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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ งระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการจา ยเงิ น ตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ใหมีความชัดเจน สอดคลองกับการปฏิบัติงานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้ เรี ย กวา “ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว า ดว ยการเบิ กจ า ยเงิ น ตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ยกเลิ ก ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง วา ดว ยการจ า ยเงิน ตอบแทนการปฏิบั ติง าน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖
บรรดาขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ
ทั้งในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมภิ าค
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษา ขาราชการฝายอัยการประเภทขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
ข าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ กษาตามกฎหมายว าด วยระเบี ยบข าราชการพลเรื อนในสถาบั น
อุดมศึกษา ขาราชการรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐ สภา ขาราชการตํารวจ
ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ และขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
“เงินตอบแทน” หมายความวา เงินที่จายใหแกขาราชการที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ โดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
สํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
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นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปน ผลัด
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
“การปฏิบัต ิง านเปน ผลัด หรือ กะ” หมายความว า การปฏิบัติ งานประจํ าตามหนา ที่ของ
ขาราชการในสวนราชการนั้น ๆ ซึ่งจัดใหมีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
ชวงเวลาที่ปฏิบัติงานดังกลาวถือเปนเวลาราชการของขาราชการผูนั้น ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในผลัดหรือ
กะหนึ่ง ๆ ตองมีเวลาไมนอยกวาแปดชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก
ขอ ๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ เจาของ
งบประมาณหรือผูที่ได รับมอบหมายกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยใหพิจารณาเฉพาะ
ชวงเวลาที่จําเปน ตองอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้น ๆ เพื่อประโยชนของงานราชการ
เปนสําคัญ และใหคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของสวนราชการ
กรณี ที่มี ร าชการจํา เป น เร ง ดว นตอ งปฏิบั ติ ง านนอกเวลาราชการ โดยยั ง ไมไ ด รั บอนุ มั ติ
ตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการขออนุมัติจากผูมีอํานาจโดยไมชักชา และใหแจงเหตุแหงความจําเปน
ที่ไมอาจขออนุมัติกอนได
ขอ ๖ กรณีขาราชการไดรับคําสั่งใหเดิน ทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี
วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ไมมีสิทธิ
ไดรับเงิน ตอบแทน เวน แต ไดรับอนุมัติใ ห ปฏิบัติง านนอกเวลาราชการกอนการเดิน ทาง เมื่อการ
เดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและกลับถึงที่ตั้งสํานักงานในวันใด หากจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในวันนั้น ใหเบิกเงินตอบแทนได
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ขอ ๗ การเบิกเงินตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
๗.๑ การปฏิ บัติ งานนอกเวลาราชการในวัน ทํา การ ใหมี สิท ธิเ บิก เงิ น ตอบแทน
ไดไมเกินวันละสี่ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละหาสิบบาท
๗.๒ การปฏิ บั ติ ง านในวั น หยุ ด ราชการ ให มี สิ ท ธิ เ บิ ก เงิ น ตอบแทนได ไ ม เ กิ น
วันละเจ็ดชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท
๗.๓ กรณีมีความจําเปนตองปฏิบัติงานซึ่งเปนภารกิจหลักของหนวยงานเปนครั้งคราว
หรื อ เป น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ ม อบหมายให ห น ว ยงานปฏิ บั ติ โดยมี กํ า หนดระยะเวลา
แนนอนและมีลักษณะเรงดวน เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือประโยชนสาธารณะ หัวหนา
สวนราชการอาจสั่งการใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดตอกัน โดยใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เปน
รายครั้งไมเกินครั้งละเจ็ดชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท
๗.๔ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายชวงเวลาภายในวันเดียวกัน ใหนับเวลา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกชวงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น
๗.๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนอื่นของทางราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานนั้นแลว ใหเบิกไดทางเดียว
ขอ ๘ การปฏิบัติงานดังตอไปนี้ ไมอาจเบิกเงินตอบแทนได
๘.๑ การอยูเวรรักษาการณ ตามระเบีย บวาด วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
หรือตามระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไมมีสิทธิเบิกเงินตอบแทน
๘.๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมเต็มจํานวนชั่วโมง
ขอ ๙ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหปฏิบัติดังนี้
๙.๑ กรณีมีผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมกันหลายคน ใหผูปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่ง
เปนผูรับรองการปฏิบัติงาน หากเปนการปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียว ใหผูปฏิบัติงานนั้นเปนผูรับรอง
๙.๒ ใหรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๕
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ขอ ๑๐ หลักฐานการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหเปนไปตาม
แบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๑ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๑ การเบิกจา ยเงิ น ตอบแทนที่น อกเหนือ หรือ แตกต างจากที่กํ าหนดไวใ นระเบียบนี้
ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ยังมิไดเบิกจายเงิน ตอบแทนกอนวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ หรือตามที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ปรีดิยาธร เทวกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

