
 
 

 
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
---------------------------- 

  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536  ใหมีความชัดเจน  สอดคลองกับการปฏิบัติงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ   
และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  
กระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  วางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550” 
  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2536 
  บรรดาขอบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
  “สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สํานักงานหรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ   
ท้ังในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค 
  “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  
ขาราชการฝายอัยการประเภทขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ขาราชการ
รัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ   
และขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 
  “เงินตอบแทน”  หมายความวา  เงินท่ีจายใหแกขาราชการที่ปฏิบัติงานตามหนาท่ีปกติ  โดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในท่ีต้ังสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีต้ังสํานักงาน  
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีต้ัง
สํานักงาน  หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ  และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือกะของตน 
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  “เวลาราชการ”  หมายความวา  เวลาระหวาง 08.30 ถึง 16.30 ของวันทําการ  และใหหมายความ
รวมถึงชวงเวลาอ่ืนท่ีสวนราชการกําหนดใหขาราชการในสังกัดปฏิบัติงานเปนผลัดหรือกะ หรือเปนอยางอ่ืนดวย 
  “วันทําการ”  หมายความวา  วันจันทรถึงวันศุกร  และใหหมายความรวมถึงวันทําการ  ท่ีสวน
ราชการกําหนดเปนอยางอ่ืนดวย 
  “วันหยุดราชการ”  หมายความวา  วันเสารและวันอาทิตย  หรือวันหยุดราชการประจําสัปดาหท่ี
สวนราชการกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  และใหหมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจําปหรือวันหยุดพิเศษอ่ืน ๆ ท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจําป 
  “การปฏิบัติงานเปนผลัดหรือกะ”  หมายความวา  การปฏิบัติงานประจําตามหนาท่ีของขาราชการ
ในสวนราชการนั้น ๆ ซ่ึงจัดใหมีการปฏิบัติงานผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันตลอดยี่สิบส่ีช่ัวโมง  ชวงเวลาท่ีปฏิบัติงาน
ดังกลาวถือเปนเวลาราชการของขาราชการผูนั้น  ท้ังนี้  การปฏิบัติงานในผลัดหรือกะหนึ่ง ๆ ตองมีเวลาไมนอยกวา 
แปดช่ัวโมง  โดยรวมเวลาหยุดพัก 
  ขอ 5  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ  เจาของ
งบประมาณหรือผูท่ีไดรับมอบหมายกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  โดยใหพิจารณาเฉพาะชวงเวลาท่ี
จําเปนตองอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในคร้ังนั้น ๆ เพื่อประโยชนของงานราชการเปนสําคัญ  และใหคํานึงถึง
ความเหมาะสมและสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของสวน
ราชการ 
  กรณีท่ีมีราชการจําเปนเรงดวนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  โดยยังไมไดรับอนุมัติตามวรรค
หนึ่ง  ใหดําเนินการขออนุมัติจากผูมีอํานาจโดยไมชักชา  และใหแจงเหตุแหงความจําเปนท่ีไมอาจขออนุมัติกอนได 
  ขอ 6  กรณีขาราชการไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมทางราชการ พ.ศ. 2524  ไมมีสิทธิไดรับเงินตอบแทน  เวน
แตไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกอนการเดินทาง  เม่ือการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จส้ินและกลับถึง
ท่ีต้ังสํานักงานในวันใด  หากจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้น  ใหเบิกเงินตอบแทนได 
  ขอ 7  การเบิกเงินตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้ 
   7.1  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ  ใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทนไดไมเกิน
วันละส่ีช่ัวโมงในอัตราช่ัวโมงละหาสิบบาท 
   7.2  การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  ใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทนไดไมเกินวันละเจ็ด
ช่ัวโมงในอัตราช่ัวโมงละหกสิบบาท 
   7.3  กรณีมีความจําเปนตองปฏิบัติงานซ่ึงเปนภารกิจหลักของหนวยงานเปนคร้ังคราว 
หรือเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมอบหมายใหหนวยงานปฏิบัติ  โดยมีกําหนดระยะเวลาแนนอนและมีลักษณะ
เรงดวน  เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือประโยชนสาธารณะ  หัวหนาสวนราชการอาจส่ังการให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดตอกัน  โดยใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เปนรายคร้ังไมเกินคร้ังละเจ็ดช่ัวโมง ในอัตรา
ช่ัวโมงละหกสิบบาท 
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   7.4  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายชวงเวลาภายในวันเดียวกัน  ใหนับเวลา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกชวงเวลารวมกัน  เพื่อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น 
   7.5  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนอ่ืนของทางราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานนั้นแลว  ใหเบิกไดทางเดียว 
  ขอ 8  การปฏิบัติงานดังตอไปนี้  ไมอาจเบิกเงินตอบแทนได 
   8.1  การอยูเวรรักษาการณตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือตาม
ระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ ไมมีสิทธิเบิกเงินตอบแทน 
   8.2  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมเต็มจํานวนช่ัวโมง 
  ขอ 9  การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหปฏิบัติดังนี้ 
   9.1  กรณีมีผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมกันหลายคน  ใหผูปฏิบัติงานคนใดคนหน่ึง
เปนผูรับรองการปฏิบัติงาน  หากเปนการปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียว ใหผูปฏิบัติงานนั้นเปนผูรับรอง 
   9.2  ใหรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ 5  ภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 
  ขอ 10  หลักฐานการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหเปนไปตามแบบท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด  หรือตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง 
  ขอ 11  การเบิกจายเงินตอบแทนท่ีนอกเหนือหรือแตกตางจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ใหขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
  ขอ 12  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท่ียังมิไดเบิกจายเงินตอบแทนกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ  
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536  
หรือตามท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
  ขอ 13  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  มกราคม  พ.ศ. 2550 
ปรีดิยาธร  เทวกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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คําอธิบายวิธีการลงรายการ 
หลักฐานการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

---------------------------------- 

การลงรายการในหลักฐานการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหปฏิบัติดังนี้ 
(1) “สวนราชการ”    ใหแสดงช่ือสวนราชการท่ีจายเงินตอบแทน 
(2) “ประจําเดือน...........พ.ศ.......”  ใหแสดงวาเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
      ท่ีจายเปนเงินตอบแทนประจําเดือน พ.ศ. ใด 
(3) “ลําดับท่ี”    ใหแสดงเลขลําดับท่ีจายเงินตอบแทน 
(4) “ชื่อ”     ใหแสดงช่ือและนามสกุล ของผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(5) “วันท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ” ใหแสดงวาไดปฏิบัติงานในวันใด ต้ังแตเวลาใด ถึงเวลาใด 
      โดยใหลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาในชองวันท่ีปฏิบัติงาน 
      เชน ปฏิบัติงานนอกเวลาเปนเวลา 2 ช่ัวโมง ในวันท่ี 1 เวลา 
      16.30-18.30 น. ก็ใหแสดงในชองวันท่ี 1 เวลา 16.30-18.30 น.  
      หรือกรณีผูปฏิบัติงานดังกลาวอยูปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 
      ไมเกินวันละ 7 ช่ัวโมง หรือกรณีผูปฏิบัติงานดังกลาวอยู 
      ปฏิบัติงานเปนคร้ังคราว หรือตามนโยบายของรัฐบาล เบิกได 

ไมเกินวันละ 7 ช่ัวโมง 
(6) “รวมเวลาปฏิบัติงาน”   ใหแสดงจํานวนวันท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาท้ังส้ิน โดยใหแยกวา 
      วันปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการใหคิดเปน 

รายช่ัวโมง ซ่ึงเบิกไดไมเกินวันละ 4 ช่ัวโมง ใหลงในชอง 
“วันปกติ” หรือ ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การปฏิบัติงาน 
เปนคร้ังคราวหรือตามนโยบายของรัฐบาล ใหคิดเปนรายช่ัวโมง 
เบิกไดไมเกินวันละ 7 ช่ัวโมง ใหลงในชอง “วันหยุด” 

(7) “จํานวนเงิน”    ใหแสดงจํานวนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
      ท้ังส้ินท่ีตองจาย 
(8) “วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน”   ใหผูรับเงิน ลงวันเดือนปท่ีรับเงิน 
(9) “ลายมือช่ือผูรับเงิน”   ใหผูรับเงินลงลายมือช่ือรับเงิน 
(10) “หมายเหตุ”    ใหบันทึกรายการอื่น ๆ ท่ีจําเปน 
(11) “รวมเงินจายท้ังส้ิน”   ใหแสดงจํานวนเงินท่ีจายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
      ราชการท้ังส้ินดวยตัวอักษร 
(12) “ลงช่ือ........ผูรับรองการปฏิบัติงาน” ใหผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคนใดคนหน่ึงเปนผูรับรอง 
      การปฏิบัติงาน 
(13) “ลายมือช่ือ..........ผูจายเงิน”  ใหผูจายเงินลงลายมือช่ือ 


