ผังบัญชีมาตรฐาน Version 2551 เงินรายรับของสถานศึกษา
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
1 1 0101 01 01 บัญชีเงินสดในมือ
หมายถึง เงินทีห่ น่วยงานถือไว้ในรูปของธนบัตร เหรียญ
กษาปณ์ ดราฟต์ ธนาณัติ เช็ค
1 1 0102 05 01 บัญชีเงินฝากคลัง

หมายถึง เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานทีฝ่ ากไว้กับ
กระทรวงการคลัง ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืน
เงินต่อกระทรวงการคลัง เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ
บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล รหัสบัญชี 2111020101

1 1 0102 06 04 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอก หมายถึงบัญชีเงินฝากของหน่วยงานทีเ่ ปิดบัญชีไว้กับธนาคาร
งบประมาณ)
พาณิชย์ เพือ่ รับเงินนอกงบประมาณทีเ่ บิกจ่ายจากคลัง เฉพาะ
การเบิกเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลังไว้
1 1 0103 01 01 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ หมายถึง เงินฝากประเภทกระแสรายวันทีฝ่ ากไว้กับสถาบัน
สถาบันการเงิน
การเงินทัง้ ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชน เพือ่
รับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
1 1 0103 01 02 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่
สถาบันการเงิน

หมายถึง เงินฝากประเภทออมทรัพย์ทฝี่ ากไว้กับสถาบัน
การเงินทัง้ ธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชน เพือ่
รับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

1 1 0202 01 01 บัญชีเงินให้ยืม-หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานหนึ่งให้อีกหน่วยงานหนึ่งยืม
อาจจะมีดอกเบีย้ หรือไม่มีดอกเบีย้ ก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืน
ภายใน 1 ปี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงิน
ยืม - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2106010101 ใช้สาหรับ
บันทึกเงินยืมทดรอง ทบ.
1 1 0205 01 01 บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงาน หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานภาครัฐค้างชาระค่าสินค้าและ
ภาครัฐ
บริการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเจ้าหนี้
การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101010101 และบัญชี
เจ้าหนี้การค้าinterface-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี
2101010106
1 1 0205 01 02 บัญชีลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก

หมายถึง จานวนเงินทีบ่ ุคคลภายนอกค้างชาระค่าสินค้าและ
บริการ

หน ้าที่ - 5 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
1 1 0205 01 06 บัญชีรายได้ค้างรับ - หน่วยงาน หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานภาครัฐค้างชาระค่าบริการ ทัง้
ภาครัฐ
ทีถ่ ึงกาหนดชาระแล้วหรือยังไม่ถึงกาหนดชาระแต่ได้เกิดขึ้น
แล้วซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี บัญชีนี้ถือเป็น
บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2102040198
1 1 0205 01 07 บัญชีรายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก

หมายถึง จานวนเงินทีบ่ ุคคลภายนอกค้างชาระค่าบริการ ทัง้ ที่
ถึงกาหนดชาระแล้วหรือยังไม่ถึงกาหนดชาระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว
ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี

1 1 0205 01 23 บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ระยะสั้น

หมายถึง จานวนทีก่ ันไว้สาหรับลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ
รวมถึงลูกหนี้ทเี่ กิดจากรายการอื่น ๆทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้
ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าทีต่ ั้งขึ้น เพือ่ แสดงเป็นรายการหักจาก
บัญชีลูกหนี้ในงบการเงิน

1 1 0205 01 29 บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า

หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานจ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา
(ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง) ตามเงื่อนไขในสัญญา ก่อนทีค่ ู่สัญญาจะ
เริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open
item)

1 1 0205 01 93 บัญชีลูกหนี้อื่น - หน่วยงาน
ภาครัฐ (ใช้กับเงินฝาก)

หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานภาครัฐค้างชาระแก่หน่วยงาน
อันเกิดจากรายการอื่น นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น บัญชีนี้
ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงาน
ภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198

1 1 0205 01 94 บัญชีลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก หมายถึง จานวนเงินทีบ่ ุคคลภายนอกค้างชาระแก่หน่วยงาน
อันเกิดจากรายการอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
1 1 0302 01 10 บัญชีเงินรอรับคืน (กรณี
เบิกเกินส่งคืน)

หมายถึง บัญชีทใี่ ช้บันทึกจานวนเงินทีห่ น่วยงานรอเรียกคืน
จากการจ่ายเงินทีเ่ บิกจากคลังไปเกินจานวนทีต่ ้องจ่ายจริงและ
จะนาส่งคลังเป็นประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน บัญชีนี้เป็นรายการ
เปิด (Open item)

หน ้าที่ - 6 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
1 1 0302 01 12 บัญชีลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง หมายถึง จานวนเงินทีบ่ ุคคลภายนอกเป็นหนี้หน่วยงาน
(กรณีบุคคลภายนอก)
เนื่องจากทาความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการ
บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1 1 0302 01 15 บัญชีลูกหนี้ความรับผิดทาง
หมายถึง จานวนเงินทีข่ ้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของ
ละเมิด (กรณีกาลังพลของหน่วย) หน่วยงานค้างชาระค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานเกิดจาก
การกระทาละเมิดตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ โดยมีกาหนดชาระภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการ
เปิด (Open item)
1 1 0501 01 05 บัญชีวัสดุคงคลัง

หมายถึง สิ่งของทีโ่ ดยสภาพจะใช้หมดเปลืองสิ้นไป ไม่คงสภาพ
เดิม มีมูลค่าไม่สูง มีอายุการใช้งานสั้น และเสี่ยงต่อการสูญหาย
ได้ง่าย ซึ่งมีไว้ใช้ในการดาเนินงานตามปกติของหน่วยงาน โดย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือ่ ขาย หน่วยงานต้องระบุรหัสหมวดพัสดุ
ทุกครั้งทีบ่ ันทึก

1 1 0601 01 03 บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายไปก่อนในงวดบัญชีปัจจุบันหรืองวด
บัญชีก่อน สาหรับบริการทีจ่ ะได้รับประโยชน์ในอนาคต และจะ
ใช้หมดไปในระยะเวลาอันสั้น

1 1 0601 01 99 บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หมายถึง สินทรัพย์ทนี่ อกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงานในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

1 2 0105 01 19 บัญชีเงินขาด/เกินบัญชี

หมายถึง จานวนเงินทีข่ าดหรือเกินบัญชี โดยยังไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากรายการใด

1 2 0601 01 01 บัญชีครุภัณฑ์สานักงาน

หมายถึง อุปกรณ์ทใี่ ช้ในสานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ กล้องวงจรปิด เป็นต้น เป็นบัญชีที่
เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 0601 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สานักงาน

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สานักงานทีส่ ะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

หน ้าที่ - 7 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
1 2 0602 01 01 บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและ หมายถึง อุปกรณ์และยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่ง ทัง้ ทีใ่ ช้
ขนส่ง
สาหรับเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของหรือคน เช่น รถยนต์ รถบรรทุก
รถจักรยานยนต์ เรือ เครื่องบิน เป็นต้น เป็นบัญชีทเี่ ก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 0602 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 0603 01 01 บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

หมายถึง อุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้า
และเกี่ยวกับการรับ-ส่งคลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ ฯลฯ เพือ่ การ
ติดต่อสื่อสาร เช่น เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่อง
รับส่งวิทยุ เป็นต้น เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 0603 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุทสี่ ะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C)

1 2 0604 01 01 บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้เพือ่ การอบรม ถ่ายทอด โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เช่น กล้อง เครื่องฉาย เครื่องล้างฟิล์ม เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ เป็นต้น เป็นบัญชีทเี่ ก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 0604 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่
สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 0605 01 01 บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร

หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้เพือ่ เกษตรกรรม เช่น รถไถ เครื่องพ่นยา
เครื่องนวดธัญพืช เครื่องสูบน้า เครื่องชั่งน้าหนัก เป็นต้น เป็น
บัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 0605 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์การเกษตร

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตรทีส่ ะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

หน ้าที่ - 8 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
1 2 0606 01 01 บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน
หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้ในโรงงาน เช่นแท่นพิมพ์ เครื่องทาเหรียญ
กษาปณ์ เครื่องตีตราและอัดแบบ เครื่องจักรกล เครื่องกลั่น
เป็นต้น เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
A/C)
1 2 0606 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์โรงงาน

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โรงงานทีส่ ะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 0607 01 01 บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง

หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เครื่องกระทุง้ ดิน
เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องพ่นสี เป็นต้น
เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 0607 01 03 บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ก่อสร้างทีส่ ะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 0608 01 01 บัญชีครุภัณฑ์สารวจ

หมายถึง ครุภัณฑ์ใช้ในการสารวจ เช่น กล้องส่องทางไกล
เครื่องเจาะสารวจ เป็นต้น เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ (Recon A/C)

1 2 0608 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สารวจ

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สารวจทีส่ ะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 0609 01 01 บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ หมายถึง ครุภัณฑ์ทใี่ ช้เพือ่ การทดลองค้นคว้าวิจัยและ
การแพทย์
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติทางการแพทย์ เช่น
เครื่องตรวจหัวใจ เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้า เป็นต้น เป็น
บัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 0609 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ทีส่ ะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ (Recon A/C)

หน ้าที่ - 9 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
1 2 0610 01 01 บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หมายถึง อุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์สาหรับระบบเครือข่าย เป็นต้น
เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 0610 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทสี่ ะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C)

1 2 0611 01 01 บัญชีครุภัณฑ์การศึกษา

หมายถึง ครุภัณฑ์การศึกษา ประกอบด้วยอุปกรณ์ทใี่ ช้เพือ่ การ
เรียน การสอน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 0611 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์การศึกษา

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษาทีส่ ะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 0612 01 01 บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทงานบ้านงานครัว เช่น เครื่องกรองน้า
ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตาอบ เตาแก๊ส เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1 2 0612 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ทีส่ ะสม
มาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ (Recon A/C)

1 2 0613 01 01 บัญชีครุภัณฑ์กีฬา

หมายถึง ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ การออกกาลังกายและฝึกซ้อม การ
แข่งกีฬา เช่น โต๊ะปิงปอง จักรยานออกกาลังกาย เป็นต้น
เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 0613 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์กีฬา

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์กีฬาทีส่ ะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

หน ้าที่ - 10 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
1 2 0614 01 01 บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี
หมายถึง ครุภัณฑ์เพือ่ ใช้บรรเลงและฝึกซ้อมดนตรี เช่น เครื่อง
ดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล อุปกรณ์ทเี่ กี่ยวกับดนตรี เป็นต้น
เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 0614 01 03 บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ดนตรี

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ดนตรีทสี่ ะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 0615 01 01 บัญชีครุภัณฑ์สนาม

หมายถึง ครุภัณฑ์เพือ่ การปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น เต้นท์ ถุง
นอน เปล เตียงสนาม เป็นต้น เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดราย
ตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 0615 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สนาม

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สนามทีส่ ะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 0616 01 01 บัญชีครุภัณฑ์อื่น

หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทอื่น ทีไ่ ม่ได้จาแนกไว้ข้างต้นเป็น
บัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 0616 01 03 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์อื่น

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์อื่นทีส่ ะสมมาจนถึงงวด
บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ
(Recon A/C)

1 2 0618 01 01 บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด หมายถึง บัญชีทใี่ ช้บันทึกครุภัณฑ์ทุกประเภท เมื่อยกยอด
ข้อมูลเข้าสู่ระบบครั้งแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียด
ข้อมูลหลักสินทรัพย์ทใี่ ช้บันทึกในระบบ
1 2 0618 01 02 บัญชีค่าเสื่อมสะสมครุภัณฑ์ไม่
ระบุรายละเอียด

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดทีส่ ะสม
มาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน

1 2 0901 01 01 บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทัง้ ระบบ ซอฟต์แวร์
แอพพลิเคชั่น และฐานข้อมูล เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดราย
ตัวในระบบ (Recon A/C)

หน ้าที่ - 11 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
1 2 0901 01 03 บัญชีค่าตัดจาหน่ายสะสม
หมายถึง ค่าตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีส่ ะสมมา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C)
1 2 0902 01 01 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

หมายถึง สินทรัพย์ทไี่ ม่มีตัวตน นอกเหนือจากซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ เช่น สิทธิการเช่า ใบอนุญาติ ทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นต้น เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon
A/C)

1 2 0902 01 03 บัญชีค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

หมายถึง ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ทีส่ ะสมมา
จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C)

1 2 1004 01 01 บัญชีสินทรัพย์ถาวรอื่น

หมายถึง สินทรัพย์ถาวรอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 1004 01 03 บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ถาวรอื่น

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรอื่น ทีส่ ะสมมาจนถึง
งวดบัญชีปัจจุบัน

1 2 1101 01 01 บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง

หมายถึง สินทรัพย์ถาวรทัง้ ประเภททีม่ ีตัวตนและไม่มีตัวตน ที่
ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือการพัฒนา เป็นบัญชีทเี่ ก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

1 2 1301 01 99 บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น นอกจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
2 1 0101 01 01 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงาน หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐใน
ภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ีการทาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธี
ชาระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีทเี่ ก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
รหัสบัญชี 1102050101
2 1 0101 01 02 บัญชีเจ้าหนี้การค้า บุคคลภายนอก

หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกใน
การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ีการทาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธี
ชาระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีทเี่ ก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

หน ้าที่ - 12 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
2 1 0102 01 98 บัญชีเจ้าหนื้อื่น - หน่วยงาน
หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ภาครัฐ
นอกจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP)
กับบัญชีลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193
2 1 0102 01 99 บัญชีเจ้าหนื้อื่น - บุคคลภายนอก หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอก
นอกจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
2 1 0204 01 01 บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย หมายถึง จานวนเงินค่าสาธารณูปโภคทีห่ น่วยงานได้ใช้บริการ
แล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน ซึ่ง
เกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี
2 1 0204 01 02 บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย

หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของ
หน่วยงาน หรือแก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีการทาใบสั่งซื้อสั่งจ้างใน
ระบบและเลือกวิธีชาระเงินโดยการจ่ายผ่านบัญชีของ
หน่วยงานรหัสผู้ขาย (Vender A) เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ (Recon A/C)

2 1 0204 01 03 บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง หมายถึง จานวนเงินภาษีทหี่ น่วยงานหักไว้จากยอดเงินที่
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หน่วยงานขอเบิกในระบบ เป็นบัญชีทรี่ ะบบสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติ (Auto) เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และ
รวมถึงจานวนเงินภาษีทหี่ น่วยงานบันทึกหักไว้เมื่อมีการ
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ทีไ่ ม่เป็นนิติบุคคล
2 1 0204 01 04 บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง หมายถึง จานวนเงินภาษีทหี่ น่วยงานหักไว้จากยอดเงินที่
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หน่วยงานขอเบิกในระบบเป็นเงินเดือนค่าจ้างและเงินอื่นทีต่ ้อง
ภงด 1
หักภาษี เพือ่ นาส่งตามภงด. 1 เป็นบัญชีทรี่ ะบบสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติ (Auto) เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และ
รวมถึงจานวนเงินภาษีทหี่ น่วยงานบันทึกหักไว้เมื่อมีการ
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ทีไ่ ม่เป็นนิติบุคคล

หน ้าที่ - 13 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
2 1 0204 01 05 บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง หมายถึง จานวนเงินภาษีทหี่ ักไว้จากยอดเงินทีห่ น่วยงานขอเบิก
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
เงินกับคลังซึ่งบันทึกและล้างออกให้โดยระบบ และรวมถึง
หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเงินภาษีทหี่ น่วยงานหักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้
กรณีทเี่ จ้าหนี้ของหน่วยงานเป็นหน่วยงานภาครัฐ
2 1 0204 01 06 บัญชีภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายรอนาส่ง หมายถึง จานวนเงินภาษีทหี่ น่วยงานหักไว้จากยอดเงินที่
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
หน่วยงานขอเบิกในระบบ เป็นบัญชีทรี่ ะบบสร้างขึ้นโดย
บุคคลภายนอก
อัตโนมัติ (Auto) เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และ
รวมถึงจานวนเงินภาษีทหี่ น่วยงานบันทึกหักไว้เมื่อมีการ
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ทเี่ ป็นนิติบุคคล
2 1 0204 01 98 บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นหน่วยงานภาครัฐ

หมายถึง จานวนเงินค่าบริการทีห่ น่วยงานได้รับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น แต่ยังไม่ได้จ่ายชาระ
ทัง้ ทีถ่ ึงกาหนดชาระหรือยังไม่ถึงกาหนดชาระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว
ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี
ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ
รหัสบัญชี 1102050106

2 1 0204 01 99 บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก

หมายถึง จานวนเงินค่าบริการทีห่ น่วยงานได้รับบริการจาก
บุคคลภายนอก นอกจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น แต่ยังไม่ได้จ่ายชาระ
ทัง้ ทีถ่ ึงกาหนดชาระหรือยังไม่ถึงกาหนดชาระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว
ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี

2 1 0301 01 03 บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า หมายถึง จานวนเงินค่าบริการทีห่ น่วยงานได้รับแล้วแต่ยังถือ
เป็นรายได้ในรอบบัญชีปัจจุบันไม่ได้ และจะถือเป็นรายได้ใน
รอบบัญชีถัดไป
2 1 0601 01 01 บัญชีเงินยืม-หน่วยงานภาครัฐ

หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานหนึ่งยืมจากอีกหน่วยงานหนึ่ง
อาจจะมีดอกเบีย้ หรือไม่มีดอกเบีย้ ก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืน
ภายใน 12 เดือน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชี
เงินให้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102020101 ใช้
สาหรับบันทึกเงินยืมทดรอง ทบ.

หน ้าที่ - 14 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
2 1 1102 01 99 บัญชีเงินรับฝากอื่น
หมายถึง เงินนอกงบประมาณทีห่ น่วยงานได้รับฝากไว้จากผู้อื่น
นอกจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น ซึ่งถือเป็นหนี้สินทีห่ น่วยงานจะต้อง
จ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากเมื่อมีการทวงถาม หรือเป็นเงินผ่านมือที่
จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่ 3 หน่วยงานไม่สามารถใช้จ่ายเพือ่
ประโยชน์ของหน่วยงานเองได้ ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียด
รายตัวในระบบ GFMIS
2 1 1201 01 01 บัญชีเงินประกันสัญญา

หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานได้รับไว้จากผู้เสนอราคาหรือ
คู่สัญญาเพือ่ เป็นประกันการเสนอรับงาน การปฏิบัติตามสัญญา
และประกันความเสียหายและชารุดบกพร่อง ทีจ่ ะต้องชาระ
คืนภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียดรายตัวใน
ระบบ (Recon A/C)

2 1 1201 01 02 บัญชีเงินประกันผลงาน

หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่วยงานหักไว้จากเงินทีจ่ ่ายให้แก่ผู้รับ
จ้างแต่ละงวดเพือ่ เป็นเงินประกันผลงานตามสัญญา ทีจ่ ะต้อง
ชาระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นบัญชีทเี่ ก็บรายละเอียด
รายตัวในระบบ (Recon A/C)

2 1 1201 01 99 บัญชีเงินประกันอื่น

หมายถึง จานวนเงินประกันสัญญา,เงินประกันผลงาน และ
เงินประกันอื่นๆ ทีเ่ บิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณทีไ่ ม่ได้ฝาก
คลังซึ่งหน่วยงานเรียกเก็บไว้เพือ่ เป็นหลักประกันการปฏิบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือเพือ่ เป็นประกันความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้นแก่หน่วยงานจากการปฏิบัติของบุคคลอื่น ซึ่งไม่ต้อง
บันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS

2 1 1601 01 99 บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น

หมายถึง หนี้สินเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น ซึ่ง
จะต้องชาระภายในระยะเวลา 1 ปี

2 2 1301 01 99 บัญชีหนี้สินระยะยาวอื่น

หมายถึง หนี้สินเบ็ดเตล็ดอื่น นอกจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น ซึ่ง
จะต้องจ่ายชาระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี

3 1 0101 01 01 บัญชีรายได้สูง /(ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ

หมายถึง ผลการดาเนินงานสุทธิในปีปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการ
ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย

หน ้าที่ - 15 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
3 1 0201 01 01 บัญชีรายได้สูง /(ต่า) กว่า
หมายถึง ผลการดาเนินงานสะสม ณ วันต้นงวดบัญชีปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
3 1 0501 01 01 บัญชีทุนของหน่วยงาน

หมายถึง ทุนของหน่วยงานซึ่งเกิดจากการทีห่ น่วยงานเริ่ม
ปฏิบัติตามระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากการสารวจ
และรับรู้รายการสินทรัพย์ และหนี้สินทีม่ ีอยู่ รวมทัง้ ทุนเมื่อเริ่ม
ตั้งหน่วยงาน เช่น ทุนประเดิม

4 3 0102 01 07 บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

หมายถึง รายได้ค่าบารุงการศึกษา ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาต
ให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพือ่ ใช้จ่ายในการดาเนินงาน สาหรับ
เงินรายรับสถานศึกษา

4 3 0102 01 10 บัญชีรายได้ค่าบริการการศึกษา หมายถึง รายได้เงินบารุงการศึกษาของหน่วยงานทีม่ ีการ
ดาเนินการด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้รับเป็นค่าตอบแทนจาก
การดาเนินการดังกล่าว ไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะใด เช่น
ค่าธรรมเนียมการเรียน เป็นต้น
4 3 0301 01 01 บัญชีรายได้ดอกเบีย้ เงินฝาก
จากสถาบันการเงิน

หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รับหรือมีสิทธิ
ได้รับจากเงินฝากกับสถาบันการเงิน ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาต
ให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพือ่ ใช้จ่ายในการดาเนินงาน

4 3 1301 01 99 บัญชีรายได้อื่น

หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ดของหน่วยงาน ทีไ่ ม่ได้จัดอยู่ใน
ประเภทใดข้างต้น ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้
ดังกล่าวไว้เพือ่ ใช้จ่ายในการดาเนินงาน

5 1 0101 01 08 บัญชีค่าล่วงเวลา

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

5 1 0101 01 13 บัญชีค่าจ้าง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่
ลูกจ้างของส่วนราชการ โดยมีอัตรากาหนดไว้แน่นอนในบัญชี
ค่าจ้างรวมทัง้ ค่าใช้จ่ายลักษณะเดียวกันทีห่ น่วยงานอื่นจ่าย
ให้แก่ลูกจ้าง

หน ้าที่ - 16 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
5 1 0101 01 15 บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงาน หมายถึง เงินทีจ่ ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
ราชการ
ราชการเป็นรายเดือน ตามอัตราทีก่ าหนดในประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ ใช้สาหรับบันทึกเงินเดือน
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ
5 1 0101 01 16 บัญชีเงินค่าครองชีพ

หมายถึง เงินค่าตอบแทนทีจ่ ่ายให้กับข้าราชการลูกจ้างและ
พนักงานราชการตามระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขรก.และลูกจ้าง ประจาของส่วน
ราชการรวมทัง้ เงินเพิม่ ค่าครองชีพพนักงานราชการตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด เช่นเงิน พ.ช.ค.เป็นต้น

5 1 0102 01 06 บัญชีเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่ เป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานของรัฐประเภท
อื่นทีเ่ ข้าข่ายตามกฏหมายประกันสังคม

5 1 0102 01 99 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ ่ายให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ซึ่ง
จ่ายให้เพือ่ งานทีท่ าโดยปกติ เพือ่ เป็นสิทธิประโยชน์เพิม่ เติม
ให้แก่บุคลากรนอกจากทีร่ ะบุข้างต้น เช่นเงินสวัสดิการสาหรับ
การปฏิบัติงานประจาสานักงานในพืน้ ทีพ่ ิเศษเป็นต้นเงินค่า
เสี่ยงภัย เป็นต้น รวมถึงค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียน ค่า
รักษาพยาบาล สาหรับข้าราชการทีป่ ฏิบัติงานในสานักงาน
ผู้ช่วยทูตต่างประเทศ

5 1 0201 01 06 บัญชีค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ใน หมายถึง ทุนการศึกษาทีใ่ ห้ข้าราชการหรือลูกจ้างสาหรับ
ประเทศ
การศึกษาภายในประเทศ
5 1 0201 01 99 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม-ในประเทศ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรของ
หน่วยงานซึ่งเป็นการฝึกอบรมในประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าเดินทาง ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ่ ัก ค่าอาหาร เป็นต้น ตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

5 1 0301 01 02 บัญชีค่าเบีย้ เลี้ยง

หมายถึง ค่าเบีย้ เลี้ยง สาหรับการเดินทางเพือ่ งานราชการ
ภายในประเทศ

หน ้าที่ - 17 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
5 1 0301 01 03 บัญชีค่าทีพ่ ัก
หมายถึง ค่าทีพ่ ัก เพือ่ การเดินทางเพือ่ งานราชการ
ภายในประเทศ
5 1 0301 01 99 บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ใน
ประเทศ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพือ่ การเดินทางในราชการ
ภายในประเทศ เช่น ค่าผ่านทางด่วน ค่าจ้างผู้รับช่วงเหมา
บริการจัดการเดินทาง ค่าขนย้ายสัมภาระค่าน้ามันเติมรถยนต์
ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการตามคาสั่งของหน่วยงานเป็นต้น

5 1 0401 01 04 บัญชีค่าวัสดุ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการซื้อวัสดุมาเพือ่ ไว้ใช้ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน หรือกรณีปรับวัสดุสิ้นเปลืองทีเ่ บิกใช้
ไปในระหว่างงวด

5 1 0401 01 07 บัญชีค่าซ่อมแซมและค่า
บารุงรักษา

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่ พือ่ ซ่อมแซมทรัพย์สินทีช่ ารุดเสียหายและ
เพือ่ การรักษาสภาพการใช้งานสินทรัพย์

5 1 0401 01 10 บัญชีค่าเชื้อเพลิง

หมายถึง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าแก๊สค่าเชื้อเพลิงอย่างอื่น ทีใ่ ช้
ในการดาเนินของหน่วยงาน

5 1 0401 01 12 บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก

หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการทีจ่ ่ายให้หน่วยงานภายนอก
เพือ่ ให้ทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาด
,ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

5 1 0401 01 13 บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ หน่วยงานภาครัฐ

หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการทีจ่ ่ายให้หน่วยงานของรัฐ
เพือ่ ให้ทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชี
รายได้จากการให้บริการ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี
4301020101

5 1 0401 01 15 บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายให้ผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น
ธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน ทีเ่ รียกเก็บจากหน่วยงานเพือ่
ตอบแทนการให้บริการการโอนเงิน เป็นต้น

หน ้าที่ - 18 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
5 1 0402 01 01 บัญชีค่าไฟฟ้า
หมายถึง ค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ในการดาเนินของหน่วยงานทีน่ าเสนอ
รายงาน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ทัง้ ทีเ่ ป็น
ค่าใช้จ่ายหรือเป็นหนี้สิน
5 1 0402 01 03 บัญชีค่าน้าประปาและน้าบาดาล หมายถึง ค่าน้าประปาทีใ่ ช้ในการดาเนินของหน่วยงานที่
นาเสนอรายงาน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
5 1 0402 01 05 บัญชีค่าโทรศัพท์

หมายถึง ค่าโทรศัพท์พนื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบัตร
โทรศัพท์ ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ ทีใ่ ช้ในการดาเนินของ
หน่วยงานทีน่ าเสนอรายงาน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบัน

5 1 0402 01 06 บัญชีค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม

หมายถึง ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ

5 1 0402 01 07 บัญชีค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข หมายถึง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
และขนส่ง
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าขนส่งโดยทางบก ทาง
น้า หรือทางอากาศ
5 1 0403 02 03 บัญชีค่าเบีย้ ประกันภัย

หมายถึง ค่าเบีย้ ประกันภัยทรัพย์สินส่วนทีถ่ ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5 1 0403 02 06 บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่า
เกณฑ์

หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ทมี่ ีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งจัดหา
มาเพือ่ ใช้ในการดาเนินงานในรอบบัญชีปัจจุบันทีต่ ่ากว่าเกณฑ์
มูลค่าขั้นต่าของการบันทึกสินทรัพย์ถาวร
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นในการจัดประชุม รวมถึงค่าเบีย้
ประชุมกรรมการไม่รวมรายการประชุมวิชาการและการ
ฝึกอบรม

5 1 0403 02 07 บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม

5 1 0403 02 08 บัญชีค่ารับรองและพิธีการ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่า
เลี้ยงรับรอง ค่าจัดการแสดง หรือค่าเข้าชมการแสดงทค่า
ดอกไม้ ค่าของขวัญ เป็นต้น

หน ้าที่ - 19 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
5 1 0403 02 99 บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายไปเพือ่ ให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีร่ ะบุไว้
ข้างต้น เช่น ค่าสมาชิกวารสารค่าเบีย้ เลี้ยงพยาน,ค่าเบีย้ เลี้ยง
ผู้ต้องหา,ค่าพาหนะทหารปลดปล่อย,ค่าจัดการแสดงมหรสพ

5 1 0404 01 99 บัญชีค่าตอบแทนอื่น

หมายถึง เงินทีจ่ ่ายตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานทีท่ าประโยชน์
ให้ทางราชการ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น เช่นค่าตอบแทน
ไม่ทาเวชปฏิบัต,ิ ค่าตอบแทนแหล่งข่าว

5 1 0501 01 09 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์
สานักงาน

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์สานักงาน รวมทัง้ รถจักรยานยนต์ เพือ่ รับรู้การใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 0501 01 11 บัญชีค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะและอุปกรณ์การ
ขนส่ง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง เพือ่ รับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีม่ ีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชี
ปัจจุบัน

5 1 0501 01 13 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทีม่ ีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 0501 01 15 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ เพือ่ รับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตทีม่ ีอยู่จากสินทรัพย์นั้น
ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 0501 01 17 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์
การเกษตร

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทีม่ ีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

หน ้าที่ - 20 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
5 1 0501 01 19 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
โรงงาน
ของครุภณ
ั ฑ์โรงงาน เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทีม่ ีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน
5 1 0501 01 21 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทีม่ ีอยู่ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 0501 01 23 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์
สารวจ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์สารวจ เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทีม่ ีอยู่ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 0501 01 25 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เพือ่ รับรู้การได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีม่ ีอยู่ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชี
ปัจจุบัน

5 1 0501 01 27 บัญชีค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทีม่ ีอยู่ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 0501 01 29 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์
การศึกษา

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทีม่ ีอยู่ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 0501 01 31 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจทีม่ ีอยู่ของสินทรัพย์ ในงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 0501 01 33 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์
กีฬา

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตทีม่ ีอยู่จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งาน
สาหรับงวดบัญชีปัจจุบัน

หน ้าที่ - 21 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
5 1 0501 01 35 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ดนตรี
ของครุภณ
ั ฑ์ดนตรี เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในอนาคตทีม่ ีอยู่จากครุภัณฑ์ดนตรี มีอายุการใช้งาน
สาหรับงวดบัญชีปัจจุบัน
5 1 0501 01 37 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์
สนาม

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์สนาม เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในอนาคตทีม่ ีอยู่จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอายุการ
ใช้งานสาหรับงวดบัญชีปัจจุบัน

5 1 0501 01 39 บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
ของโรงงาน และอุปกรณ์อื่น เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจในอนาคตทีม่ ีอยู่จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมี
อายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น
5 1 0501 01 48 บัญชีค่าตัดจาหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายถึง มูลค่าของการจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนจากการซื้อมาหรือมูลค่าจากการประเมิน
มูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5 1 0501 01 49 บัญชีค่าตัดจาหน่าย - สินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าของการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ซึ่ง
ไม่มีตัวตนอื่น
ประกอบด้วยต้นทุนจากการซื้อมาหรือมูลค่าจากการประเมิน
มูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย
5 1 0501 01 51 บัญชีค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีร่ ับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งาน
อื่น
ของสินทรัพย์อื่น เพือ่ รับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตทีม่ ีอยู่จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้
งานของสินทรัพย์เหล่านั้น
5 2 0301 01 11 บัญชีค่าจาหน่าย-ครุภัณฑ์
สานักงาน

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์สานักงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

หน ้าที่ - 22 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
5 2 0301 01 12 บัญชีค่าจาหน่าย-ยานพาหนะ หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายยานพาหนะ และอุปกรณ์การ
และอุปกรณ์การขนส่ง
ขนส่ง ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัด
จาหน่าย
5 2 0301 01 13 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5 2 0301 01 14 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑโฆษณา และเผยแพร่
ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมิน
มูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5 2 0301 01 15 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์
การเกษตร

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์การเกษตร ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5 2 0301 01 16 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์
โรงงาน

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายโรงงานและอุปกรณ์โรงงาน
ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5 2 0301 01 17 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5 2 0301 01 18 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์
สารวจ

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์สารวจ ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5 2 0301 01 19 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัด
จาหน่าย

หน ้าที่ - 23 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
5 2 0301 01 20 บัญชีค่าจาหน่าย - อุปกรณ์
หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
คอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย
5 2 0301 01 21 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์
การศึกษา

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์การศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5 2 0301 01 22 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์งาน หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ซึ่ง
บ้านงานครัว
ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย
5 2 0301 01 23 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์กีฬา ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า
เสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย
5 2 0301 01 24 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์
ดนตรี

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5 2 0301 01 25 บัญชีค่าจาหน่าย - ครุภัณฑ์
สนาม

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายครุภัณฑ์สนาม ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5 2 0301 01 26 บัญชีค่าจาหน่าย - อุปกรณ์อื่นๆ หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายอุปกรณ์อื่น ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า
เสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย
5 2 0301 01 33 บัญชีค่าจาหน่าย-โปรแกรม
คอมพิวเตอร

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

5 2 0301 01 99 บัญชีค่าจาหน่าย-สินทรัพย์อื่น

หมายถึง มูลค่าจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวรอื่น ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนทีไ่ ด้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่า
ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจาหน่าย

หน ้าที่ - 24 -

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
รายการ
5 2 1201 01 99 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น
หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นทีไ่ ม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

หน ้าที่ - 25 -

