ผังบัญชีมาตรฐาน Version 2551 (เงินรายรับของสถานศึกษา วพม. และ วพบ.)
รหัสบัญชี
1101010101
1101020501
1101020604
1101030101
1101030102
1102020101
1102050101
1102050102
1102050106
1102050107
1102050123
1102050129
1102050193

ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
บัญชีเงินสดในมือ
บัญชีเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทีส่ ถาบันการเงิน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทสี่ ถาบันการเงิน
บัญชีเงินให้ยืม-หน่วยงานภาครัฐ
ลูกหนี้เงินยืมส่วนราชการ
บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
บัญชีลูกหนี้การค้า- บุคคลภายนอก
ลูกหนี้ค่าบารุงการศึกษานักศึกษาแพทย์
บัญชีรายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ
บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก
บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น
บัญชีลูกหนี้เงินมัดจา
บัญชีลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (ใช้กับเงินฝาก)

1102050194
1103020110
1103020111
1103020112

บัญชีลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก
บัญชีเงินรอรับคืน (กรณีเบิกเกินส่งคืน)
บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า
บัญชีลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง (กรณี
บุคคลภายนอก)
บัญชีลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด (กรณีกาลังพล
ของหน่วย)
บัญชีวัสดุคงคลัง
บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บัญชีเงินขาด/เกินบัญชี
บัญชีครุภัณฑ์สานักงาน
บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สานักงาน
บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
บัญชีคค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1103020115
1105010105
1106010103
1106010199
1201050119
1206010101
1206010103
1206020101
1206020103
1206030101
1206030103
1206040101

หน ้าที่ -

26 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
1206040103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
1206050101 บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร
1206050103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร
1206060101 บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน
1206060103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน
1206070101 บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206070103 บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206080101 บัญชีครุภัณฑ์สารวจ
1206080103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สารวจ
1206090101 บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
1206090103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์
1206100101 บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206100103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206110101 บัญชีครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าตาราการแพทย์
1206110103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา
1206120101 บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206120103 บัญชีค่าเสือ่ มราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206130101 บัญชีครุภัณฑ์กีฬา
1206130103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา
1206140101 บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี
1206140103 บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี
1206150101 บัญชีครุภัณฑ์สนาม
1206150103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม
1206160101 บัญชีครุภัณฑ์อื่น
1206160103 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น
1206180101 บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
1206180102 บัญชีค่าเสื่อมสะสมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
1209010101 บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010103 บัญชีค่าตัดจาหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1210040101
1210040103
1213010199
2101010101

บัญชีสินทรัพย์ถาวรอื่น
บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ถาวรอื่น
บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
หน ้าที่ -
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รหัสบัญชี
2101010102
2101020198
2101020199
2102040101
2102040102
2102040103
2102040104
2102040105
2102040106
2102040198
2102040199
2103010103
2106010101
2111020199
2112010101
2112010102
2112020199
2116010199
3101010101
3102010101
3105010101
4301020107

ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
บัญชีเจ้าหนื้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
บัญชีเจ้าหนื้อื่น - บุคคลภายนอก
บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภงด 1
บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ
บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากบุคคลภายนอก
บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ
บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
บัญชีเงินยืม-หน่วยงานภาครัฐ
บัญชีเงินรับฝากอื่น
บัญชีเงินประกันสัญญา
บัญชีเงินประกันผลงาน
บัญชีเงินประกันอื่น
บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น
บัญชีรายได้สูง /(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
บัญชีรายได้สูง /(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
บัญชีทุนของหน่วยงาน
บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

4301020110 บัญชีรายได้ค่าบริการการศึกษา

รายการ

เงินประกันของเสียหาย
ดอกเบีย้ รับรอตัดบัญชี

เงินบารุงการศึกษา,ค่าธรรเนียม,ค่าลงทะเบียน
ค่ารับสมัคร, ค่าจาหน่ายใบสมัคร
ค่าบริการการศึกษา
ค่าบริการการศึกษา-หน่วยงานภายนอก

4303010101 บัญชีรายได้ดอกเบีย้ เงินฝากจากสถาบันการเงิน
4303010199 บัญชีรายได้ดอกเบีย้ รับอื่น
4313010103 บัญชีรายได้ค่าปรับ
4313010199 บัญชีรายได้อื่น
5101010108 บัญชีค่าล่วงเวลา
หน ้าที่ -
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รายได้ดอกเบีย้ ค่าปรับผิดสัญญาการศึกษา
นักเรียนแพทย์ทหาร
รายได้ค่าปรับผิดสัญญาการศึกษานักเรียน
แพทย์ทหาร
รายได้ค่าห้องปฏิบัติการ
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา

รหัสบัญชี
5101010113
5101010115
5101010116
5101010120
5101020106
5101020199
5102010106
5102010199
5102020105
5102020199
5102030199
5103010102
5103010103
5103010199
5103020102
5103020103
5103020199
5104010104
5104010107
5104010110
5104010112
5104010113
5104010114
5104010115
5104020101
5104020103
5104020105
5104020106
5104020107
5104030206
5104030207

ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
บัญชีค่าจ้าง
บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
บัญชีเงินค่าครองชีพ
บัญชีค่าเบีย้ เลี้ยง
บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
บัญชีค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก
บัญชีค่าเบีย้ เลี้ยง
บัญชีค่าทีพ่ ัก
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ
บัญชีค่าเบีย้ เลี้ยง
บัญชีค่าทีพ่ ัก
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ
บัญชีค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสายแพทย์
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสานักงาน
บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบารุงรักษา
บัญชีค่าเชื้อเพลิง
ค่าเชื้อเพลิง
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
บัญชีค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
บัญชีค่าไฟฟ้า
บัญชีค่าน้าประปาและน้าบาดาล
บัญชีค่าโทรศัพท์
บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าสารสนเทศ
บัญชีค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง
บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา

5104030208 บัญชีค่ารับรองและพิธีการ
5104030209 บัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์- หน่วยงานภาครัฐ
หน ้าที่ -
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ค่าจัดเลี้ยงอาหาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ค่าเช่าห้องปฏิบัติงาน

รหัสบัญชี
5104030210
5104030211
5104030212
5104030215
5104030216
5104030219
5104030220
5104030299

ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
บัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์- บุคคลภายนอก
บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ
บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก
บัญชีค่าวิจัยและพัฒนา-หน่วยงานภาครัฐ
บัญชีค่าวิจัยและพัฒนา-บุคคลภายนอก
บัญชีค่าประชาสัมพันธ์
บัญชีชดใช้ค่าเสียหาย
บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ

5104040102 บัญชีค่าตอบแทนเฉพาะงาน

5105010109 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สานักงาน
5105010111 บัญชีค่าเสื่อมราคา -ยานพาหนะและอุปกรณ์การ
ขนส่ง
5105010113 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5105010115 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5105010117
5105010119
5105010121
5105010123
5105010125
5105010127
5105010129
5105010131
5105010133
5105010135
5105010137
5105010139
5105010148
5105010149
5105010151
5105010195
5105010198

บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สารวจ
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์
บัญชีค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น
บัญชีค่าตัดจาหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บัญชีค่าตัดจาหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
บัญชีค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์อื่น
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไม่ระบุ ฯ
บัญชีค่าตัดจาหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตนไม่ระบุ ฯ
หน ้าที่ -
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รายการ

ค่าธรรมเนียมดูงาน
ค่าใช้จ่ายค่าตรวจห้องปฏิบัติการ
ค่าตอบแทนสอน
ค่าตอบแทนสอนและวิจัย
ค่าใช้จ่ายในการตรวจคะแนนสอบ

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
5203010111 บัญชีค่าจาหน่าย-ครุภัณฑ์สานักงาน
5203010112 บัญชีค่าจาหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การ
ขนส่ง
5203010113 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5203010114 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5203010115 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร
5203010116 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์โรงงาน
5203010117 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
5203010118 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์สารวจ
5203010119 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์
5203010120 บัญชีค่าจาหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5203010121 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา
5203010122 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5203010123 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา
5203010124 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์ดนตรี
5203010125 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์สนาม
5203010126 บัญชีค่าจาหน่าย - อุปกรณ์อื่นๆ
5203010133 บัญชีค่าจาหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร
5203010134 บัญชีค่าจาหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
5203010146 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
5203010147 บัญชีค่าจาหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุ
รายละเอียด
5203010199 บัญชีค่าจาหน่าย-สินทรัพย์อื่น
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น
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