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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ใหมีความชัดเจน  สอดคลองกับการปฏิบัติงานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์  และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
กระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  วางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน   
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๖   
บรรดาขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยง  

กับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  

ทั้งในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมภิาค 
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  และบุคลากรทาง 
การศึกษา  ขาราชการฝายอัยการประเภทขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  ขาราชการรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  ขาราชการตํารวจ 
ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ  และขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 

“เงินตอบแทน”  หมายความวา  เงินที่จายใหแกขาราชการที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ  โดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ต้ังสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้ัง
สํานักงาน  หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ต้ังสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น   
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นอกเวลาราชการนอกที่ต้ังสํานักงาน  หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัด 
หรือกะ  และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 

“เวลาราชการ”  หมายความวา  เวลาระหวาง  ๐๘.๓๐  ถึง  ๑๖.๓๐  น.  ของวันทําการ  และให
หมายความรวมถึงชวงเวลาอื่นที่สวนราชการกําหนดใหขาราชการในสังกัดปฏิบัติงานเปนผลัดหรือกะ  
หรือเปนอยางอื่นดวย 

“วันทําการ”  หมายความวา  วันจันทรถึงวันศุกร  และใหหมายความรวมถึงวันทําการ  ที่สวน
ราชการกําหนดเปนอยางอื่นดวย 

“วันหยุดราชการ”  หมายความวา  วันเสารและวันอาทิตย  หรือวันหยุดราชการประจําสัปดาห 
ที่สวนราชการกําหนดไวเปนอยางอื่น  และใหหมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจําปหรือวันหยุด
พิเศษอื่น  ๆ  ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจําป 

“การปฏิบัติงานเปนผลัดหรือกะ” หมายความวา  การปฏิบัติงานประจําตามหนาที่ของ
ขาราชการในสวนราชการนั้น  ๆ  ซ่ึงจัดใหมีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดย่ีสิบส่ีชั่วโมง  
ชวงเวลาที่ปฏิบัติงานดังกลาวถือเปนเวลาราชการของขาราชการผูนั้น  ทั้งนี้  การปฏิบัติงานในผลัดหรือ
กะหนึ่ง  ๆ  ตองมีเวลาไมนอยกวาแปดชั่วโมง  โดยรวมเวลาหยุดพัก 

ขอ ๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ  เจาของ
งบประมาณหรือผูที่ไดรับมอบหมายกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  โดยใหพิจารณาเฉพาะ  
ชวงเวลาที่จําเปนตองอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้น  ๆ  เพื่อประโยชนของงานราชการ 
เปนสําคัญ  และใหคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของสวนราชการ   

กรณีที่มีราชการจําเปนเรงดวนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  โดยยังไมไดรับอนุมัติ   
ตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการขออนุมัติจากผูมีอํานาจโดยไมชักชา  และใหแจงเหตุแหงความจําเปน 
ที่ไมอาจขออนุมัติกอนได 

ขอ ๖ กรณีขาราชการไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ไมมีสิทธิ
ไดรับเงินตอบแทน  เวนแตไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกอนการเดินทาง  เมื่อการ 
เดินทางไปราชการนั้นเสร็จส้ินและกลับถึงที่ต้ังสํานักงานในวันใด  หากจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในวันนั้น  ใหเบิกเงินตอบแทนได 
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ขอ ๗ การเบิกเงินตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา  ดังนี้ 
  ๗.๑ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ  ใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทน   

ไดไมเกินวันละส่ีชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละหาสิบบาท   
  ๗.๒ การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  ใหมี สิทธิเบิกเ งินตอบแทนไดไมเกิน   

วันละเจ็ดชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท 
  ๗.๓ กรณีมีความจําเปนตองปฏิบัติงานซึ่งเปนภารกิจหลักของหนวยงานเปนคร้ังคราว  

หรือเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายใหหนวยงานปฏิบั ติ  โดยมีกําหนดระยะเวลา   
แนนอนและมีลักษณะเรงดวน  เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือประโยชนสาธารณะ  หัวหนา
สวนราชการอาจสั่งการใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดตอกัน  โดยใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทน  เปน
รายคร้ังไมเกินคร้ังละเจ็ดชั่วโมง  ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท 

  ๗.๔ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายชวงเวลาภายในวันเดียวกัน  ใหนับเวลา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกชวงเวลารวมกัน  เพื่อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น 

  ๗.๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนอื่นของทางราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานนั้นแลว  ใหเบิกไดทางเดียว 

ขอ ๘ การปฏิบัติงานดังตอไปนี้  ไมอาจเบิกเงินตอบแทนได 
  ๘.๑ การอยูเวรรักษาการณตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ   

หรือตามระเบียบหรือคําส่ังอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  ไมมีสิทธิเบิกเงินตอบแทน 
  ๘.๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมเต็มจํานวนชั่วโมง 
ขอ ๙ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหปฏิบัติดังนี้ 
  ๙.๑ กรณีมีผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมกันหลายคน  ใหผูปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่ง

เปนผูรับรองการปฏิบัติงาน  หากเปนการปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียว  ใหผูปฏิบัติงานนั้นเปนผูรับรอง 
  ๙.๒ ใหรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ  ๕  

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 
ขอ ๑๐ หลักฐานการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหเปนไปตาม

แบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง 
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ขอ ๑๑ การเบิกจายเงินตอบแทนที่นอกเหนือหรือแตกตางจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้   
ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ขอ ๑๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ยังมิไดเบิกจายเงินตอบแทนกอนวันที่ระเบียบนี้ 
ใชบังคับ  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๖  หรือตามที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ปรีดิยาธร เทวกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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