทุนประกันสังคมได้รับสมทบจากนายจ้างซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอก ตามกฎหมายประกันสังคม หรือรายได้สมทบ

กองทุนสังคมอื่นทีไ่ด้รับจากนายจ้างซ่ึงไม่ได้จัดอยู่ในประเภทเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม
4 3 11 01 01 04 หมายถึง เงินรายได้ทีก่องทุนประกันสังคมได้รับสมทบจากรัฐบาล ตาม

กฎหมายประกันสังคม หรือรายได้สมทบกองทุนสังคมอื่นทีไ่ด้รับจาก

รัฐบาลซ่ึงไม่ได้จัดอยู่ในประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

บัญชีรายได้จากการโอนหนี้สิน

ระหวา่งหน่วยงาน

บัญชีก าไรทีเ่กิดขึ้นแล้วของเงิน

ลงทุน

บัญชีรายได้จากการรับโอน

สินทรัพย์ระหวา่งหน่วยงาน

4.3.9 บัญชีรำยได้จำกกำรรับโอนสินทรัพย์และกำรโอนหน้ีสิน

4.3.9.1 บัญชีรำยได้จำกกำรรับโอนสินทรัพย์

บัญชีเงินสมทบจากลูกจ้าง

บัญชีเงินสมทบจากนายจ้าง - 

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีเงินสมทบจากนายจ้าง - 

บุคคลภายนอก

บัญชีก าไรทีย่ังไม่เกิดขึ้นจากการ

ปรับมูลค่าเงินลงทุน

4.3.9.2 บัญชีรำยได้จำกกำรโอนหน้ีสิน

4.3.10 บัญชีก ำไรจำกกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ของหน่วยงำน

4.3.11 บัญชีเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิกำรสังคมอ่ืน

บัญชีกลับรายการขาดทุนจาก

การด้อยค่าของเงินลงทุน

บัญชีเงินสมทบจากรัฐบาล
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

4 3 11 01 01 99 หมายถึง รายได้ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนสวสัดิการสังคมอื่น

 นอกเหนือจากทีร่ะบุข้างต้น

4 3 12 00 00 00

4 3 12 01 01 01 หมายถึง  การเปล่ียนแปลงในส่วนแบ่งของหน่วยงานผู้ลงทุนจากการ

เพิม่ขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์สุทธขิองบริษัททีห่น่วยงานไปลงทุน เป็น

บัญชีทีใ่ช้กับหน่วยงานทีม่ีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัท

ย่อยโดยวธิส่ีวนได้เสีย

4 3 13 00 00 00

4 3 13 01 01 01 หมายถึง  รายได้ของหน่วยงานทีเ่กิดจากยอดลูกหนี้ทีห่น่วยงานตัดเป็น

หนี้สูญไปแล้วในงวดบัญชีก่อนๆ แต่ได้รับช าระในงวดปัจจุบัน

4 3 13 01 01 02 หมายถึง  รายได้ทีเ่กิดจากการหักเงินรายได้ภาษีทีจ่ัดเก็บได้ ฝากเข้า

บัญชีเงินฝากเพือ่ชดเชยการส่งสินค้าออกของกรมศุลกากร ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยเงินฝากเพือ่ชดเชยการส่งสินค้าออก

4 3 13 01 01 03 หมายถึง  รายได้ของหน่วยงานทีเ่กิดจากค่าปรับผิดสัญญารับจ้างหรือ

การซ้ือขาย และอื่นๆ ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้

เพือ่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน

4 3 13 01 01 04 หมายถึง รายได้ของกรมศุลกากร ทีเ่กิดจากบัตรภาษีทีอ่อกไปแล้ว แต่ผู้

ส่งออกไม่ได้น ามาใช้เพือ่จ่ายค่าภาษี จนบัตรภาษีหมดอายุ

4 3 13 01 01 06 หมายถึง  ผลต่างทีเ่กิดจากราคาไถ่ถอนต่ ากวา่ราคาตามบัญชีของ

พันธบัตรรัฐบาล

4 3 13 01 01 08 หมายถึง รายได้ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องอันเกิดจากเงินก าไรสุทธทิี่

ธนาคารแห่งประเทศไทยน าส่งเป็นรายได้ตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคาร

แห่งประเทศไทยในแต่ละปีเข้ากองทุนเพือ่การช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้

ความเสียหายของกองทุนเพือ่การฟืน้ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้

เพือ่ช่วยเหลือกองทุนเพือ่การฟืน้ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ.

2541 และทีเ่กิดจากเงินทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยน าส่งเป็นรายได้ตาม

กฏหมายวา่ด้วยวธิกีารงบประมาณและกฏหมายวา่ด้วยเงินคงคลังเพือ่

ช าระคืนดอกเบีย้เงินกู้ตามพระราชก าหนดดังกล่าว

4 3 13 01 01 09 หมายถึง รายได้ค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาจัดซ้ือจัดจ้างทีไ่ด้รับจากผู้ค้า

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงหน่วยงานสามารถเก็บเงินดังกล่าวไวใ้ช้จ่าย

ในการด าเนินงานได้

4 3 13 01 01 10 หมายถึง รายได้ทีเ่กิดจากเงินกู้ทีไ่ด้รับจากรัฐบาลซ่ึงต้ังเป็นรายได้รับ

ล่วงหน้าไวใ้นงวดก่อน ๆและหน่วยงานรับรู้บางส่วนหรือทัง้หมดเป็น

รายได้ในปีงบประมาณปัจจุบัน

4 3 13 01 01 11 หมายถึง รายได้เงินงบประมาณทีห่น่วยงานในต่างประเทศได้รับจาก

หน่วยงานต้นสังกัด บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชี

ค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 5107030102

บัญชีรายได้สวสัดิการสังคมอื่น

บัญชีส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก

การลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสีย

4.3.13 บัญชีรำยได้อ่ืน 

บัญชีหนี้สูญได้รับคืน

บัญชีรายได้เงินชดเชยบัตรภาษี

4.3.12 บัญชีส่วนแบ่ง ก ำไร/ขำดทุน จำกกำรลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

บัญชีรายได้ค่าปรับ

บัญชีรายได้เงินอุดหนุนเพือ่

ชดเชยการส่งออกรับคืน

บัญชีก าไรจากการไถ่ถอนก่อน

ก าหนด

บัญชีรายได้จากการน าส่งก าไร

สุทธทิีไ่ด้รับจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

บัญชีรายได้ค่าซ้ือเอกสารจัดซ้ือ

จัดจ้าง

บัญชีรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

บัญชีรายได้เงินงบประมาณ - 

หน่วยงานในต่างประเทศ
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

4 3 13 01 01 12 หมายถึง รายได้เงินนอกงบประมาณทีห่น่วยงานในต่างประเทศได้รับ

จากหน่วยงานต้นสังกัด บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชี

ค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 5107030102

4 3 13 01 01 99 หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ดของหน่วยงาน ทีไ่ม่ได้จัดอยู่ในประเภทใด

ข้างต้น ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พือ่ใช้จ่ายใน

การด าเนินงาน

5 0 00 00 00 00

5 1 00 00 00 00

5 1 01 00 00 00

5 1 01 01 00 00

5 1 01 01 01 01 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายให้แก่ข้าราชการทุก

ประเภทเป็นรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน รวมทัง้เงินทีใ่ห้แก่

เจ้าหน้าทีข่องรัฐประเภทอื่น

5 1 01 01 01 02 หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้กับผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงาน

ภาครัฐประเภทอื่นนอกจากส่วนราชการ เพือ่เป็นรางวลัเมื่อท างานได้

ตามเป้าหมาย

5 1 01 01 01 03 หมายถึง เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ด้วยเงินเดือนและเงิน

ประจ าต าแหน่ง ได้แก่ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง 

รวมถึงผู้บริหารมหาวทิยาลัย เป็นต้น

5 1 01 01 01 08 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่ข้าราชการทีป่ฏิบัติงานตามหน้าทีป่กติโดย

ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในทีต้ั่งส านักงานและได้ปฏิบัติงาน

นั้นนอกเวลาราชการในทีต้ั่งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่

ต้องปฏิบัติงานนอกทีต้ั่งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา

ราชการนอกทีต้ั่ง ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบิก

จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5 1 01 01 01 09 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ทีไ่ด้รับ

เงินเดือนค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่งเป็นรายเดือน เพิม่เติม

จากเงินเดือนค่าจ้างตามปกติ ตามและระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วย

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการข้อ 7 และ 8 และระเบียบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

และลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือต าแหน่ง เช่น เงิน 0.5,1,1.5 ขั้น (8%,6%,4%,2%) เงิน

ตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ C1-7

5 1 01 01 01 11 หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่บุคลากรด้านการศึกษาเป็นเงินวทิย

ฐานะตาม พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวทิยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ

 - หน่วยงานในต่างประเทศ

บัญชีรายได้อื่น

5 บัญชีค่ำใช้จ่ำย

5.1 บัญชีค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน

บัญชีเงินเดือน

5.1.1 บัญชีค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

5.1.1.1 บัญชีเงนิเดือนและค่ำจ้ำง

บัญชีโบนัส

บัญชีเงินประจ าต าแหน่ง

บัญชีค่าล่วงเวลา

บัญชีเงินตอบแทนพิเศษของผู้

ได้รับเงินเต็มขั้น

บัญชีเงินวทิยฐานะ
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

5 1 01 01 01 13 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจากการจ้างงานซ่ึงจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ า 

ลุกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชาวต่างประเทศทีม่ีสัญญาจ้างของส่วนราชการ 

และลูกจ้างตามสัญญา โดยมีอัตราก าหนดไวแ้น่นอนในบัญชีค่าจ้าง

รวมทัง้ค่าใช้จ่ายลักษณะเดียวกันทีห่น่วยงานอื่นจ่ายให้แก่ลูกจ้าง

5 1 01 01 01 15 หมายถึง เงินทีจ่่ายตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการเป็น

รายเดือน ตามอัตราทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ เช่น เงินเดือนพนักงานราชการ เป็นต้น

5 1 01 01 01 16 หมายถึง เงินค่าตอบแทนทีจ่่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน

ราชการ ตามระเบียบกค.วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่การครองชีพ

ชั่วคราวของขรก.และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ รวมทัง้เงินเพิม่ค่า

ครองชีพพนักงานราชการตามทีก่ระทรวงการคลังก าหนด

5 1 01 01 01 18 หมายถึง เงินรางวลัทีจ่่ายให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน

ประเภทส่วนราชการตามระเบียบกค.วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวลั

ส าหรับผู้บริหารและส าหรับหน่วยงาน เพือ่จ่ายใก้แก่ข้าราชการ และ

ลูกจ้างประจ า

5 1 01 01 01 20 หมายถึง  เงินเบีย้เล้ียงทีจ่่ายให้บุคลากรในหน่วยงานจากการปฏิบัติ

หน้าทีป่ระจ าบางอย่าง เช่น เบีย้เล้ียงทหาร แต่ไม่รวมถึงเบีย้เล้ียงทีจ่่าย

ให้เป็นคราวในการปฏิบัติงานเฉพาะ

5 1 01 01 01 99 หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เนื่องจากการ

จ้างงานซ่ึงจ่ายเป็นประจ าไม่ใช่เพือ่งานทีท่ าเป็นคร้ังคราว เช่น 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ า

ของส่วนราชการ เช่น เจ้าหน้าทีใ่นสถานอุดมศึกษา  เงิน C8 เงิน 8ว. 

ตามระเบียบข้อ 5,6 เงินประจ าต าแหน่งเท่าตัว  เป็นต้น

5 1 01 02 00 00

5 1 01 02 01 01 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่เป็นสวสัดิการช่วยเหลือครอบครัว  ในกรณีที่

ข้าราชการ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐเสียชีวติในระหวา่งรับ

ราชการ รวมถึง พนักงานราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย

5 1 01 02 01 02 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากเงินท าขวญัเป็นก้อนทีจ่่ายให้แก่ขรก.และ

ลูกจ้างผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจนพิการถึงสูญเสียอวยัวะส่วนใด

ส่วนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที ่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ

กระท าการตามหน้าที ่ แต่ยังสามารถรับราชการต่อได้ ตามระเบียบกค.

วา่ด้วยเงินท าขวญัขรก.และลูกจ้าง

5 1 01 02 01 03 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่จ่ายเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการให้แก่

ข้าราชการทีเ่ป็นสมาชิกกองทุนฯ ซ่ึงเลือกรับบ านาญเป็นเงินชดเชยจาก

การเป็นสมาชิก

5 1 01 02 01 04 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่เป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ  ให้แก่ข้าราชการทีเ่ป็นสมาชิกกองทุนฯ

บัญชีค่าจ้าง

บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ

บัญชีเงินค่าครองชีพ

บัญชีเงินรางวลั

บัญชีค่าเบีย้เล้ียง

เงินเดือนและค่าจ้างอื่น

บัญชีเงินช่วยเหลือพิเศษกรณี

เสียชีวติ

บัญชีเงินท าขวญัข้าราชการและ

ลูกจ้าง

บัญชีเงินชดเชยสมาชิก กบข.

บัญชีเงินสมทบ กบข.

5.1.1.2 บัญชีค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรอ่ืน
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

5 1 01 02 01 05 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีห่น่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ

ลูกจ้างประจ า (กสจ) ให้แก่ลูกจ้างประจ าทีเ่ป็นสมาชิกกองทุนฯ เช่น 

เงินสมทบของลูกจ้างมหาวทิยาลัย เป็นต้น

5 1 01 02 01 06 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่เป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่

ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานของรัฐประเภทอื่นทีเ่ข้าข่ายตามกฏหมาย

ประกันสังคม บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีเงินสมทบ

จากนายจ้าง-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4311010102

5 1 01 02 01 08 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือข้าราชการ หรือพนักงานทีไ่ด้รับความ

เดือดร้อนในเร่ืองทีอ่ยู่อาศัย  เนื่องจากได้รับค าส่ังให้เดินทางไปประจ า

ส านักงานในต่างพืน้ที่

5 1 01 02 01 09 หมายถึง ค่าเบีย้ประกันทีจ่่ายให้ เพือ่ให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับ

การคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย

5 1 01 02 01 10 หมายถึง ค่าเบีย้ประกันทีจ่่ายให้ เพือ่ให้ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

ได้รับการคุ้มครองในกรณีเสียชีวติและทุพลภาพ

5 1 01 02 01 12 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีห่น่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ

5 1 01 02 01 13 หมายถึง เงินค่าพาหนะเหมาจ่ายทีจ่่ายให้กับข้าราชการผู้มีสิทธไิด้รับ

รถยนต์ประจ าต าแหน่งแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งของหน่วยงาน

5 1 01 02 01 14 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายเกินกวา่และเพิม่เติมจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง

ปกติทีจ่่ายให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐส าหรับต าแหน่งทีม่ี

เหตุพิเศษ รวมถึงต าแหน่งทีป่ระจ าอยู่ในต่างประเทศ ตามระเบียบและ

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  เช่น เงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีป่ระจ าอยุ่ใน

ต่างประเทศ (พ.ข.ต.) ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  เงินเพิม่วชิาชีพนิติ

กร เงินเพิม่พิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  เงินเพิม่ค่าภาษามาลายู เงิน

เพิม่ค่าปีกบิน เงินเพิม่ค่าประดาน้ า

5 1 01 02 01 15 หมายถึง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนทีจ่่ายให้กับเจ้าหน้าทีผู้่ฏิบัติ

งานและผู้มีสิทธไิด้รับอื่น ทีป่ฏิบัติงานในเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดน

ภาคใต้

5 1 01 02 01 99 หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่่ายให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ซ่ึงจ่ายให้เพือ่

งานทีท่ าโดยปกติ เพือ่เป็นสิทธปิระโยชน์เพิม่เติมให้แก่บุคลากรนอกจาก

ทีร่ะบุข้างต้น เช่น เงินสวสัดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงาน

ในพืน้ทีพ่ิเศษ เงินค่าเส่ียงภัย เป็นต้น

5 1 01 03 00 00

5 1 01 03 01 00

5 1 01 03 01 01 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่เป็นสวสัดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มี

สิทธไิด้รับเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามพระราช

กฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

บัญชีค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน

การจัดหารถประจ าต าแหน่ง

บัญชีเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม

บัญชีค่าเช่าบ้าน

บัญชีค่าเบีย้ประกันสุขภาพ

บัญชีเงินเพิม่

บัญชีค่าเบีย้ประกันชีวติ

บัญชีเงินสมทบ กสจ.

บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร

5.1.1.3 บัญชีเงนิช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรศึกษำและกำรรักษำพยำบำล

5.1.1.3.1 บัญชีเงนิช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรศึกษำ

บัญชีค่าตอบแทนพิเศษชายแดน

ภาคใต้

บัญชีเงินสมทบกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพพนักงานของรัฐ
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

5 1 01 03 01 02 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่เป็นสวสัดิการช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือนส าหรับ

บุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ตามพระราชกฤษฎีกาเงิน

สวสัดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือบุตร
5 1 01 03 01 03 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่ป็นสวสัดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

ข้าราชการและลูกจ้างประจ าทีเ่สียชีวติจากการปฏิบัติงานในเขตพืน้ที่

จังหวดัชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบ กค. วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาของบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจ าทีเ่สียชีวติจาก

การปฏิบัติงานในเขตพืน้ที ่จ.ยะลา ปัตตานี และนราธวิาส

5 1 01 03 02 00

5 1 01 03 02 05 หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลทีจ่่ายเพือ่เป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิ

รวมทัง้บุคคลในครอบครัว ยกเวน้ผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญตาม พรฎ.เงิน

สวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาใน

สถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยนอก

5 1 01 03 02 06 หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลทีจ่่ายเพือ่เป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิ

รวมทัง้บุคคลในครอบครัว ยกเวน้ผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญตาม พรฎ.เงิน

สวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาใน

สถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยใน

5 1 01 03 02 07 หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลทีจ่่ายเพือ่เป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิ

รวมทัง้บุคคลในครอบครัวยกเวน้ผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญตาม พรฎ.เงิน

สวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

เอกชนประเภทผู้ป่วยนอกเป็นคร้ังคราว เพราะเหตุทีส่ถานพยาบาลของ

รัฐมีความจ าเป็นต้องส่งตัวให้

5 1 01 03 02 08 หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลทีจ่่ายเพือ่เป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิ

รวมทัง้บุคคลในครอบครัว ยกเวน้ผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญตาม พรฎ.เงิน

สวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

เอกชนประเภทผู้ป่วยใน

5 1 01 03 02 11 หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลทีจ่่ายเพือ่เป็นการช่วยเหลือ

ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการตาม

พรบ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏิบัติราชการ  ทัง้นี้ให้รวมถึงกรณีของลูกจ้างด้วย

5 1 01 04 00 00

5 1 01 04 01 00

5 1 01 04 01 01 หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบทีไ่ด้รับราชการมาซ่ึงจ่ายให้เป็น

รายเดือนให้แก่ นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารประทวนทีอ่อก

จากราชการ และยังอยู่ในกองหนุน  โดยจ่ายถึงวนัครบก าหนดรับเบีย้

หวดัตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมวา่ด้วยเงินเบีย้หวดั พ.ศ. 2495

5 1 01 04 01 02 หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบทีไ่ด้รับราชการมา ซ่ึงจ่ายเป็นราย

เดือนจนกวา่จะถึงแก่กรรมหรือหมดสิทธิ

บัญชีเงินช่วยเหลือบุตร

บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร

ชายแดนภาคใต้ กรณีบิดามารดา

เสียชีวติ

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ

ส าหรับผู้มีสิทธติามกฏหมาย

ยกเวน้ผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญ

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยใน  - รพ.รัฐ

ส าหรับผู้มีสิทธติามกฏหมาย

ยกเวน้ผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญ

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน

ส าหรับผู้มีสิทธติามกฏหมาย

ยกเวน้ผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญ

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยใน  - รพ.เอกชน

ส าหรับผู้มีสิทธติามกฏหมาย

ยกเวน้ผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญ

5.1.1.3.2 บัญชีเงนิช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรรักษำพยำบำล

บัญชีเงินช่วยเหลือค่า

รักษาพยาบาลตามกฎหมาย

สงเคราะห์ข้าราชการ

บัญชีเบีย้หวดั

บัญชีบ านาญปกติ

5.1.1.4 บัญชีค่ำบ ำเหน็จบ ำนำญ

5.1.1.4.1 บัญชีบ ำเหน็จบ ำนำญ 
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

5 1 01 04 01 03 หมายถึง ค่าใช้จ่ายรายเดือนเพือ่ให้แก่ข้าราชการ พลทหารกอง

ประจ าการ หรือบุคคลทีท่ าหน้าทีท่หารตามทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนด 

ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธรัิบบ านาญเมื่อประสบเหตุถึงทุพพลภาพจากการปฏิบัติ

ราชการในหน้าที ่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที ่ 

หรือเกิดเจ็บป่วยจนถึงขั้นทุพพลภาพหลังจากออกจากราชการหรือพ้น

จากหน้าทีไ่ปแล้วภายใน 3 ปี นับแต่วนัออกจากราชการอันเป็นเหตุ

เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ

5 1 01 04 01 04 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเป็นการช่วยเหลือรายเดือนทีจ่่ายให้กับผู้ได้รับเบีย้

หวดั หรือมีสิทธไิด้รับเบีย้หวดัตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับ

บ านาญปกติ หรือมีสิทธไิด้รับบ านาญปกติ หรือบ านาญพิเศษเพราะเหตุ

ทุพพลภาพ

5 1 01 04 01 05 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเป็นการช่วยค่าครองชีพทีจ่่ายให้ผู้ได้รับเบีย้หวดั หรือ

มีสิทธไิด้รับเบีย้หวดัตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับบ านาญปกติ

 หรือบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฏหมายวา่ด้วยบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการ

5 1 01 04 01 06 หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบทีไ่ด้รับราชการมาซ่ึงจ่ายคร้ังเดียว

เป็นเงินก้อน

5 1 01 04 01 07 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้คร้ังเดียวในกรณีที่

ผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย

5 1 01 04 01 08 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่ข้าราชการบ านาญเพือ่ช่วยเหลือการด ารงชีพ ซ่ึง

เป็นเงินทีจ่่ายให้คร้ังเดียว

5 1 01 04 01 10 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่เป็นเงินบ านาญพิเศษทีจ่่ายให้แก่อาสาสมัครต่างๆ

 เช่น อาสาสมัครทหารพราน ,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ,ราษฎร

อาสาสมัคร เป็นต้น

5 1 01 04 01 11 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่เป็นการช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท ในกรณีทีผู้่

มีสิทธรัิบบ านาญตาย

5 1 01 04 01 18 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายเป็นรายเดือนให้แก่ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ใน

อุปการะของข้าราชการผู้มีสิทธรัิบบ านาญหรือข้าราชการบ านาญทีต่าย

ลงโดยไม่มีทายาทผู้มีสิทธ ิซ่ึงจ่ายตามกฎหมายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

5 1 01 04 01 19 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้กับข้าราชการหรือลูกจ้าง ในกรณีทีม่ีการเลิกจ้าง 

รวมทัง้เงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและ

บริหารก าลังคนเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพระบบราชการ ตามระเบียบและ

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น เงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงลาออกจากราชการก่อน

เกษียณอายุ เงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล 

เงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิม่

ประสิทธภิาพระบบราชการ เงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการตาม

มาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ เป็นต้น

บัญชีบ านาญพิเศษ

บัญชีเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับ

เบีย้หวดับ านาญ

บัญชีเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ

เบีย้หวดับ านาญ

บัญชีเงินบ าเหน็จ

บัญชีเงินบ าเหน็จตกทอด

บัญชีเงินบ าเหน็จด ารงชีพ

บัญชีบ านาญพิเศษสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดน

บัญชีเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับ

บ านาญตาย

บัญชีเงินบ านาญตกทอด

บัญชีเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

5 1 01 04 01 20 หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบทีไ่ด้รับราชการมา ซ่ึงจ่าย

เป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างทีม่ีสิทธไิด้รับบ าเหน็จรายเดือน และบ าเหน็จ

พิเศษรายเดือน โดยเป็นสิทธเิฉพาะตัวลูกจ้าง ไม่รวมถึงบุคคลใน

ครอบครัว

5 1 01 04 01 99 หมายถึง ค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินบ าเหน็จบ านาญ ทีจ่่ายให้แก่

บุคลากรของหน่วยงานเมื่อออกจากงาน ทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ

ไวข้้างต้น เช่น เงินทดแทนข้าราชการพลเรือนวสิามัญ เงินทดแทน

ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เป็นต้น

5 1 01 04 02 00

5 1 01 04 02 02 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่เป็นสวสัดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่

ข้าราชการบ านาญ ซ่ึงมีสิทธไิด้รับเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ

บุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

5 1 01 04 02 03 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่เป็นสวสัดิการช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือนส าหรับ

บุตรของข้าราชการบ านาญ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกี่ยวกับ

เงินช่วยเหลือบุตร

5 1 01 04 02 04 หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลทีจ่่ายเพือ่เป็นการช่วยเหลือผู้รับเบีย้

หวดั/บ านาญ รวมทัง้บุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวสัดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ

เป็นประเภทผู้ป่วยนอก

5 1 01 04 02 05 หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลทีจ่่ายเพือ่เป็นการช่วยเหลือผู้รับเบีย้

หวดั/บ านาญรวมทัง้บุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวสัดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล       

ของรัฐเป็นประเภทผู้ป่วยใน

5 1 01 04 02 06 หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลทีจ่่ายเพือ่เป็นการช่วยเหลือผู้รับเบีย้

หวดั/บ านาญ รวมทัง้บุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวสัดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน

เป็นคร้ังคราวเพราะเหตุทีโ่รงพยาบาลของรัฐส่งตัวให้ประเภทผู้ป่วยนอก

5 1 01 04 02 07 หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลทีจ่่ายเพือ่เป็นการช่วยเหลือผู้รับเบีย้

หวดั/บ านาญ รวมทัง้บุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวสัดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน

เป็นคร้ังคราวเพราะเหตุทีโ่รงพยาบาลของรัฐส่งตัวให้ประเภทผู้ป่วยใน

5 1 02 00 00 00

5 1 02 01 00 00

5 1 02 01 01 06 หมายถึง ทุนการศึกษาทีใ่ห้ข้าราชการหรือลูกจ้างส าหรับการศึกษา

ภายในประเทศ

5.1.2.1 บัญชีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม ภำยในประเทศ

บัญชีค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - 

ในประเทศ

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ

ส าหรับผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญ

ตามกฏหมาย

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยใน- รพ.รัฐ 

ส าหรับผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญ

ตามกฏหมาย

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน

 ส าหรับผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญ

ตามกฏหมาย

บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน 

ส าหรับผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญ

ตามกฏหมาย

5.1.2 บัญชีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม

บัญชีบ าเหน็จรายเดือนส าหรับ

การเบิกเงินบ าเหน็จลูกจ้าง

บัญชีบ าเหน็จบ านาญอื่น

บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร

บัญชีเงินช่วยเหลือบุตร

5.1.1.4.2 บัญชีเงนิช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำและรักษำพยำบำล
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

5 1 02 01 01 99 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดอบรม การประชุมทางวชิาการ

หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวชิาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ

บรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือทีเ่รียกชื่ออย่าง

อื่น โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดทีแ่น่นอนทีม่ี

วตัถุประสงค์เพือ่พัฒนาบุคคลหรือเพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 

โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวชิาชีพ ซ่ึงเป็นการฝึกอบรม

ในประเทศ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของ

หน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่า

วสัดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และ

ส่ิงพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของ

สมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้า

รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้

และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธเีปิด - ปิด การฝึกอบรม

 ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
5 1 02 02 00 00

5 1 02 02 01 05 หมายถึงทุนการศึกษาทีใ่ห้ข้าราชการหรือลูกจ้างส าหรับการศึกษาใน

ต่างประเทศ
5 1 02 02 01 99 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดอบรม การประชุมทางวชิาการ

หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวชิาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ

บรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือทีเ่รียกชื่ออย่าง

อื่น โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดทีแ่น่นอนทีม่ี

วตัถุประสงค์เพือ่พัฒนาบุคคลหรือเพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 

โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวชิาชีพ ซ่ึงเป็นการฝึกอบรม

ในต่างประเทศ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของ

หน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในท านอง

เดียวกัน ค่าเคร่ืองแต่งตัว ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าโดยสาร

เคร่ืองบิน เป็นต้น ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
5 1 02 03 00 00

5 1 02 03 01 99 หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทีผู้่เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง

ไม่ใช่บุคคลากรของหน่วยงาน เช่น อบรมกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องได้แก่ ค่าเบีย้

เล้ียง ค่าทีพ่ัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร

 ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า

ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และส่ิงพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋า

หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม 

ค่าใช้จ่ายในพิธเีปิด - ปิด การฝึกอบรม ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม เป็นต้น ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

 - ในประเทศ

5.1.2.2 บัญชีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม ต่ำงประเทศ

5.1.2.2 บัญชีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม บุคคลภำยนอก

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

 - ต่างประเทศ

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

 - บุคคลภายนอก
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5 1 03 00 00 00

5 1 03 01 00 00

5 1 03 01 01 02 หมายถึง ค่าเบีย้เล้ียง ส าหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง

5 1 03 01 01 03 หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรือทีพ่ักแรม ส าหรับ

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง

5 1 03 01 01 99 หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น

 ค่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง

บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ท านองเดียวกัน ค่าขนย้าย

สัมภาระ เป็นต้น ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

5 1 03 02 00 00

5 1 03 02 01 02 หมายถึง ค่าเบีย้เล้ียง ส าหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ตาม

ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง

5 1 03 02 01 03 หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรือทีพ่ักแรม ส าหรับ

การเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง

5 1 03 02 01 99 หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เช่น ค่า

เคร่ืองแต่งตัว ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ค่า

พาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก 

ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ท านองเดียวกัน ค่าขนย้ายสัมภาระ เป็น

ต้น ตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง

5 1 04 00 00 00

5 1 04 01 00 00

5 1 04 01 01 04 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการซ้ือวสัดุมาเพือ่ไวใ้ช้ในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน หรือกรณีปรับวสัดุส้ินเปลืองทีเ่บิกใช้ไปในระหวา่งงวด

5 1 04 01 01 07 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่พือ่ซ่อมแซมทรัพย์สินทีช่ ารุดเสียหายและเพือ่การ

รักษาสภาพการใช้งานสินทรัพย ์เช่น เปล่ียนลูกบิดประตู เปล่ียนหม้อน้ า

รถ เติมน้ ามันหล่อล่ืน เปล่ียนแบตเตอร่ีรถ เปล่ียนยางรถยนต์ทีช่ ารุด 

ซ่อมบานประตู ขุดลอกท่อในหน่วยงาน ทาสีอาคารส านักงาน เปล่ียน

หลอดไฟ เป็นต้น

5 1 04 01 01 10 หมายถึง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าแก๊ส ค่าเชื้อเพลิงอย่างอื่นทีช่้ในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน (ไม่รวมถึงเชื้อเพลิงทีซ้ื่อมาสต็อกไว)้

5.1.3 บัญชีค่ำใช้จ่ำยเดินทำง

บัญชีค่าเบีย้เล้ียง

5.1.3.1 บัญชีค่ำใช้จ่ำยเดินทำง ในประเทศ

บัญชีค่าทีพ่ัก

บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไป

ราชการ - ในประทศ

บัญชีค่าเบีย้เล้ียง

บัญชีค่าทีพ่ัก

บัญชีค่าใช้จ่ายเดินไปราชการ - 

ต่างประเทศ

บัญชีค่าวสัดุ

5.1.3.2 บัญชีค่ำใช้จ่ำยเดินทำง ต่ำงประเทศ

5.1.4 บัญชีค่ำตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสำธำรณูปโภค

5.1.4.1 บัญชีค่ำใช้สอย และค่ำวัสดุ

บัญชีค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

บัญชีค่าเชื้อเพลิง
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5 1 04 01 01 12 หมายถึง  ค่าจ้างเหมาบริการทีจ่่ายให้หน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ท าการ

อย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

ตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างท าหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายใน

การจัดท าเวบ็ไซต์ และส่วนอื่นทีเ่กี่ยวข้องในการจัดท าเวบ็ไซต์ 

ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง หนู หรือสัตวท์ีอ่าจเป็น

พาหะน าโรคร้ายมาสู่คนรวมถึงการก าจัดเชื้อโรคเชื้อราตามส่วนราชการ

หรือบ้านพักทีท่างราชการจัดไวใ้ห้  ค่าบริการในการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

จัดเก็บขยะของส่วนราชการ ค่าบริการในการก าจัดส่ิงปฏิกูลบ้านพักของ

ทางราชการกรณีไม่มีผู้อาศัย ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุ

ภัณฑ์ของส่วนราชการ เป็นต้น

5 1 04 01 01 13 หมายถึง หมายถึง  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างท าของ ทีจ่่ายให้

หน่วยงานภาครัฐ เพือ่ให้ท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซ่ึงอยู่

ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง บัญชีนี้ถือเป็น

บัญชีระหวา่งหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน 

(BP) กับบัญชีรายได้จากการให้บริการ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 

4301020101

5 1 04 01 01 14 บัญชีค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หมายถึง ค่าธรรมเนียมทีห่น่วยงานจ่ายเพือ่การปรึกษากฎหมาย และ

เพือ่การต่อสู้คดี เช่น ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ ค่าทนายความ ค่าเบีย้

เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเสียหาย ค่าดอกเบีย้ ค่าบังคับคดี ค่าทีพ่ักพยาน 

เป็นต้น

5 1 04 01 01 15 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้ผู้ให้บริการ เช่น สถาบันการเงิน หรือ

หน่วยงานอื่นๆ เพือ่ตอบแทนการให้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

ค่าพาสปอร์ต ค่าธรรมเนียมทีดิ่น ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม 

ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปล่ียนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทาง

ไปราชการ หรือค่าบัตรโดยสารทีไ่ม่สามารถคืนหรือเปล่ียนบัตรได้กรณี

เล่ือนการเดินทางไปราชการ เป็นต้น
5 1 04 02 00 00

5 1 04 02 01 01 หมายถึง ค่าไฟฟ้าทีใ่ช้ในการด าเนินของหน่วยงานทีน่ าเสนอรายงาน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ทัง้ทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นหนี้สิน

5 1 04 02 01 03 หมายถึง ค่าน้ าประปาทีใ่ช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานทีน่ าเสนอ

รายงาน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5 1 04 02 01 05 หมายถึง ค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ค่าบัตรโทรศัพท์ ค่า

บัตรเติมเงินโทรศัพท์ ค่าบริการ SMS ทีใ่ช้ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานทีน่ าเสนอรายงาน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5 1 04 02 01 06 บัญชีค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคมหมายถึง ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวทิยุติดตามตัว ค่าวทิยุ

ส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ

อินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิล้ทีว ีค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าระบบ

สัญญาณเน็ตปีต่อปี และค่าส่ือสารอื่นๆ

บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - 

บุคคลภายนอก

บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - 

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีค่าธรรมเนียม

บัญชีค่าไฟฟ้า

5.1.4.2 บัญชีค่ำสำธำรณูปโภค

บัญชีค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล

บัญชีค่าโทรศัพท์



- 92 -

ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

5 1 04 02 01 07 หมายถึง ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ตอบรับ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ

 ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  และค่าขนส่งพัสดุ

5 1 04 03 00 00

5 1 04 03 02 00

5 1 04 03 02 02 หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคล หรือนิติบุคคล ทีป่ระกอบธรุกิจหรือ

สามารถให้บริการทางวชิาการ รวมทัง้ด้านศึกษา ซ่ึงต้องอาศัยความรู้

ความสามารถ หรือความช านาญในทางวชิาการ

5 1 04 03 02 03 หมายถึง ค่าเบีย้ประกันภัยทรัพย์สินส่วนทีถ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ

ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5 1 04 03 02 04 หมายถึง ต้นทุนทีเ่กิดขึ้นจากการผลิตธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ใน

รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5 1 04 03 02 05 หมายถึง ต้นทุนของสินค้าทีข่าย และต้นทุนในการให้บริการ ในรอบ

ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5 1 04 03 02 06 หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ทีม่ีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ซ่ึงจัดหามาเพือ่ใช้

ในการด าเนินงานในรอบบัญชีปัจจุบันทีต่่ ากวา่เกณฑ์มูลค่าขั้นต่ าของ

การบันทึกสินทรัพย์ถาวร

5 1 04 03 02 07 หมายถึง  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการ

ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารในกรณีทีม่ีการประชุมคาบเกี่ยว

มื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น เป็นต้น ไม่รวม

รายการประชุมวชิาการและการฝึกอบรม

5 1 04 03 02 08 หมายถึง  รายจ่ายในการเล้ียงรับรองของทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การรับรองและพิธกีาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหวา่งรับเสด็จ 

ส่งเสด็จ หรือทีเ่กี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืมส าหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยม

ชมส่วนราชการ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจ

ปกติของบุคลากรภายในส่วนราชการ การมอบเงินหรือส่งของบริจาค 

ค่าของขวญัหรือของทีร่ะลึกทีม่องให้ชาวต่างประเทศกรณีชาว

ต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม

 ค่าของขวญัหรือของทีร่ะลึกในการเยี่ยมชมส่วนราชการในนามของส่วน

ราชการเป็นการส่วนรวม ค่าใช้จ่ายพิธกีารทางศาสนา เป็นต้น

5 1 04 03 02 09 หมายถึง ค่าเช่าอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และทีดิ่น ทีห่น่วยงานจ่ายให้กับ

หน่วยงานภาครัฐ เช่น เช่าอาคารส านักงานทีม่ีระยะเวลานานกวา่ 1 ปี 

และมีการเช่าอย่างต่อเนื่อง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งหน่วยงาน

ภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ค่า

เช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4301030101

บัญชีค่าบริการไปรษณีย์

บัญชีค่าจ้างทีป่รึกษา

บัญชีค่าเบีย้ประกันภัย

ต้นทุนขาย - ธนบัตรและเหรียญ

กษาปณ์

5.1.4.3 บัญชีค่ำใช้สอยอ่ืนๆ

5.1.4.3.2 บัญชีค่ำใช้สอยอ่ืนๆ

ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ

บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่

เกณฑ์

บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม

บัญชีค่ารับรองและพิธกีาร

บัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - 

หน่วยงานภาครัฐ
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5 1 04 03 02 10 หมายถึง ค่าเช่าอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และทีดิ่น ทีห่น่วยงานจ่ายให้กับ

บุคคลภายนอก เช่น เช่าอาคารส านักงานทีม่ีระยะเวลานานกวา่ 1 ปี 

และมีการเช่าอย่างต่อเนื่อง

5 1 04 03 02 11 หมายถึง ค่าเช่าสินทรัพย์ประเภทเคร่ืองจักร อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซ่ึง

ไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามทีร่ะบุไวข้้างต้นทีห่น่วยงาน

จ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ บัญชีนี้ถือเป็นรายการระหวา่งหน่วยงาน

ภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน(BP) กับบัญชีรายได้ค่าเช่า

เบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4202020103

5 1 04 03 02 12 หมายถึง ค่าเช่าสินทรัพย์ประเภทเคร่ืองจักร อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซ่ึง

ไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามทีร่ะบุไวข้้างต้นทีห่น่วยงาน

จ่ายให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ค่าเช่ารถยนต์  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า  เป็นต้น

5 1 04 03 02 13 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการได้รับการบริการตรวจสอบบัญชีโดย

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน 

บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการให้บริการ - หน่วยงานภาครัฐ 

รหัสบัญชี 4301020101

5 1 04 03 02 14 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการได้รับการบริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้

ตรวจสอบบัญชีอื่น ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน เช่น สตง. 

อนุญาติให้ผู้ตรวจสอบคนอื่นท าการตรวจสอบได้ ทีไ่ม่ใช่ สตง.

5 1 04 03 02 15 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวจิัยและพัฒนาทีจ่่ายให้แก่หน่วยงาน

ภาครัฐ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการ

ให้บริการ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4301020101

5 1 04 03 02 16 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวจิัยและพัฒนาทีจ่่ายให้แก่

บุคคลภายนอก เช่น จ้างอาจารย์มหาวทิยาลัยท าการวจิัย การจ้างบุคคล

 หรือนิติบุคคล ทีป่ระกอบธรุกิจหรือสามารถให้บริการในการท าการวจิัย 

เป็นต้น

5 1 04 03 02 17 หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทีห่น่วยงานจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม

สัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K)  ในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน

ก่อสร้างให้แก่ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

5 1 04 03 02 18 หมายถึง เงินนอกงบประมาณหรือเงินงบประมาณของหน่วยงานที่

กฏหมายไม่อนุญาตให้น าไปใช้จ่ายได้ และต้องน าส่งคลังเป็นรายได้

แผ่นดิน

บัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - 

บุคคลภายนอก

บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - 

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - 

บุคคลภายนอก

บัญชีค่าตรวจสอบบัญชี - 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

บัญชีค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้

ตรวจสอบอื่น

บัญชีค่าวจิัยและพัฒนา - 

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีค่าวจิัยและพัฒนา-

บุคคลภายนอก

บัญชีเงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้าง

บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้

แผ่นดิน
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5 1 04 03 02 19 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเร่ืองราว

ข่าวสารแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยมีการ

วางแผน ก าหนดวตัถุประสงค์ และด าเนินการเพือ่บอกกล่าวให้ทราบ 

โดยผ่านช่องทางการส่ือสาร หรือส่ือทีใ่ช้ในการประชาสัมพันธท์ีเ่หมาะสม

 ได้แก่ 1. ส่ือมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วทิยุโทรทัศน์และ

ภาพยนตร์ 2. ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ หนังสือ

ในโอกาสต่างๆ รายงานประจ าปี 3. ส่ือโทรทัศน์ เช่น เทปบันทึกเสียง 

เทปวดีีทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ แผ่นซีดีรอม จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 4. ส่ือ

กิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดการแสดง และการจัดกิจกรรม

ต่างๆเป็นต้น

5 1 04 03 02 20 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่ชดใช้ความสูญเสียหรือเสียหายต่อบุคคลภายนอก

 อันเกิดจากการกระท าของบุคลากรของหน่วยงาน ซ่ึงอยู่ในความ

รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมทัง้เงินชดใช้ค่าเสียหายทีห่น่วยงานเป็นผู้

เบิกจ่ายให้ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าสินไหมทีจ่่ายให้แก่ผู้ที่

เสียหาย ผู้เสียหายยื่นค าขอให้ส่วนราชการชดใช้กรณีทีเ่จ้าหน้าทีข่อง

ส่วนราชการได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที ่เป็น

ต้น

5 1 04 03 02 99 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายไปเพือ่ให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อื่น ๆ ซ่ึงไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีร่ะบุไวข้้างต้น เช่น ค่าผ่าน

ทางด่วน ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซ้ือหนังสือ จุลสาร 

วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ใช้ในราชการโดย

ส่วนรวม  ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ 

ของขวญั ของรางวลั ของทีร่ะลึก ส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่

เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทาง

ราชการ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพือ่ประโยชน์

ของทางราชการ ค่าของขวญัหรือของทีร่ะลึกทีม่อบให้ชาวต่างประเทศ

กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่

ชั่วคราวของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นต้น

5 1 04 04 00 00

5 1 04 04 01 01 หมายถึง เงินค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้ทีป่ฏิบัติงานให้ทางราชการตาม

ต าแหน่ง เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล เป็นต้น รวมทัง้เงิน

ช่วยเหลือและเงินรางวลัอื่น ๆ ทีจ่่ายให้ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว 

และครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานนี้ด้วย

บัญชีค่าประชาสัมพันธ์

บัญชีชดใช้ค่าเสียหาย

บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ

5.1.4.4 บัญชีค่ำตอบแทน

บัญชีค่าตอบแทนตามต าแหน่ง
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5 1 04 04 01 02 หมายถึง เงินค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้ทีป่ฏิบัติงานให้ทางราชการ

ส าหรับงานเฉพาะบางอย่างในแต่ละคราว ทัง้การรับอาสา และการ

ได้รับมอบหมายหรือแต่งต้ัง เช่น  เงินรางวลัเจ้าหน้าที ่เงินค่าสอนพิเศษ 

เงินรางวลัเกี่ยวกับการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการ การสอบ ผู้อ่าน ตรวจ

 และประเมินผลงาน ค่าสอนพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาทีผู้่สอนไม่ได้

ด ารงต าแหน่งในสถาศึกษานั้น ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือ

เอกสาร ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ

และในวนัหยุดราชการ เงินสมนาคุณกรรมการสอบวนิัยข้าราชการ เงิน

สมนาคุณอาจารย์สาขาวชิาทีข่าดแคลนในสถานอุดมศึกษาของรัฐ เงิน

สมนาคุณอาจารย์แพทย์ในมหาวทิยาลัยส่วนภูมิภาค เงินค่าฝ่าอันตราย

เป็นคร้ังคราว ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ เงินรางวลัเจ้าหน้าทีต่ ารวจ

รักษาการณ์  เงินรางวลัเจ้าหน้าทีต่ ารวจควบคุมเงิน เป็นต้น ตาม

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

5 1 04 04 01 03 หมายถึง เงินประจ าต าแหน่งทีจ่่ายให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งพิเศษในระดับสูง

 ซ่ึงไม่ได้เป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน แต่หน่วยงานเป็นผู้เบิกจ่าย

ให้ เช่น เงินประจ าต าแหน่งองคมนตรี องคมนตรี ประธานรัฐสภา 

ประธานวฒิุสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ส าเร็จราชการแทน

พระองค์ เป็นต้น

5 1 04 04 01 04 หมายถึง  เงินทีท่างราชการจ่ายเป็นการสงเคราะห์และช่วยเหลือค่า

รักษาพยาบาลให้แก่ผู้ทีป่ฏิบัติงานช่วยเหลือราชการ ยกเวน้ข้าราชการ 

และลูกจ้าง ซ่ึงจ่ายตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง  เช่น พรบ. สงเคราะห์

ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ 

หรือการปฏิบัติตามหน้าทีม่นุษยธรรม ระเบียบกค.วา่ด้วยการเบิกจ่าย

ตามระเบียบ บทช. ระเบียบกค.วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ

รายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

5 1 04 04 01 05 หมายถึง ค่าตอบแทนทีท่างราชการจ่ายเป็นรายเดือนให้กับสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน ตามระเบียบกค.วา่ด้วย

การเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

5 1 04 04 01 08 หมายถึง เงินเพิม่ค่าครองชีพทีจ่่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 1 05 00 00 00

5 1 05 01 01 01 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร

เพือ่การพักอาศัย  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น  ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 03 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

อาคารส านักงาน  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

บัญชีค่าเส่ือมราคา - อาคารเพือ่

การพักอาศัย

5.1.5 บัญชีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย

บัญชีค่าเส่ือมราคา - อาคาร

ส านักงาน

บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

บัญชีเงินประจ าต าแหน่งพิเศษ

และเงินเพิม่

บัญชีเงินช่วยเหลือแก่ผู้ช่วย

ราชการ

บัญชีค่าตอบแทนอาสาสมัคร

บัญชีค่าตอบแทนผู้มีสิทธสัิงกัด

ท้องถิ่น
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5 1 05 01 01 05 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร

เพือ่ประโยชน์อื่น  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีม่ีอยู่

จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 06 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร

 - ภายใต้สัญญาเช่าการเงินซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายทีห่น่วยงานต้องค านวณและ

บันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง

5 1 05 01 01 07 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของส่ิง

ปลูกสร้าง  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีม่ีอยู่จาก

สินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 08 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของส่ิง

ปลูกสร้าง - ภายใต้สัญญาเช่าการเงินซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายทีห่น่วยงานต้อง

ค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง

5 1 05 01 01 09 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

ครุภัณฑ์ส านักงาน รวมทัง้รถจักรยานยนต์ เพือ่รับรู้การใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพย์นั้น  ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 11 หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

ยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจทีม่ีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 13 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวทิยุ เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 15 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจในอนาคตทีม่ีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 17 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีม่ีอยู่

จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 19 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีม่ีอยู่จาก

สินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน
5 1 05 01 01 29 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีม่ีอยู่

ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 33 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพือ่รับรู้การ

ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตทีม่ีอยู่จากครุภัณฑ์กีฬา มีอายุ

การใช้งานส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์

ส านักงาน

บัญชีค่าเส่ือมราคา - 

ยานพาหนะและอุปกรณ์การ

ขนส่ง

บัญชีค่าเส่ือมราคา - อาคาร

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ส่ิงปลูกสร้าง

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ส่ิงปลูก

สร้างภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

บัญชีค่าเส่ือมราคา - อาคารเพือ่

ประโยชน์อื่น

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวทิยุ

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์

โฆษณาและเผยแพร่

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์

การเกษตร

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์

โรงงาน

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์

การศึกษา

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา
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5 1 05 01 01 37 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

ครุภัณฑ์สนาม เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตที่

มีอยู่จากครุภัณฑ์สนาม มีอายุการใช้งานส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 39 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

โรงงาน และอุปกรณ์อื่น  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ในอนาคตทีม่ีอยู่จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของ

สินทรัพย์เหล่านั้น

5 1 05 01 01 40 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ 

ครุภัณฑ์ - ภายใต้สัญญาเช่าการเงินซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายทีห่น่วยงานต้อง

ค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง

5 1 05 01 01 43 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของถนน  

เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตทีม่ีอยู่จาก

สินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น

5 1 05 01 01 44 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

สะพาน  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตทีม่ีอยู่

จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น

5 1 05 01 01 45 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของเขื่อน 

 เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตทีม่ีอยู่จาก

สินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น

5 1 05 01 01 46 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอ่าง

เก็บน้ า  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตทีม่ีอยู่

จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น
5 1 05 01 01 47 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

โครงสร้างพืน้ฐานอื่น  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน

อนาคตทีม่ีอยู่จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของ

สินทรัพย์เหล่านั้น

5 1 05 01 01 48 หมายถึง มูลค่าของการจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงประกอบด้วย

ต้นทุนจากการซ้ือมาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า

เส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย
5 1 05 01 01 49 หมายถึง มูลค่าของการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ซ่ึงประกอบด้วย

ต้นทุนจากการซ้ือมาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า

เส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย
5 1 05 01 01 51 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

สินทรัพย์อื่น  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตทีม่ี

อยู่จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น

5 1 05 01 01 52 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจในอนาคตทีม่ีอยู่จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้

งานของสินทรัพย์เหล่านั้น

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์

สนาม

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์อื่น

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ถนน

บัญชีค่าเส่ือมราคา - สะพาน

บัญชีค่าเส่ือมราคา - เขื่อน

บัญชีค่าเส่ือมราคา - อ่างเก็บน้ า

บัญชีค่าเส่ือมราคา - โครงสร้าง

พืน้ฐานอื่น

บัญชีค่าตัดจ าหน่าย - โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

บัญชีค่าตัดจ าหน่าย - สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอื่น

บัญชีค่าเส่ือมราคา - สินทรัพย์อื่น

บัญชีค่าเส่ือมราคา - 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน
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5 1 05 01 01 53 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร

เพือ่การพักอาศัย  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น  ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 55 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

อาคารส านักงาน  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 57 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร

เพือ่ประโยชน์อื่น  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีม่ีอยู่

จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 58 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของส่วน

ปรับปรุงอาคาร  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีม่ีอยู่จาก

สินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 59 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของส่ิง

ปลูกสร้างราชพัสดุ  เพือ่รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีม่ีอยู่

จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 05 01 01 60 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร

และส่ิงปลูกสร้างทีน่ าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing (ไม่เปิดให้ใช้

กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

5 1 05 01 01 61 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

ครุภัณฑ์ทีน่ าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing  (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วน

ราชการโดยทัว่ไป)

5 1 05 01 01 64 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีน่ าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing (ไม่เปิดให้

ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

5 1 05 01 01 66 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร

และส่ิงปลูกสร้างในต่างประเทศ

5 1 05 01 01 67 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

ครุภัณฑ์ในต่างประเทศ

5 1 05 01 01 68 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของส่วน

ปรับปรุงอาคาร ทีน่ าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing (ไม่เปิดให้ใช้

กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

5 1 05 01 01 69 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ภายใต้สัญญาเช่าการเงินซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่

หน่วยงานต้องค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง

5 1 05 01 01 70 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของสิน

ทัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ภายใต้สัญญาเช่าการเงินซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่

หน่วยงานต้องค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง

บัญชีค่าเส่ือมราคา - อาคารราช

พัสดุ - เพือ่การพักอาศัย

บัญชีค่าเส่ือมราคา - อาคารราช

พัสดุ - เพือ่ใช้เป็นส านักงาน

บัญชีค่าเส่ือมราคา - อาคารราช

พัสดุ - เพือ่ประโยชน์อื่น

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ส่วน

ปรับปรุงอาคาร

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ส่ิงปลูก

สร้างราชพัสดุ

บัญชีค่าเส่ือมราคา - อาคารและ

ส่ิงปลูกสร้าง  Interface

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์   

Interface

บัญชีค่าตัดจ าหน่าย - สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน Interface

บัญชีค่าเส่ือมราคา - อาคารและ

ส่ิงปลูกสร้าง-หน่วยงานใน

ต่างประเทศบัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์ - 

หน่วยงานในต่างประเทศ

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ส่วน

ปรับปรุงอาคาร - Interface

บัญชีค่าตัดจ าหน่าย- โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน

บัญชีค่าตัดจ าหน่าย- สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอื่นภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน
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5 1 05 01 01 94 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

อาคารและส่ิงปลูกสร้างทีห่น่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบ ซ่ึงเป็น

ค่าใช้จ่ายทีห่น่วยงานต้องค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5 1 05 01 01 95 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

ครุภัณฑ์ทีห่น่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบ ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่

หน่วยงานต้องค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5 1 05 01 01 97 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐานทีห่น่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบซ่ึง

เป็นค่าใช้จ่ายทีห่น่วยงานต้องค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบ

เอง

5 1 05 01 01 98 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีห่น่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบซ่ึงเป็น

ค่าใช้จ่ายทีห่น่วยงานต้องค านวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5 1 06 00 00 00

5 1 06 01 01 01 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่วตัถุประสงค์ในการด าเนินการรักษาความมั่นคง

ของประเทศ

5 1 06 01 01 02 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่เป็นเงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของ

ประเทศ
5 1 06 01 01 03 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่น าไปใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยความเสียหายจากการ

ปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

5 1 06 01 01 04 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่ผู้มีสิทธจิากการทีบุ่คคลผู้นั้นได้รับอันตราย

เนื่องจากการรักษาความมั่นคงของประเทศตามระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง

5 1 07 00 00 00

5 1 07 01 00 00

5 1 07 01 01 01 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นเพือ่สนับสนุนงานตาม

ภารกิจของหน่วยผู้รับ ซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การด าเนินงานของ

หน่วยผู้จ่าย รวมทัง้การจ่ายให้ตามหน้าทีเ่ป็นเงินโอนให้หรือซ้ือเป็น

ส่ิงของให้แก่หน่วยงานผู้รับใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจ าเพือ่การด าเนินงาน

 บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการอุดหนุน - 

หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4302010101

5 1 07 01 01 02 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่รัฐบาลต่างประเทศเพือ่ให้การช่วยเหลือ

สนับสนุนแก่รัฐบาลต่างประเทศโดยสมัครใจ โดยมีวตัถุประสงค์ให้

รัฐบาลต่างประเทศใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจ าเพือ่การด าเนินงานมิใช่

เพือ่ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร
5 1 07 01 01 03 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ให้การ

ช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยมี

วตัถุประสงค์ให้อปท.ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจ าเพือ่การด าเนินงานมิใช่

เพือ่ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

5.1.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ

5.1.7 บัญชีค่ำใช้จ่ำยเงนิอุดหนุน 

5.1.7.1 บัญชีค่ำใช้จ่ำยเงนิอุดหนุน - เพ่ือกำรด ำเนินงำน

บัญชีค่าเส่ือมราคา - อาคารและ

ส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด

บัญชีค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์ไม่

ระบุรายละเอียด

บัญชีค่าเส่ือมราคา - สินทรัพย์

โครงสร้างพืน้ฐานไม่ระบุ

รายละเอียด

บัญชีค่าตัดจ าหน่าย - สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด

บัญชีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

รักษาความมั่นคงของประเทศ

บัญชีเงินราชการลับในการรักษา

ความมั่นคงของประเทศ
บัญชีเงินชดเชยความเสียหาย

จากการปฏิบัติการของ

ผู้ก่อการร้ายบัญชีค่าทดแทนผู้ได้รับอันตราย

ในการรักษาความมั่นคงของ

ประเทศ

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - 

หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ด าเนินงาน - ให้รัฐบาล

ต่างประเทศ

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ด าเนินงาน - องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
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5 1 07 01 01 04 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่ประชาชน หรือกลุ่มทีไ่ม่ได้รวมตัวกันเพือ่ธรุกิจ 

เพือ่สนับสนุนงานของผู้รับ หรือช่วยเหลือผู้รับเป็นปกติแต่ไม่รวมถึงการ

บรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ไม่สงบ รวมทัง้การ

จ่ายตามหน้าทีเ่ป็นเงินโอนให้หรือซ้ือเป็นส่ิงของให้แก่ผู้รับใช้จ่ายเป็น

รายจ่ายประจ าเพือ่การด าเนินงานมิใช่เพือ่ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์

ถาวร เช่น แจกผ้าห่มแก่ชาวบ้านจากภัยหนาว จ่ายเงินให้แรงงานที่

ได้รับความเสียหายในบังคับคดี จัดหาต้นไม้ให้ชาวบ้านน าไปปลูกป่า 

หรือจัดหายาก าจัดศัตรูพืชให้กับชาวบ้านเอาไปดูแลรักษาต้นไม้

5 1 07 01 01 05 หมายถึง เงินอุดหนุนทีจ่่ายให้แก่องค์กรธรุกิจภาคเอกชน  เช่น บริษัท 

ห้าง ร้าน เพือ่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการด าเนิน

ธรุกิจขององค์กรซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การด าเนินนโยบายของรัฐ 

โดยให้องค์กรธรุกิจเอกชนน าไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจ าเพือ่การ

ด าเนินงานมิใช่เพือ่ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

5 1 07 01 01 06 หมายถึง เงินอุดหนุนทีจ่่ายให้แก่องค์กรทีไ่ม่หวงัผลก าไรและกิจการอัน

เป็นสาธารณะประโยชน์  เช่น องค์กรทางศาสนาและองค์กรการกุศล 

เพือ่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการปฏิบัติงานของ

องค์กรเหล่านั้น โดยให้องค์กรผู้รับน าไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจ าเพือ่

การด าเนินงานมิใช่เพือ่ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

5 1 07 01 01 07 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่องค์กรระหวา่งประเทศเพือ่ให้การช่วยเหลือ

สนับสนุนแก่องค์กรระหวา่งประเทศโดยสมัครใจ รวมทัง้เงินบ ารุงและ

เงินค่าสมาชิกต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค์ให้องค์กรผู้รับใช้จ่ายเป็น

รายจ่ายประจ าเพือ่การด าเนินงานมิใช่เพือ่ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

5 1 07 01 01 08 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่ฐบาลอุดหนุนผู้ส่งออกในรูปแบบการออกบัตรภาษี

ให้น าไปใช้ช าระค่าภาษีเพือ่สนับสนุนการส่งออก

5 1 07 01 01 09 หมายถึง เงินอุดหนุนทีจ่่ายให้แก่องค์กรทีต้ั่งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์ทาง

ธรุกิจแต่ไม่ใช่การท าก าไรสูงสุดแก่เจ้าของเป็นหลัก เช่น สหกรณ์  กลุ่ม

แม่บ้าน  เพือ่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการ

ด าเนินงานขององค์กรผู้รับ ซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การด าเนินงาน

มิใช่เพือ่ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

5 1 07 01 01 10 หมายถึง เงินอุดหนุนทีจ่่ายให้แก่รัฐวสิาหกิจทีไ่ม่ใช่สถาบันการเงิน 

เพือ่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการด าเนินงานของ

รัฐวสิาหกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การด าเนินนโยบายของรัฐ โดย

ให้รัฐวสิาหกิจผู้รับน าไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจ าเพือ่การด าเนินงานมิใช่

เพือ่ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

5 1 07 01 01 11 หมายถึง เงินอุดหนุนทีจ่่ายให้แก่รัฐวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 

เพือ่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการด าเนินงานของ

รัฐวสิาหกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การด าเนินนโยบายของรัฐ โดย

ให้รัฐวสิาหกิจผู้รับน าไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจ าเพือ่การด าเนินงานมิใช่

เพือ่ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

 บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ด าเนินงาน - ภาคครัวเรือน

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ด าเนินงาน - ธรุกิจเอกชน

บัญชีเงินอุดหนุนเพือ่การ

ด าเนินงาน - องค์กรไม่หวงัผล

ก าไร

บัญชีเงินอุดหนุนเพือ่การ

ด าเนินงาน - องค์กรระหวา่ง

ประเทศ

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่

ชดเชยการส่งออก

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ด าเนินงาน - หน่วยธรุกิจอื่น

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ด าเนินงาน - รัฐวสิาหกิจทีไ่ม่ใช่

สถาบันการเงิน

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ด าเนินงาน - รัฐวสิาหกิจทีเ่ป็น

สถาบันการเงิน
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5 1 07 01 01 12 หมายถึง เงินอุดหนุนจากทุนหมุนเวยีนทีจ่่ายชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธ ิตาม

วตัถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีนนั้นๆ

5 1 07 01 01 13 หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายจากเงินทีจ่่ายเพือ่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน

แก่ผู้รับตามมาตรการของรัฐบาลทีก่ าหนดขึ้นเป็นคร้ังคราว ซ่ึงผู้รับไม่มี

ข้อผูกพันต้องส่งมอบส่ิงใดทีม่ีมูลค่าใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทีจ่่ายให้เป็น

การตอบแทนแก่รัฐบาลโดยตรง (ให้หน่วยงานระบุบัญชีย่อยทีเ่กี่ยวข้อง)

5 1 07 01 01 14 หมายถึง เงินทีรั่ฐบาลจ่ายให้ความช่วยเหลือเพือ่มุ่งให้เกิดมาตรฐานการ

ครองชีพทีดี่ มีสุขภาพอนามัยและสังคมทีน่่าพึงพอใจ เช่น เบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอายุ เบีย้คนพิการ เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้

น้อย เป็นต้น (ให้หน่วยงานระบุบัญชีย่อยทีเ่กี่ยวข้อง)

5 1 07 01 01 99 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่ผู้รับประเภทอื่นนอกจากทีร่ะบุข้างต้น เพือ่ให้

การช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่ผู้รับโดยสมัครใจ ซ่ึงผู้รับไม่มีข้อผูกพัน

ต้องส่งมอบส่ิงใดทีม่ีมูลค่าใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทีจ่่ายให้เป็นการตอบ

แทนแก่รัฐโดยตรง โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผู้รับใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจ า

เพือ่การด าเนินงานมิใช่เพือ่ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

5 1 07 02 00 00

5 1 07 02 01 02 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่รัฐบาลต่างประเทศเพือ่ให้การช่วยเหลือ

สนับสนุนแก่รัฐบาลต่างประเทศโดยสมัครใจ โดยมีวตัถุประสงค์ให้

รัฐบาลต่างประเทศน าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือให้เป็นสินทรัพย์

ถาวรโดยตรง

5 1 07 02 01 03 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ให้การ

ช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยมี

วตัถุประสงค์ให้อปท.น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร หรือให้เป็นสินทรัพย์

ถาวรโดยตรง

5 1 07 02 01 04 หมายถึง เงินอุดหนุนทีจ่่ายให้แก่องค์กรธรุกิจในภาคเอกชน เพือ่ให้การ

ช่วยเหลือสนับสนุนแก่ธรุกิจเอกชน โดยมีวตัถุประสงค์ให้ธรุกิจน าไปใช้

จัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือให้เป็นสินทรัพย์ถาวรโดยตรง

5 1 07 02 01 05 หมายถึง เงินอุดหนุนทีจ่่ายให้แก่องค์กรทีไ่ม่หวงัผลก าไรและกิจการอัน

เป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น องค์กรทางศาสนาและองค์กรการกุศล 

เพือ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กรเหล่านั้น โดยมีวตัถุประสงค์ให้

ธรุกิจน าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือให้เป็นสินทรัพย์ถาวรโดยตรง  

เช่น สร้างอาคารจ าหน่ายสินค้าให้กับศูนย์ศิลปาชีพ เป็นต้น

5 1 07 02 01 06 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่องค์กรระหวา่งประเทศเพือ่ให้การช่วยเหลือ

สนับสนุนแก่องค์กรระหวา่งประเทศโดยสมัครใจ รวมทัง้เงินบ ารุงและ

เงินค่าสมาชิกต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค์ให้น าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

หรือให้เป็นสินทรัพย์ถาวรโดยตรง

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่

ชดเชยจากทุนหมุนเวยีน

บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตาม

มาตรการของรัฐ

บัญชีค่าใช้จ่ายสวสัดิการของรัฐ

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ด าเนินงานอื่น

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ลงทุน - รัฐบาลต่างประเทศ

5.1.7.2 บัญชีค่ำใช้จ่ำยเงนิอุดหนุน - เพ่ือกำรลงทุน

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ลงทุน - องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ลงทุน - ธรุกิจภาคเอกชน

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ลงทุน - องค์กรไม่หวงัผลก าไร

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ลงทุน - องค์กรระหวา่งประเทศ
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5 1 07 02 01 07 หมายถึง เงินอุดหนุนทีจ่่ายให้แก่รัฐวสิาหกิจทีไ่ม่ใช่สถาบันการเงิน 

เพือ่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการด าเนินงานของ

รัฐวสิาหกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การด าเนินนโยบายของรัฐ โดย

ให้รัฐวสิาหกิจผู้รับน าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือให้เป็นสินทรัพย์ถาวร

โดยตรง

5 1 07 02 01 08 หมายถึง เงินอุดหนุนทีจ่่ายให้แก่รัฐวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 

เพือ่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการด าเนินงานของ

รัฐวสิาหกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การด าเนินนโยบายของรัฐ โดย

ให้รัฐวสิาหกิจผู้รับน าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือให้เป็นสินทรัพย์ถาวร

โดยตรง

5 1 07 02 01 99 หมายถึง เงินทีจ่่ายให้แก่ผู้รับประเภทอื่นนอกจากทีร่ะบุข้างต้น เพือ่ให้

การช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่ผู้รับโดยสมัครใจ ซ่ึงผู้รับไม่มีข้อผูกพัน

ต้องส่งมอบส่ิงใดทีม่ีมูลค่าใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทีจ่่ายให้เป็นการตอบ

แทนแก่รัฐโดยตรง โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผู้รับน าไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

5 1 07 03 00 00

5 1 07 03 01 01 หมายถึง บัญชีทีห่น่วยงานใช้บันทึกเพือ่ต้ังเบิกงบอุดหนุนทัว่ไป ซ่ึงไม่

ทราบรายละเอียดรายการทีจ่ะจ่าย

5 1 07 03 01 02 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนเพือ่ต้ังเบิกงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณให้แก่ส านักงานในต่างประเทศของหน่วยงานน าไปใช้จ่าย 

ซ่ึงจะล้างออกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามทีส่ านักงานในต่างประเทศแจ้ง

การใช้จ่ายจริงภายหลัง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชี

รายได้เงินงบประมาณ - หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 

4313010111 และบัญชีรายได้เงินนอกประมาณ - หน่วยงานใน

ต่างประเทศ รหัสบัญชี 4313010112 และบัญชีค่าใช้จ่ายน าส่งเงิน

เบิกเกินส่งคืน - หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 5107030104

5 1 07 03 01 03 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากหน่วยงานในต่างประเทศน าส่งเงินรายได้

แผ่นดินทีจ่ัดเก็บได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดน าส่งรายได้เข้าคลัง บัญชีนี้ถือ

เป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมกงสุล-หน่วยงาน

ในต่างประเทศ รหัสบัญชี 4202010125 และบัญชีรายได้ทีไ่ม่ใช่ภาษีอื่น

 - หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 4206010108

5 1 07 03 01 04 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากหน่วยงานในต่างประเทศน าส่งเงิน

งบประมาณทีเ่บิกเกินมาให้หน่วยงานต้นสังกัดคืนคลัง บัญชีนี้ถือเป็น

บัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ รหัส

บัญชี 5107030102

5 1 07 03 01 05 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากหน่วยงานในต่างประเทศน าส่งเงินนอก

งบประมาณทีจ่ัดเก็บได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดน าส่งเงินรายได้เข้าคลัง 

บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ

 - หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 4301020111

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ลงทุน - รัฐวสิาหกิจทีไ่ม่ใช่

สถาบันการเงิน

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ลงทุน - รัฐวสิาหกิจทีเ่ป็น

สถาบันการเงิน

บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพือ่การ

ลงทุนอื่น

บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน

บัญชีค่าใช้จ่ายหน่วยงานใน

ต่างประเทศ

บัญชีค่าใช้จ่ายน าส่งรายได้

แผ่นดิน - หน่วยงานใน

ต่างประเทศ

บัญชีค่าใช้จ่ายน าส่งเงินเบิกเกิน

ส่งคืน - หน่วยงานในต่างประเทศ

บัญชีค่าใช้จ่ายน าส่งเงินนอก

ฝากคลัง - หน่วยงานใน

ต่างประเทศ

5.1.7.3 บัญชีพักเบิกเงนิอุดหนุน
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5 1 07 03 01 06 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกแทนโดยส านักงานจังหวดั เพือ่ต้ังเบิก

งบประมาณจังหวดัหรือกลุ่มจังหวดัให้หน่วยงานอื่นทีเ่ป็นผู้ด าเนินการ

ภายในจังหวดัหรือกลุ่มจังหวดัยืมไปใช้จ่าย และชดใช้ล้างเงินยืมด้วย

ใบส าคัญ ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริง (ใช้เฉพาะหน่วยงาน

กลุ่มจังหวดั Gxxx)
5 1 08 00 00 00

5 1 08 01 01 01 หมายถึง หนี้สูญประเภทลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ ทีตั่ดจ่าย

โดยไม่มีการต้ังส ารองไวใ้ห้ก่อน
5 1 08 01 01 05 หมายถึง หนี้สูญจากเงินให้กู้แก่ลูกค้า ทีตั่ดจ่ายโดยไม่มีการต้ังส ารองไว้

ให้ก่อน
5 1 08 01 01 06 หมายถึง หนี้สูญจากเงินให้ยืมทีตั่ดจ่ายโดยไม่มีการต้ังส ารองไวใ้ห้ก่อน

5 1 08 01 01 07 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการประมาณยอดหนี้ทีเ่ป็นลูกหนี้จากการ

ขายสินค้าและบริการ รวมถึงลูกหนี้ทีเ่กิดจากรายการอื่นๆ ทีค่าดวา่จะ

เก็บเงินไม่ได้ เป็นบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์
5 1 08 01 01 11 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการประมาณยอดหนี้ทีเ่ป็นลูกหนี้จากการ

ให้กู้แก่บุคคลภายนอก ทีค่าดวา่จะเก็บเงินไม่ได้ เป็นบัญชีปรับมูลค่า

สินทรัพย์
5 1 08 01 01 12 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการประมาณยอดหนี้ทีเ่ป็นลูกหนี้จากการ

ให้ยืมแก่บุคคลภายนอก ทีค่าดวา่จะเก็บเงินไม่ได้ เป็นบัญชีปรับมูลค่า

สินทรัพย์
5 1 12 00 00 00

5 1 12 01 01 01 หมายถึง รายจ่ายผลประโยชน์ทางสังคมทีจ่่ายเป็นเงินสดหรือเป็น

ส่ิงของแก่ประชาชนทัว่ไปตามแผนการประกันสังคม  ผลประโยชน์

ทดแทนการประกันสังคมมาตรฐานในรูปของเงินสดรวมถึงเงินช่วยเหลือ

ในกรณีต่าง ๆ เช่น เมื่อมีความเจ็บป่วยและทุพพลภาพ  เงินค่าคลอด

บุตร เงินเล้ียงบุตรหรือครอบครัว เป็นต้น
5 1 12 01 01 02 หมายถึง รายจ่ายทีต้่องจ่ายแก่ประชาชนเพือ่ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการเหมือนกับผลประโยชน์การประกันสังคมแต่ซ่ึงไม่ได้อยู่ภายใต้

แผนการประกันสังคม ความช่วยเหลือทางสังคมนี้อาจจะครอบคลุมถึง

กรณีดังกล่าว
5 1 12 01 01 03 หมายถึง  รายจ่ายทีต้่องจ่ายแก่ประชาชนเพือ่ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการเหมือนกับผลประโยชน์การประกันสังคมแต่ซ่ึงไม่ได้อยู่ภายใต้

แผนการประกันสังคม ความช่วยเหลือทางสังคมนี้อาจจะครอบคลุมถึง

กรณีดังกล่าว
5 2 00 00 00 00

5 2 01 00 00 00

5 2 01 01 00 00

5 2 01 01 01 00

5 2 01 01 01 02 หมายถึง ดอกเบีย้จ่ายทีเ่กิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเนื่องจาก

การกู้ยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินในประเทศ ไม่วา่จะถึงก าหนด

ช าระในงวดบัญชีปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม

พักค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายกลุ่มจังหวดั

บัญชีหนี้สูญ - ลูกหนี้จากการ

ขายสินค้าและบริการ
บัญชีหนี้สูญ - เงินให้กู้

บัญชีหนี้สูญ - เงินให้ยืม

5.1.8 บัญชีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ

บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้

บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้ยืม

บัญชีค่าสวสัดิการสังคม - 

ประกันสังคม

บัญชีค่าสวสัดิการสังคม -นายจ้าง

บัญชีค่าสวสัดิการสังคม - อื่น

5.1.12 บัญชีค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรสังคม

บัญชีดอกเบีย้จ่าย - ในประเทศ

5.2 บัญชีค่ำใช้จ่ำยทีไ่ม่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน

5.2.1 บัญชีต้นทุนกำรกู้ยืม

5.2.1.1 บัญชีดอกเบีย้จ่ำยของเงนิกู้ระยะสั้น

5.2.1.1.1 บัญชีดอกเบีย้จ่ำย - เงนิกู้ระยะสั้น
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5 2 01 01 01 03 หมายถึง ดอกเบีย้จ่ายทีเ่กิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเนื่องจาก

การกู้ยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินต่างประเทศ ไม่วา่จะถึงก าหนด

ช าระในงวดบัญชีปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม

5 2 01 02 00 00

5 2 01 02 01 00

5 2 01 02 01 02 หมายถึง ดอกเบีย้จ่ายทีเ่กิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเนื่องจาก

การกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ ไม่วา่จะถึงก าหนด

ช าระในงวดบัญชีปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม

5 2 01 02 01 03 หมายถึง ดอกเบีย้จ่ายทีเ่กิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเนื่องจาก

การกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินต่างประเทศ ไม่วา่จะถึง

ก าหนดช าระในงวดบัญชีปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม

5 2 01 02 01 05 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้เพือ่บันทึกจ านวนเงินส่วนลดจากการทีรั่ฐบาล

ออกจ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลได้ในราคาต่ ากวา่มูลค่าทีต่ราไวซ่ึ้งจะใช้

เป็นการชั่วคราวแทนบัญชีส่วนต่ ากวา่มูลค่าพันธบัตร เป็นบัญชีปรับ

มูลค่าดอกเบีย้จ่าย

5 2 01 02 01 06 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้เพือ่บันทึกจ านวนเงินส่วนเพิม่จากการทีรั่ฐ

ออกจ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลได้ในราคาสูงกวา่มูลค่าทีต่ราไวซ่ึ้งจะใช้

เป็นการชั่วคราวแทนบัญชีส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรเป็นบัญชีปรับมูลค่า

ดอกเบีย้จ่าย

5 2 01 03 00 00

5 2 01 03 01 01 หมายถึง จ านวนเงินค่างวดทีคิ่ดเป็นดอกเบีย้ทีผู้่เช่าต้องจ่ายตามสัญญา

เช่าการเงิน

5 2 01 03 01 02 หมายถึง  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน

5 2 01 03 01 99 หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน 

นอกเหนือจากรายการทีร่ะบุไวใ้นกลุ่มต้นทุนการกู้ยืม

5 2 02 00 00 00

5 2 02 01 00 00

5 2 02 01 01 01 หมายถึง ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท

5 2 02 01 01 02 หมายถึง ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

รายการอื่นสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท

5 2 02 01 01 04 หมายถึง ขาดทุนทีเ่กิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท นอกเหนือจากเงินกู้สกุลเงิน

ต่างประเทศ

5 2 02 01 01 05 หมายถึง ขาดทุนทีเ่กิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

รายการอื่นสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท นอกเหนือจากเงินกู้สกุล

เงินต่างประเทศ

5.2.1.2.1 บัญชีดอกเบีย้จ่ำย - เงนิกู้ระยะยำว

5.2.2.1 บัญชีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ

บัญชีค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น

5.2.1.3 บัญชีค่ำใช้จ่ำยทีเ่ก่ียวกับกำรเงนิอ่ืนๆ

5.2.2 บัญชีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ 

บัญชีขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจาก

อัตราแลกเปล่ียนเงินกู้

5.2.1.2 บัญชีดอกเบีย้จ่ำยของเงนิกู้ระยะยำว

บัญชีขาดทุนทีเ่กิดขึ้นแล้วจาก

อัตราแลกเปล่ียนเงินกู้

บัญชีดอกเบีย้จ่าย - ในประเทศ

บัญชีดอกเบีย้จ่าย - ต่างประเทศ

บัญชีส่วนต่ ากวา่มูลค่าพันธบัตร

ตัดจ าหน่าย

บัญชีส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัด

จ าหน่าย

บัญชีดอกเบีย้จ่ายตามสัญญาเช่า

การเงิน

บัญชีค่าธรรมเนียมเงินกู้

บัญชีขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจาก

อัตราแลกเปล่ียนอื่น

บัญชีดอกเบีย้จ่าย - ต่างประเทศ

บัญชีขาดทุนทีเ่กิดขึ้นแล้วจาก

อัตราแลกเปล่ียนอื่น
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5 2 03 00 00 00

5 2 03 01 01 01 หมายถึง มูลค่าของเงินลงทุนซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนหรือมูลค่าจากการ

ประเมินราคาของสินทรัพย์หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 02 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่  หัก

ด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 03 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายทีดิ่น ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มา

หรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่

5 2 03 01 01 04 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายทีดิ่น ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มา

หรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่

5 2 03 01 01 05 หมายถึง  มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย ซ่ึงประกอบด้วย 

ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 06 หมายถึง  มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารส านักงาน ซ่ึงประกอบด้วย 

ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 07 หมายถึง  มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารเพือ่ประโยชน์อื่น ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 08 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายส่วนทีป่รับปรุงเพิม่จากสินทรัพย์ทีเ่ช่า

หรืออาคารทีไ่ด้รับอนุญาตให้ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงประกอบด้วย

 ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 09 หมายถึง  มูลค่าจากการจ าหน่ายส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนที่

ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม

หรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 10 หมายถึง  มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการ

โดยทัว่ไป)

5 2 03 01 01 11 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ส านักงาน ซ่ึงประกอบด้วย 

ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 12 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

บัญชีค่าจ าหน่าย - เงินลงทุน

บัญชีค่าจ าหน่าย -

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน

บัญชีค่าจ าหน่าย - ทีดิ่น

กรรมสิทธิ์

บัญชีค่าจ าหน่าย - ทีดิ่นราชพัสดุ

5.2.3 บัญชีค่ำจ ำหน่ำยจำกกำรขำยสินทรัพย์

บัญชีค่าจ าหน่าย - อาคารเพือ่ที่

อยู่อาศัย

บัญชีค่าจ าหน่าย - อาคาร

ส านักงาน

บัญชีค่าจ าหน่าย - อาคารเพือ่

ประโยชน์อื่น

บัญชีค่าจ าหน่าย - ส่วนปรับปรุง

สินทรัพย์

บัญชีค่าจ าหน่าย - ส่ิงปลูกสร้าง

บัญชีค่าจ าหน่าย - อาคารและ

ส่ิงปลูกสร้าง - Interface

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์

ส านักงาน

บัญชีค่าจ าหน่าย - ยานพาหนะ

และอุปกรณ์การขนส่ง
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5 2 03 01 01 13 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ  ซ่ึงประกอบด้วย

 ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 14 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่  ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 15 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์การเกษตร  ซ่ึงประกอบด้วย 

ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 16 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายโรงงานและอุปกรณ์โรงงาน  ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 17 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ซ่ึงประกอบด้วย 

ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 18 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ส ารวจ  ซ่ึงประกอบด้วย 

ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 19 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์  

ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก

ด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 20 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ซ่ึงประกอบด้วย 

ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 21 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์การศึกษา  ซ่ึงประกอบด้วย 

ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 22 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 23 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์กีฬา  ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนที่

ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม

หรือค่าตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 24 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนที่

ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม

หรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 25 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์สนาม  ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุน

ทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม

หรือค่าตัดจ าหน่าย

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวทิยุ

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์

โฆษณาและเผยแพร่

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์

การเกษตร

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์

โรงงาน

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์

ส ารวจ

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์

วทิยาศาสตร์และการแพทย์

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์

การศึกษา

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์ดนตรี

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์สนาม
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5 2 03 01 01 26 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์อื่น  ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนที่

ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม

หรือค่าตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 28 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายถนน  ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มา

หรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่า

ตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 29 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายสะพาน  ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มา

หรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่า

ตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 30 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายเขื่อน  ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มา

หรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่า

ตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 31 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายอ่างเก็บน้ า  ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนที่

ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม

หรือค่าตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 32 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายสินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐานอื่น  ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 33 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซ่ึงประกอบด้วย

 ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 34 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทีไ่ม่มีตัวตนอื่น  ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 36 หมายถึง  มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารทีร่าชพัสดุเพือ่การพักอาศัย ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย
5 2 03 01 01 37 หมายถึง  มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารเพือ่ใช้เป็นส านักงาน  ทีร่าชพัสดุ

 ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก

ด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 38 หมายถึง  มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคาร  ทีร่าชพัสดุ ซ่ึงประกอบด้วย 

ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 39 หมายถึง  มูลค่าจากการจ าหน่ายส่ิงปลูกสร้าง ทีร่าชพัสดุ ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้ มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก

ด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย

5 2 03 01 01 40 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายทีดิ่นทุกประเภท ซ่ึงประกอบด้วย 

ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่ายทีน่ าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing (ไม่

เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น

บัญชีค่าจ าหน่าย - ถนน

บัญชีค่าจ าหน่าย - สะพาน

บัญชีค่าจ าหน่าย - เขื่อน

บัญชีค่าจ าหน่าย - อ่างเก็บน้ า

บัญชีค่าจ าหน่าย - สินทรัพย์

โครงสร้างพืน้ฐานอื่น

บัญชีค่าจ าหน่าย - โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

บัญชีค่าจ าหน่าย - สินทรัพย์ไม่

มีตัวตนอื่น

บัญชีค่าจ าหน่าย - อาคารราช

พัสดุเพือ่การพักอาศัย

บัญชีค่าจ าหน่าย - อาคารราช

พัสดุเพือ่ใช้เป็นส านักงาน

บัญชีค่าจ าหน่าย - อาคารราช

พัสดุเพือ่ประโยชน์อื่น

บัญชีค่าจ าหน่าย - ส่ิงปลูกสร้าง

ราชพัสดุ

บัญชีค่าจ าหน่าย - ทีดิ่น  

Interface
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5 2 03 01 01 41 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ทุกประเภท ซ่ึงประกอบด้วย 

ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมหรือค่าตัดจ าหน่ายทีน่ าข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing (ไม่

เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทัว่ไป)

5 2 03 01 01 42 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์มม่ีตัวตนทุกประเภท ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่ายทีน่ าข้อมูลเข้าระบบโดยการ 

Interfacing

5 2 03 01 01 44 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายทีดิ่นไม่ระบุรายละเอียดทุกประเภท ซ่ึง

ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสม จนถึงวนัจ าหน่ายออกจากบัญชี

5 2 03 01 01 45 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุ

รายละเอียดทุกประเภท ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจาก

การประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม จนถึงวนัจ าหน่ายออก

จากบัญชี

5 2 03 01 01 46 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดทุกประเภท 

ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก

ด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม จนถึงวนัจ าหน่ายออกจากบัญชี

5 2 03 01 01 47 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์มม่ีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด

ทุกประเภท ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมิน

มูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม จนถึงวนัจ าหน่ายออกจากบัญชี

5 2 03 01 01 48 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายอาคารและส่ิงปลูกสร้างในต่างประเทศ 

ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หัก

ด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม จนถึงวนัจ าหน่ายออกจากบัญชี

5 2 03 01 01 49 หมายถึง มูลค่าจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์ในต่างประเทศ ซ่ึงประกอบด้วย

 ต้นทุนทีไ่ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสม จนถึงวนัจ าหน่ายออกจากบัญชี

5 2 04 00 00 00

5 2 04 01 00 00

5 2 04 01 01 00

5 2 04 01 01 02 หมายถึง ส่วนต่างระหวา่งราคาจ าหน่ายกับมูลค่าสุทธติามบัญชีของเงิน

ลงทุนทีจ่ าหน่าย ทีเ่กิดผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสาร

หนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด
5 2 04 01 01 03 หมายถึง มูลค่าของเงินลงทุนส่วนทีล่ดลงจากราคาตามบัญชีเนื่องจาก

การประเมินราคาเงินลงทุนนอกเหนือจากทีร่ะบุข้างต้นเป็นมูลค่า

ยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

5 2 04 01 01 04 หมายถึง การบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีหลักฐานสนับสนุนวา่

เงินลงทุนนั้นมีการด้อยค่า

บัญชีค่าจ าหน่าย - คุรุภัณฑ์ 

Interface

บัญชีค่าจ าหน่าย - สินทรัพย์ไม่

มีตัวตน

บัญชีค่าจ าหน่าย - ทีดิ่นไม่ระบุ

รายละเอียด

บัญชีค่าจ าหน่าย - อาคารและ

ส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์ไม่

ระบุรายละเอียด

บัญชีค่าจ าหน่าย - ส/ท ไม่มี

ตัวตนไม่ระบุรายละเอียด

บัญชีค่าจ าหน่าย - อาคารและ

ส่ิงปลูกสร้าง - หน่วยงานใน

ต่างประเทศ

บัญชีค่าจ าหน่าย - ครุภัณฑ์ - 

หน่วยงานในต่างประเทศ

5.2.4. บัญชีขำดทุนจำกกำรประเมินรำคำและกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ

5.2.4.1. บัญชีขำดทุนจำกกำรประเมินรำคำและกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ

5.2.4.1.1 บัญชีกำรประเมินรำคำและกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ

บัญชีขาดทุนทีเ่กิดขึ้นแล้วของ

เงินลงทุน

บัญชีขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นของ

เงินลงทุนอื่น

บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน

ลงทุน
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5 2 04 01 02 00

5 2 04 01 02 01 หมายถึง ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าสุทธทิีค่าดวา่จะได้รับจากการขายสินค้า

กับมูลค่าสุทธติามบัญชีของสินค้าคงเหลือปลายงวด ทีเ่กิดผลขาดทุน

จากการตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดนั้น

5 2 05 00 00 00

5 2 05 01 01 01 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีรั่ฐบาลจ่ายให้เพือ่ช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รับความเดือดร้อน

จากภัยพิบัติ
5 2 08 00 00 00

5 2 08 01 01 01 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการทีห่น่วยงานรับโอนหนี้สินจาก

หน่วยงานภาครัฐอื่นซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับหนี้สินทีโ่อนนั้น บัญชีนี้ถือเป็น

บัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการโอนหนี้สินระหวา่ง

หน่วยงาน รหัสบัญชี 4309020101

5 2 09 00 00 00

5 2 09 01 01 03 หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง

อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบบุคลากรของหน่วยงาน 

เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน

งบบุคลากรจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010103

5 2 09 01 01 04 หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง

อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนของหน่วยงาน เป็น

บัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่ง

กัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุน

จากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010104

5 2 09 01 01 05 หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง

อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบด าเนินงานของหน่วยงาน 

เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน

งบด าเนินงานจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010105

5 2 09 01 01 06 หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง

อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุนของหน่วยงาน เป็น

บัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่ง

กัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน

งบอุดหนุนจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010106

5 2 09 01 01 07 หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง

อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นของหน่วยงาน 

เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน

งบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010107

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบ

ด าเนินงานให้หน่วยงาน

5.2.9 บัญชีค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำนจำกรัฐบำล

5.2.4.1.2 บัญชีกำรประเมินรำคำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ

บัญชีขาดทุนจากการตีราคา

สินค้าคงเหลือ

5.2.5 บัญชีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับภัยพิบัติ

5.2.8 บัญชีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับโอนหน้ีสิน

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - กรมบัญชีกลางโอนเงิน

งบอุดหนุนให้หน่วยงาน

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบ

รายจ่ายอื่นให้หน่วยงาน

บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการรับโอน

หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบบุ

คลการให้หน่วยงาน

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบ

ลงทุนให้หน่วยงาน
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5 2 09 01 01 08 หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง

อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกลางของหน่วยงาน เป็น

บัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่ง

กัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลาง

จากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010108

5 2 09 01 01 09 หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง

อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานทีเ่บิกจ่ายจากเงินคงคลัง 

เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน

คงคลังจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010109

5 2 09 01 01 10 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทีเ่กิดจากการทีรั่ฐบาลโอนเงินกู้ประเภท 

program loan และ project loan ให้หน่วยงาน เป็นบัญชีทีร่ะบบ

สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับ

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล รหัสบัญชี

 4307010110

5 2 09 01 01 11 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการช าระต๋ัวเงินคลังและพันธบัตรทีอ่อก

เพือ่ชดเชยการขาดดุลโดยจ่ายจากเงินงบประมาณ  เป็นบัญชีทีร่ะบบ

สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับ

บัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - เงินงบประมาณรายจ่ายอื่นช าระหนี้  

รหัสบัญชี 4307010111

5 2 09 01 01 12 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการทีห่น่วยงานน าเงินทีเ่บิกเกินส่งคืน

รัฐบาล เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็น

บัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 

4307010112

5 2 10 00 00 00

5 2 10 01 01 01 หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง

อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทีห่น่วยงานฝากคลังไว ้

เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน

นอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 4308010101

5 2 10 01 01 02 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการโอนเงินจากหน่วยงานให้ บัญชีเงินคง

คลังบัญชีที ่1 โดยเป็นเงินนอกงบประมาณ เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้น

โดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชี

รายได้ระหวา่งหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินนอกงบประมาณจาก

หน่วยงาน รหัสบัญชี 4308010102

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบ

กลางให้หน่วยงาน

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - กรมบัญชีกลางโอนเงินคงคลัง

ให้หน่วยงาน

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้

หน่วยงาน

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - เงินงบประมาณรายจ่ายอื่น

ช าระหนี้

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่ง

หน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงิน

เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอก

งบประมาณให้หน่วยงาน

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

  หน่วยงานโอนเงินนอก

งบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

5.2.10 บัญชีค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำนกรณีอ่ืน
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

5 2 10 01 01 03 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของส่วน

ราชการเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที ่1 เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดย

อัตโนมัติ (Auto) เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้

ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 

4308010103
5 2 10 01 01 05 หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้น เมื่อหน่วยงานขอ

เบิกเงินนอกงบประมาณทีฝ่ากคลังไว ้เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดย

อัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้

ระหวา่งหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 4308010105

5 2 10 01 01 06 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการรับโอนเงินระหวา่งส่วนราชการ เช่น 

การโอนขายบิล เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือ

เป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น รหัสบัญชี 4308010106

5 2 10 01 01 07 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจากการน าส่งบัตรภาษีตามมูลค่า

บัตรส่วนทีเ่ป็นรายได้แผ่นดิน จากหน่วยงานจัดเก็บภาษีไปให้กับ

หน่วยงานผู้ออกบัตรภาษี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชี

รายได้ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับโอนบัตรภาษีจากหน่วยงานอื่น 

รหัสบัญชี 4308010107 (ใช้เฉพาะหน่วยงานจัดเก็บภาษ)ี

5 2 10 01 01 11 หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทีร่ะบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง

อนุมัติรายการขอถอนคืนรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน บัญชีนี้ถือเป็น

รายการระหวา่งหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และต้องน ามาตัดรายการใน

การจัดท างบการเงินรวมของแผ่นดิน เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดย

อัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้

ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล รหัส

บัญชี 4308010111

5 2 10 01 01 12 หมายถึง บัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้น เมื่อมีการผ่านเอกสารรายการปรับปรุง

ต้ังรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง หรือกลับรายการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอ

น าส่งคลัง รหัสบัญชี 4308010112

5 2 10 01 01 14 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากหน่วยงาน (กรมศุลกากร) ขอเบิกเงินฝาก

เงินชดเชยบัตรภาษีมาเพือ่ล้างบัตรภาษี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน 

(BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - ล้างเงินชดเชยบัตรภาษี รหัส

บัญชี 4308010114

5 2 10 01 01 15 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการเบิกเงินนอกงบประมาณเพือ่จ่าย

ดอกเบีย้ต๋ัวการไถ่ถอนต๋ัวเงินคลัง - เงินต้น หรือเมื่อออกต๋ัว-เงินต้น เป็น

บัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่ง

กัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - เงินนอกงบประมาณต๋ัวเงิน

คลัง รหัสบัญชี 4308010115

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - หน่วยงานโอนเงินรายได้

แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

  - ปรับเงินฝากคลัง

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - หน่วยงานโอนเงินให้

หน่วยงานอื่น

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - โอนบัตรภาษีส่วนทีเ่ป็นรายได้

แผ่นดิน

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - กรมบัญชีกลางโอนเงินถอน

คืนรายได้ให้หน่วยงาน

บัญชค่ีาใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - ล้างเงินชดเชยบัตรภาษี

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - เงินนอกงบประมาณต๋ัวเงินคลัง
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

5 2 10 01 01 16 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการการบันทึกหนี้แผ่นดินจากการกู้เงิน 

เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - กู้เงินเพือ่ชดเชย

การขาดดุล รหัสบัญชี 4308010116 (ใช้เฉพาะ สบน.)

5 2 10 01 01 17 หมายถึง ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทีเ่กิดจากการเบิกเงินทดรองราชการทุก

ประเภท และเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติ

รายการขอเบิกเงินทดรองฯ ทุกประเภท และเพิม่ยอดเงินทดรองฯรับ

จากคลังให้กับหน่วยงาน เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) 

บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - 

เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 4308010117

5 2 10 01 01 18 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกการโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหวา่งกันของ

หน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงานเดียวกัน เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้างขึ้น

โดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชี

รายได้ระหวา่งกัน - ภายในกรมเดียวกัน รหัสบัญชี 4308010118
5 2 10 01 01 19 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจากการน าส่งบัตรภาษีตามมูลค่า

บัตรส่วนทีจ่ัดสรรรายได้ภาษีเป็นเงินนอกงบประมาณ จากหน่วยงาน

จัดเก็บภาษีไปให้กับหน่วยงานผู้ออกบัตรภาษี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี

ระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับโอน

บัตรภาษีจากหน่วยงานอื่น รหัสบัญชี 4308010107 (ใช้เฉพาะ

หน่วยงานจัดเก็บภาษ)ี
5 2 10 01 01 20 หมายถึง บัญชีทีร่ะบบบันทึกปรับเพิม่ยอดเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ 

(Auto) เมื่อมีการน าส่งบัตรภาษีจากการจัดเก็บรายได้ภาษีอากรและ

จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) 

กับบัญชีรายได้ระหวา่งหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลังจากบัตรภาษี รหัส

บัญชี 4308010120 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

5 2 10 01 01 21 หมายถึง บัญชีทีใ่ช้บันทึกการโอนสินทรัพย์ด้านผู้โอนและหนี้สินด้านผู้รับ

โอน ทีเ่ป็นการโอนระหวา่งกันของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงาน

เดียวกัน ซ่ึงหน่วยงานสามารถบันทึกได้โดยตรง
5 2 10 01 01 22 หมายถึง บัญชีทีร่ะบบบันทึเป็นค่าใช้จ่ายจากการกู้เงิน โดยการออกตรา

สารหนี้ระยะยาวทีเ่กิดจากการแปลงต๋ัวเงินคลัง เป็นบัญชีทีร่ะบบสร้าง

ขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชี

รายได้ระหวา่งหน่วยงาน - เงินกู้แปลงต๋ัวเงินคลัง รหัสบัญชี 

4308010122
5 2 11 00 00 00

5 2 11 01 01 01 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการโอนทีดิ่น หรือสินทรัพยือื่นให้กับ

หน่วยงานราชการอื่น ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้จะเท่ากับราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์ทีโ่อน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหวา่งกัน (BP) กับบัญชีรายได้จาก

การรับโอนสินทรัพย์ระหวา่งหน่วยงาน รหัสบัญชี 4309010101 รวมถึง

บัญชีนี้จะใช้หักล้างคู่กับบัญชีทีดิ่นราชพัสดุรอโอน ในกรณีทีห่น่วยงาน

โอนทีดิ่นราชพัสดุให้กรมธนารักษ์

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - เงินกู้แปลงต๋ัวเงินคลัง

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - โอนบัตรภาษีเงินนอก

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่ง

หน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง

จากบัตรภาษี

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งกัน - 

ภายในกรมเดียวกัน (Manual)

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - กู้เงินเพือ่ชดเชยการขาดดุล

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน

 - เงินทดรองราชการ

บัญชีค่าใช้จ่ายระหวา่งกัน - 

ภายในกรมเดียวกัน (Auto)

บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงาน

ของรัฐ

5.2.11 บัญชีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรโอนสินทรัพย์ 
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ค ำอธิบำยรหัสบัญชี ชื่อบัญชี

5 2 11 01 01 02 หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการโอนทีดิ่น หรือสินทรัพย์อื่นให้กับ

หน่วยงานภายนอกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้จะเท่ากับราคา

ตามบัญชีของสินทรัพย์ทีโ่อน

5 2 12 00 00 00

5 2 12 01 01 02 หมายถึง ผลต่างทีเ่กิดจากราคาไถ่ถอนสูงกวา่ราคาตามบัญชีของ

พันธบัตรรัฐบาล

5 2 12 01 01 03 หมายถึง บัญชีพักส าหรับการโอนสินทรัพย์ระหวา่งหน่วยงาน บัญชีพักนี้

จะถูกล้างไปเข้า บัญชีทุนหรือบัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์โดยไม่

เสียค่าใช้จ่ายต่อไป

5 2 12 01 01 99 หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นทีไ่ม่ได้กล่าวไวข้้างต้น เช่น เบิกคืนเงินน าส่งข้าม

ปีงบประมาณ เป็นต้น

5 3 00 00 00 00

5 3 01 01 01 01 หมายถึง  บัญชเีพือ่เป็นการปรับยอดสถานะทางงบประมาณให้ถูกต้อง

5 3 01 01 01 03 หมายถึง  บัญชเีพือ่เป็นการปรับยอดสถานะทางงบประมาณให้ถูกต้อง

5 4 00 00 00 00

5 4 01 01 01 01 หมายถึง รายการขาดทุนทรัพย์สินเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติซ่ึงเข้า

ลักษณะเป็นรายการพิเศษ  ไม่เกิดขึ้นในภาระปกติ เช่น วาตะภัย 

อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น

5.4 บัญชีรำยกำรพิเศษหลังหักภำษี

5.3 บัญชีพักค่ำใช้จ่ำย

บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

บัญชีพักค่าใช้จ่าย

บัญชีขาดทุนจากรายการพิเศษ

บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น

บัญชีบริจาคสินทรัพย์ให้

หน่วยงานภายนอก

บัญชีขาดทุนจากการไถ่ถอน

ก่อนก าหนด

บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์

5.2.12 บัญชีค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
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โครงสร้างการจัดกลุ่มในผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 

หน้า 

1. สินทรัพย์ 1000000000 ๑ 

 1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน 1100000000 ๑ 

 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1101000000 ๑ 

 1.1.1.1 เงินสดในมือ 1101010000 ๑ 

 1.1.1.2 เงินฝากคลังและสถาบันการเงิน 1101020000 ๒ 

  1.1.1.2.1 เงินฝาก ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย 101020100 ๒ 

  1.1.1.2.2 เงินฝากของกรมบัญชีกลาง 1101020200 ๒ 

  1.1.1.2.3 เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด 1101020300 ๓ 

  ณ ธนาคารกรุงไทยเพ่ือให้ส่วนราชการน าส่งเงิน   

  1.1.1.2.4 พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด 1101020400 ๑๐ 

  ณ ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ส่วนราชการน าส่งเงิน   

  1.1.1.2.5 เงินฝากคลังและหน่วยงานภาครัฐอื่น 1101020500 ๒๑ 

  1.1.1.2.6 เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง 1101020600 ๒๑ 

  1.1.1.2.8 เงินฝากท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงานภาครัฐ 1101020800 ๒๒ 

 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย     

  1.1.1.2.9 เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอ่ืนๆ 1101020900 ๒๒ 

 1.1.1.3 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอ่ืน 1101030000 ๒๓ 

 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 1102000000 ๒๓ 

 1.1.2.1 ลูกหนี้เงินยืมและเงินทดรองราชการ 1102010000 ๒๓ 

 1.1.2.2 เงินให้ยืม – หน่วยงานภาครัฐ 1102020000 ๒๕ 

 1.1.2.3 เงินให้กู้ยืม – บุคคลภายนอก 1102030000 ๒๕ 

 1.1.2.4 ลูกหนี้ตราสารทางการเงิน 1102040000 ๒๕ 

 1.1.2.5 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอ่ืน 1102050000 ๒๕ 

 1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น 1103000000 ๒๗ 

 1.1.3.2 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น 1103020000 ๒๗ 

 1.1.4 เงินลงทุนระยะสั้น 1104000000 ๒๗ 

 1.1.4.1 เงินลงทุนระยะสั้น 1104010000 ๒๗ 

  1.1.4.1.1 เงินฝากประจ า 1104010100 ๒๗ 

  1.1.4.1.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ 1104010200 ๒๘ 
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  1.1.4.1.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน 1104010300 ๒๘ 

  1.1.4.1.4 ค่าเผื่อการประเมินมูลค่าการลงทุน 1104010400 ๒๘ 

 1.1.4.2 เงินลงทุนอื่น 1104020000 ๒๙ 

 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ 1105000000 ๒๙ 

 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1106000000 ๒๙ 

 1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1200000000 ๓๐ 

 1.2.1 ลูกหนี้ – ระยะยาว 1201000000 ๓๐ 

 1.2.1.1 ลูกหนี้เงินทดรองราชการ – ระยะยาว 1201010000 ๓๐ 

 1.2.1.2 เงินให้ยืมระยะยาว – หน่วยงานภาครัฐ 1201020000 ๓๐ 

 1.2.1.3 เงินให้กู้ยืมระยะยาว – บุคคลภายนอก 1201030000 ๓๑ 

 1.2.1.4 ลูกหนี้ตราสารทางการเงิน 1201040000 ๓๑ 

 1.2.1.5 ลูกหนี้อื่น – ระยะยาว 1201050000 ๓๑ 

 1.2.3 เงินลงทุนระยะยาว 1203000000 ๓๒ 

 1.2.3.1 เงินลงทุนระยะยาว 1203010000 ๓๒ 

  1.2.3.1.1 เงินฝากประจ า – ระยะยาว 1203010100 ๓๒ 

  1.2.3.1.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ – ระยะยาว 1203010200 ๓๒ 

  1.2.3.1.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน – ระยะยาว 1203010300 ๓๒ 

  1.2.3.1.4 ค่าเผื่อการประเมินมูลค่าการลงทุน– ระยะยาว 1203010400 ๓๓ 

 1.2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว – อ่ืน 2030200000 ๓๓ 

 1.2.4 ที่ดิน 1204000000 ๓๓ 

 1.2.4.1 ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ 1204010000 ๓๓ 

 1.2.4.2 ที่ดินราชพัสดุ 1204020000 ๓๔ 

 1.2.4.3 ที่ดิน – Interface 1204030000 ๓๔ 

 1.2.4.4 ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด 1204040000 ๓๔ 

 1.2.5 อาคาร 1205000000 ๓๔ 

 1.2.5.1 อาคารเพ่ือการพักอาศัย 1205010000 ๓๔ 

 1.2.5.2 อาคารส านักงาน 1205020000 ๓๕ 

 1.2.5.3 อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น 1205030000 ๓๕ 

 1.2.5.4 สิ่งปลูกสร้าง 1205040000 ๓๖ 

 1.2.5.5 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง – Interface 1205050000 ๓๗ 

 1.2.5.6 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด 1205060000 ๓๗ 

 1.2.5.7 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง – หน่วยงานในต่างประเทศ 1205070000 ๓๗ 
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 1.2.6 ครุภัณฑ์ 1206000000 ๓๘ 

 1.2.6.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1206010000 ๓๘ 

 1.2.6.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1206020000 ๓๘ 

 1.2.6.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1206030000 ๓๘ 

 1.2.6.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1206040000 ๓๘ 

 1.2.6.5 ครุภัณฑ์การเกษตร 1206050000 ๓๙ 

 1.2.6.6 ครุภัณฑ์โรงงาน 1206060000 ๓๙ 

 1.2.6.7 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1206070000 ๓๙ 

 1.2.6.8 ครุภัณฑ์ส ารวจ 1206080000 ๓๙ 

 1.2.6.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1206090000 ๔๐ 

 1.2.6.10 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1206100000 ๔๐ 

 1.2.6.11 ครุภัณฑ์การศึกษา 1206110000 ๔๐ 

 1.2.6.12 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1206120000 ๔๐ 

 1.2.6.13 ครุภัณฑ์กีฬา 1206130000 ๔๑ 

 1.2.6.14 ครุภัณฑ์ดนตรี 1206140000 ๔๑ 

 1.2.6.15 ครุภัณฑ์สนาม 1206150000 ๔๑ 

 1.2.6.16 ครุภัณฑ์อ่ืน 1206160000 ๔๑ 

 1.2.6.17 ครุภัณฑ์ – Interface 1206170000 ๔๒ 

 1.2.6.18 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 1206180000 ๔๒ 

 1.2.6.19 ครุภัณฑ์ – หน่วยงานในต่างประเทศ 1206190000 ๔๒ 

 1.2.8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 1208000000 ๔๒ 

 1.2.8.1 ถนน 1208010000 ๔๒ 

 1.2.8.2 สะพาน 1208020000 ๔๒ 

 1.2.8.3 เขื่อน 1208030000 ๔๓ 

 1.2.8.4 อ่างเก็บน้ า 1208040000 ๔๓ 

 1.2.8.5 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น 1208050000 ๔๓ 

 1.2.8.6 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน – Interface 1208060000 ๔๓ 

 1.2.8.7 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ระบุรายละเอียด 1208070000 ๔๓ 

 1.2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1209000000 ๔๓ 

 1.2.9.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1209010000 ๔๓ 

 1.2.9.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 1209020000 ๔๔ 
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 1.2.9.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – Interface 1209030000 ๔๔ 

  1.2.9.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด 1209040000 ๔๔ 

 1.2.11 งานระหว่างก่อสร้าง 1211000000 ๔๕ 

 1.2.12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1212000000 ๔๕ 

 1.2.13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1213000000 ๔๕ 

2. หนี้สิน 2000000000 ๔๕ 

 2.1 หนี้สินหมุนเวียน 2100000000 ๔๕ 

 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น 2101000000 ๔๕ 

  2.1.1.1 เจ้าหนี้การค้า 2101010000 ๔๕ 

  2.1.1.2 เจ้าหนี้อ่ืน 2101020000 ๔๖ 

 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2102000000 ๔๗ 

  2.1.2.2 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 2102020000 ๔๗ 

  2.1.2.4 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน 2102040000 ๔๗ 

  2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า 2103000000 ๔๘ 

 2.1.4 รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 2104000000 ๔๘ 

 2.1.5 เงินทดรองราชการรับจากคลัง – ระยะสั้น 2105000000 ๔๘ 

 2.1.6 เงินยืม – หน่วยงานภาครัฐ 2106000000 ๔๙ 

 2.1.8 ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2108000000 ๔๙ 

 2.1.9 รายได้รอการรับรู้ 2109000000 ๔๙ 

 2.1.10 เงินกู้ระยะสั้น 2110000000 ๕๐ 

  2.1.10.1 เงินกู้สกุลเงินบาท 2110010000 ๕๐ 

   2.1.10.1.1 เงินกู้แผ่นดิน 2110010100 ๕๐ 

    2.1.10.1.2 เงินกู้ของหน่วยงาน 2110010200 ๕๐ 

  2.1.10.2 เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ 2110020000 ๕๑ 

 2.1.11 เงินรับฝาก 2111000000 ๕๒ 

  2.1.11.2 เงินรับฝากท่ัวไป 2111020000 ๕๒ 

 2.1.12 เงินประกัน 2112000000 ๕๒ 

 2.1.15 ประมาณการหนี้สิน – ระยะสั้น 2115000000 ๕๒ 

 2.1.16 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2116000000 ๕๓ 
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 2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน 2200000000 ๕๓ 

 2.2.2 เงินทดรองราชการรับจากคลัง – ระยะยาว 2202000000 ๕๓ 

 2.2.3 เงินยืมระยะยาว 2203000000 ๕๓ 

 2.2.๕ เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – ระยะยาว 2205000000 ๕๓ 

 2.2.6 เงินกู้ระยะยาว 2206000000 ๕๔ 

  2.2.6.1 เงินกู้สกุลเงินบาท – ระยะยาว 2206010000 ๕๔ 

  2.2.6.1 เงินกู้แผ่นดิน – ระยะยาว 2206010100 ๕๔ 

  2.2.6.2 เงินกู้ของหน่วยงาน – ระยะยาว 2206010200 ๕๔ 

  2.2.6.2 เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ – ระยะยาว 2206020000 ๕๔ 

 2.2.7 เงินรับฝาก – ระยะยาว 2207000000 ๕๕ 

 2.2.8 เงินประกัน – ระยะยาว 2208000000 ๕๕ 

 2.2.11 ประมาณการหนี้สิน – ระยะยาว 2211000000 ๕๖ 

 2.2.13 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2213000000 ๕๖ 

3. ส่วนทุน 3000000000 ๕๖ 

 3.1 ส่วนได้เสียของเจ้าของ 3100000000 ๕๖ 

 3.1.1 รายได้สูง/ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 3101000000 ๕๖ 

 3.1.2 รายได้สูง/ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 3102000000 ๕๖ 

 3.1.3 ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ 3103000000 ๕๗ 

 3.1.4 ส ารอง 3104000000 ๕๗ 

 3.1.5 ทุน 3105000000 ๕๗ 

 3.2 ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3200000000 ๕๗ 

 3.2.1 ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3201000000 ๕๗ 

4. รายได้ 4000000000 ๕๗ 

 4.1 รายได้ภาษี 4100000000 ๕๗ 

 4.1.1 รายได้ภาษีทางตรง 4101000000 ๕๗ 

 4.1.2 รายได้ภาษีทางอ้อม 4102000000 ๕๘ 

  4.1.2.1 รายได้ภาษีการขายทั่วไป 4102010000 ๕๘ 

  4.1.2.2 รายได้ภาษีการขายเฉพาะ 4102020000 ๕๙ 

   4.1.2.2.1 รายได้ภาษีสรรพสามิต 4102020100 ๕๙ 

   4.1.2.2.2 รายได้ภาษีบริการเฉพาะ 4102020200 ๖๐ 

  4.1.2.3 รายได้ภาษีสินค้าเข้า – ออก 4102030000 ๖๐ 
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 4.1.3 รายได้ภาษีลักษณะอ่ืน 4103000000 ๖๐ 

 4.1.4 ปรับมูลค่ารายได้หมวดภาษีอากร 4104000000 ๖๑ 

 4.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีของแผ่นดิน 4200000000 ๖๑ 

 4.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 4201000000 ๖๑ 

  4.2.1.1 รายได้ภาษีลักษณะอนุญาต 4201010000 ๖๑ 

  4.2.1.2 รายได้แสตมป์ฤชากรและค่าปรับ 4201020000 ๖๓ 

  4.2.1.3 รายได้ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ 4201030000 ๖๔ 

 4.2.2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผ่นดิน 4202000000 ๖๔ 

  4.2.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมบริการของแผ่นดิน 4202010000 ๖๔ 

  4.2.2.2 รายได้ค่าเช่าของแผ่นดิน 4202020000 ๖๗ 

  4.2.2.3 รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน 4202030000 ๖๘ 

 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน 4203000000 ๖๘ 

 4.2.4 รายได้เงินปันผลของแผ่นดิน 4204000000 ๖๙ 

 4.2.5 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน 4205000000 ๗๐ 

 4.2.6 รายได้อื่นของแผ่นดิน 4206000000 ๗๐ 

 4.2.7 ปรับมูลค่ารายได้ที่ไม่ใช่ภาษี 4207000000 ๗๑ 

 4.3 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีของหน่วยงาน 4300000000 ๗๒ 

 4.3.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน 4301000000 ๗๒ 

  4.3.1.1 รายได้จากการขายสินค้า 4301010000 ๗๒ 

  4.3.1.2 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน 4301020000 ๗๒ 

  4.3.1.3 รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน 4301030000 ๗๓ 

 4.3.2 รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุนและบริจาคของหน่วยงาน 4302000000 ๗๔ 

  4.3.2.1 รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 4302010000 ๗๔ 

  4.3.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือการลงทุนของหน่วยงาน 4302020000 ๗๔ 

  4.3.2.3 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน 4302030000 ๗๕ 

  4.3.2.4 พักรับเงินงบอุดหนุน 4302040000 ๗๕ 

 4.3.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน 4303000000 ๗๕ 

 4.3.4 รายได้เงินปันผลของหน่วยงาน 4304000000 ๗๕ 

 4.3.5 ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของหน่วยงาน 4305000000 ๗๕ 

 4.3.6 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน 4306000000 ๗๖ 

 4.3.7 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีได้รับจากรัฐบาล 4307000000 ๗๖ 
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 4.3.8 รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน 4308000000 ๗๗ 

 4.3.9 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์และการโอนหนี้สิน 4309000000 ๗๙ 

  4.3.9.1 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ 4309010000 ๗๙ 

  4.3.9.2 รายได้จากการโอนหนี้สิน 4309020000 ๗๙ 

 4.3.10 ก าไรจากการประเมินราคาสินทรัพย์ของหน่วยงาน 4310000000 ๗๙ 

 4.3.11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการสังคมอ่ืน 4311000000  ๘๐ 

 4.3.12 ส่วนแบ่งก าไร / ขาดทุน จากการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 4312000000 ๘๐ 

 4.3.13 รายได้อื่น 4313000000 ๘๐ 

5. ค่าใช้จ่าย 5000000000 ๘๑ 

 5.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 5100000000 ๘๑ 

 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101000000 ๘๑ 

  5.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง 5101010000 ๘๑ 

  5.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 5101020000 ๘๓ 

  5.1.1.3 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและ 5101030000 ๘๔ 

  การรักษาพยาบาล        

   5.1.1.3.1 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว 5101030100 ๘๔ 

    ด้านการศึกษา   

   5.1.1.3.2 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว 5101030200 ๘๔ 

    ด้านการรักษาพยาบาล   

  5.1.1.4 ค่าบ าเหน็จบ านาญ 5101040000 ๘๕ 

   5.1.1.4.1 บ าเหน็จบ านาญ 5101040100 ๘๕ 

   5.1.1.4.2 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา 5101040200 ๘๖ 

   และรักษาพยาบาล    

 5.1.2 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 5102000000 ๘๗ 

  5.1.2.1 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – ภายในประเทศ 5102010000 ๘๗ 

  5.1.2.2 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – ต่างประเทศ 5102020000 ๘๗ 

  5.1.2.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – บุคคลภายนอก 5102030000 ๘๘ 

 5.1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103000000 ๘๘ 

  5.1.3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ 5103010000 ๘๘ 

  5.1.3.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ 5103020000 ๘๘ 
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 5.1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104000000 ๘๘ 

  5.1.4.1 ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 5104010000 ๘๘ 

  5.1.4.2 ค่าสาธารณูปโภค 5104020000 ๘๙ 

  5.1.4.3 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 5104030000 ๙๐ 

   5.1.4.3.2 ค่าใช้สอยอื่นๆ 5104030200 ๙๐ 

  5.1.4.4 ค่าตอบแทน 5104040000 ๙๒ 

 5.1.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 5105000000 ๘๓ 

 5.1.6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาความม่ันคงของประเทศ 5106000000 ๙๖ 

 5.1.7 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 5107000000 ๙๗ 

  5.1.7.1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน – เพ่ือการด าเนินงาน 5107010000 ๙๗ 

  5.1.7.2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน – เพ่ือการลงทุน 5107020000 ๙๙ 

  5.1.7.3 พักเบิกเงินอุดหนุน 5107030000 ๙๙ 

 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 5108000000 ๑๐๐ 

 5.1.12 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม 5112000000 ๑๐๑ 

 5.2 ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดจากการด าเนินงาน 5200000000 ๑๐๑ 

 5.2.1 ต้นทุนการกู้ยืม 5201000000 ๑๐๑ 

  5.2.1.1 ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น 5201010000 ๑๐๑ 

   5.2.1.1.1 ดอกเบี้ยจ่าย – เงินกู้ระยะสั้น 5201010100 ๑๐๑ 

  5.2.1.2 ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะยาว 5201020000 ๑๐๑ 

   5.2.1.2.1 ดอกเบี้ยจ่าย – เงินกู้ระยะยาว 5201020100 ๑๐๑ 

  5.2.1.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเงินอื่นๆ 5201030000 ๑๐๒ 

 5.2.2 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5202000000 ๑๐๒ 

  5.2.2.1 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5202010000 ๑๐๒ 

 5.2.3 ค่าจ าหน่ายจากการขายสินทรัพย์ 5203000000 ๑๐๒ 

 5.2.4 ขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 5204000000 ๑๐๖ 

  5.2.4.1 ขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่า 5204010000 ๑๐๖ 

   สินทรัพย์ทางการเงิน 

   5.2.4.1.1 การประเมินราคาและการด้อยค่า 5204010100 ๑๐๖ 

   สินทรัพย์ทางการเงิน 

   5.2.4.1.2 การประเมินราคาของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ 5204010200 ๑๐๖ 

   สินทรัพย์ทางการเงิน   
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 5.2.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ 5205000000 ๑๐๖ 

 5.2.8 ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน 5208000000 ๑๐๖ 

 5.2.9 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล 5209000000 ๑๐๖ 

 5.2.10 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน 5210000000 ๑๐๗ 

 5.2.11 ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์ 5211000000 ๑๑๐ 

 5.2.12 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 5212000000 ๑๑๐ 

 5.3 พักค่าใช้จ่าย 5300000000 ๑๑๐ 

 5.4 รายการพิเศษหลังหักภาษี 5400000000 ๑๑๐ 




