ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที!เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานที!มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ/ และ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวธิ ี การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี;
ข้อ ๑ ระเบียบนี; เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี;ให้ใช้บงั คับตั;งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖
บรรดาข้อบังคับ หรื อคําสั!งอื!นใดในส่ วนที!กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี; หรื อซึ! งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี; ให้ใช้ระเบียบนี; แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี;
“ส่ วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรื อหน่วยงานอื!นใดของรัฐ ทั;งใน
ราชการบริ หารส่ วนกลางและราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการฝ่ ายอัยการประเภทข้าราชการธุ รการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายอัยการ ข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ
รัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ
และข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
“เงินตอบแทน” หมายความว่า เงินที!จ่ายให้แก่ขา้ ราชการที!ปฏิบตั ิงานตามหน้าที!ปกติ โดยลักษณะ
งานส่ วนใหญ่ตอ้ งปฏิบตั ิงานในที!ต; งั สํานักงานและได้ปฏิบตั ิงานนั;นนอกเวลาราชการในที!ต; งั สํานักงาน หรื อ
โดยลักษณะงานส่ วนใหญ่ตอ้ งปฏิบตั ิงานนอกที!ต; งั สํานักงานและได้ปฏิบตั ิงานนั;นนอกเวลาราชการนอกที!ต; งั
สํานักงาน หรื อโดยลักษณะงานปกติตอ้ งปฏิบตั ิงานในลักษณะเป็ นผลัดหรื อกะและได้ปฏิบตั ิงานนั;นนอก
ผลัดหรื อกะของตน
“เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาระหว่าง ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ของวันทําการ และให้หมายความ
รวมถึงช่วงเวลาอื!นที!ส่วนราชการกําหนดให้ขา้ ราชการในสังกัดปฏิบตั ิงานเป็ นผลัดหรื อกะ หรื อเป็ นอย่างอื!น
ด้วย

“วันทําการ” หมายความว่า วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และให้หมายความรวมถึงวันทําการที!ส่วนราชการ
กําหนดเป็ นอย่างอื!นด้วย
“วันหยุดราชการ” หมายความว่า วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรื อวันหยุดราชการประจําสัปดาห์ที!ส่วน
ราชการกําหนดไว้เป็ นอย่างอื!น และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจําปี หรื อวันหยุดพิเศษอื!น ๆ ที!
คณะรัฐมนตรี กาํ หนดให้เป็ นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจําปี
“การปฏิบตั ิงานเป็ นผลัดหรื อกะ” หมายความว่า การปฏิบตั ิงานประจําตามหน้าที!ของข้าราชการใน
ส่ วนราชการนั;น ๆ ซึ! งจัดให้มีการปฏิบตั ิงานผลัดเปลี!ยนหมุนเวียนกันตลอดยีส! ิ บสี! ชว!ั โมง ช่วงเวลาที!ปฏิบตั ิ
งานดังกล่าวถือเป็ นเวลาราชการของข้าราชการผูน้ ; นั ทั;งนี; การปฏิบตั ิงานในผลัดหรื อกะหนึ!ง ๆ ต้องมีเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าแปดชัว! โมง โดยรวมเวลาหยุดพัก
ข้อ ๕ การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณ
หรื อผูท้ ี!ได้รับมอบหมายก่อนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที!จาํ เป็ นต้องอยู่
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการในครั;งนั;น ๆ เพื!อประโยชน์ของงานราชการเป็ นสําคัญ และให้คาํ นึงถึงความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ของส่ วน
ราชการ
กรณี ที!มีราชการจําเป็ นเร่ งด่วนต้องปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ โดยยังไม่ได้รับอนุมตั ิตามวรรคหนึ!ง
ให้ดาํ เนินการขออนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจโดยไม่ชกั ช้า และให้แจ้งเหตุแห่งความจําเป็ นที!ไม่อาจขออนุมตั ิก่อนได้
ข้อ ๖ กรณี ขา้ ราชการได้รับคําสั!งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการ
อนุมตั ิให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุ มของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินตอบแทน
เว้นแต่ได้รับอนุมตั ิให้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทาง เมื!อการเดินทางไปราชการนั;นเสร็ จสิ; นและ
กลับถึงที!ต; งั สํานักงานในวันใด หากจําเป็ นต้องปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการในวันนั;น ให้เบิกเงินตอบแทนได้
ข้อ ๗ การเบิกเงินตอบแทนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี;
๗.๑ การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการในวันทําการ ให้มีสิทธิ เบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกิน
วันละสี! ชว!ั โมงในอัตราชัว! โมงละห้าสิ บบาท
๗.๒ การปฏิบตั ิงานในวันหยุดราชการ ให้มีสิทธิ เบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละเจ็ด
ชัว! โมงในอัตราชัว! โมงละหกสิ บบาท
๗.๓ กรณี มีความจําเป็ นต้องปฏิบตั ิงานซึ! งเป็ นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็ นครั;งคราว
หรื อเป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลที!มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบตั ิ โดยมีกาํ หนดระยะเวลาแน่นอนและมี
ลักษณะเร่ งด่วน เพื!อมิให้เกิดความเสี ยหายแก่ราชการหรื อประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่ วนราชการอาจสั!ง
การให้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิ เบิกเงินตอบแทน เป็ นรายครั;งไม่เกินครั;งละเจ็ด
ชัว! โมงในอัตราชัว! โมงละหกสิ บบาท
๗.๔ การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้นบั เวลาปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื!อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั;น

๗.๕ การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการที!มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนอื!นของทางราชการสําหรับ
การปฏิบตั ิงานนั;นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว
ข้อ ๘ การปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี; ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้
๘.๑ การอยูเ่ วรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรื อตาม
ระเบียบหรื อคําสั!งอื!นใดเกี!ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที!ราชการ ไม่มีสิทธิ เบิกเงินตอบแทน
๘.๒ การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจํานวนชัว! โมง
ข้อ ๙ การควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ให้ปฏิบตั ิดงั นี;
๙.๑ กรณี มีผปู ้ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการร่ วมกันหลายคน ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานคนใดคนหนึ!ง
เป็ นผูร้ ับรองการปฏิบตั ิงาน หากเป็ นการปฏิบตั ิงานเพียงลําพังคนเดียว ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานนั;นเป็ นผูร้ ับรอง
๙.๒ ให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิตามข้อ ๕ ภายใน
สิ บห้าวันนับแต่วนั ที!เสร็ จสิ; นการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ๑๐ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ให้เป็ นไปตามแบบที!
กรมบัญชีกลางกําหนด หรื อตามที!ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายเงินตอบแทนที!นอกเหนื อหรื อแตกต่างจากที!กาํ หนดไว้ในระเบียบนี; ให้ขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๒ การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการที!ยงั มิได้เบิกจ่ายเงินตอบแทนก่อนวันที!ระเบียบนี;ใช้บงั คับ
ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
๒๕๓๖ หรื อตามที!ได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี;
ประกาศ ณ วันที! ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ปรี ดิยาธร เทวกุล
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๑ ง หน้า ๑ วันที! ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐
มีผลใช้บงั คับตั;งแต่วนั ที! ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป

คําอธิ บายวิธีการลงรายการ
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
การลงรายการในหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้ปฏิบตั ิดงั นี;
(1) “ส่ วนราชการ”
ให้แสดงชื!อส่ วนราชการที!จ่ายเงินตอบแทน
(2) “ประจําเดือน........พ.ศ.....”
ให้แสดงว่าเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการที!จ่าย
เป็ นเงินตอบแทนประจําเดือน พ.ศ. ใด
(3) “ลําดับที!”
ให้แสดงเลขลําดับที!จ่ายเงินตอบแทน
(4) “ชื!อ”
ให้แสดงชื!อและนามสกุล ของผูป้ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(5) “วันที!ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ” ให้แสดงว่า ได้ปฏิบตั ิงานในวันใด ตั;งแต่เวลาใด ถึงเวลาใด โดย
ให้ลงเวลาปฏิบตั ิงานนอกเวลาในช่องวันที!ปฏิบตั ิงาน เช่น ปฏิบตั ิ
งานนอกเวลาเป็ นเวลา 2 ชัว! โมง ในวันที! 1 เวลา 16.30 - 18.30 น.
ก็ให้แสดงในช่องวันที! 1 เวลา 16.30 – 18.30 น. หรื อกรณี ผปู ้ ฏิบตั ิ
งานดังกล่าวอยูป่ ฏิบตั ิงานในวันหยุดราชการไม่เกินวันละ 7 ชัว! โมง
หรื อกรณี ผปู ้ ฏิบตั ิงานดังกล่าว อยูป่ ฏิบตั ิงานเป็ นครั;งคราว หรื อ
ตามนโยบายของรัฐบาล เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชัว! โมง
(6) “รวมเวลาปฏิบตั ิงาน”
ให้แสดงจํานวนวันที!ปฏิบตั ิงานนอกเวลาทั;งสิ น โดยให้แยกว่า
วันปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการในวันทําการให้คิดเป็ นรายชัว! โมง
ซึ! งเบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชัว! โมง ให้ลงในช่อง “วันปกติ” หรื อ
ปฏิบตั ิงานในวันหยุดราชการ การปฏิบตั ิงานเป็ นครั;งคราวหรื อ
ตามนโยบายของรัฐบาล ให้คิดเป็ นรายชัว! โมง เบิกได้ไม่เกินวัน
ละ 7 ชัว! โมง ให้ลงในช่อง “วันหยุด”
(7) “จํานวนเงิน”
ให้แสดงจํานวนเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ทั;งสิ; นที!ตอ้ งจ่าย
(8) “วัน เดือน ปี ที!รับเงิน”
ให้ผรู ้ ับเงินลงวันเดือนปี ที!รับเงิน
(9) “ลายมือชื! อผูร้ ับเงิน”
ให้ผรู ้ ับเงินลงลายมือชื!อรับเงิน
(10) “หมายเหตุ”
ให้บนั ทึกรายการอื!น ๆ ที!จาํ เป็ น
(11) “รวมเงินจ่ายทั;งสิ น”
ให้แสดงจํานวนเงินที!จ่ายตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ทั;งสิ; นด้วยตัวอักษร
(12) “ลงชื! อ...ผูร้ ับรองการปฏิบตั ิงาน” ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการคนใดคนหนึ!งเป็ นผูร้ ับรองการ
ปฏิบตั ิงาน
(13) “ลายมือชื! อ...ผูจ้ ่ายเงิน”
ให้ผจู ้ ่ายเงินลงลายมือชื! อ

หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ส่ วนราชการ....................................(1).......................................ประจําเดือน...................... (2)....................พ.ศ.................

ลําดับที!
(3)

ชื!อ
(4)

วันที!ปฏิบตั ิงาน
(5)

รวมเวลาปฏิบตั ิงาน
(6)
วันปกติ วันหยุด
(ชัว! โมง) (ชัว! โมง)

จํานวนเงิน
(7)

วัน เดือน ปี
ที!รับเงิน
(8)

ลายมือชื!อ
ผูร้ ับเงิน
(9)

หมายเหตุ
(10)

รวม
รวมเงินจ่ายทั;งสิ; น (ตัวอักษร)................................. (11)...................................................
ขอรับรองว่า ผูม้ ีรายชื!อข้างต้นปฏิบตั ิงานนอกเวลาจริ ง
ลงชื!อ .............................................(12).........................................ผูร้ ับรองการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ ส่ วนราชการสามารถเพิ!มเติมรายละเอียดอื!น ๆ ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม

ลายมือชื!อ.......................................(13)..........................................ผูจ้ ่ายเงิน

