
คู�มือการขออนุมัติ – เบิกจ�ายเง�นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

1. วัตถุประสงค� 

1.1 เพื่อเป�นแนวทางการขออนุมัติและเบิกจ�ายค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ปกติของบุคลากรว�ทยาเขตสุราษฎร�ธานี  

1.2 เพื่อเสร�มสร�างความรู� ความเข�าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ�ายเง�นค�าตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�มีประสิทธ�ภาพสูงสุด และลดความผิดพลาด 

 

2. ขอบเขตเนื้อหา 

2.1 ลักษณะของรายจ�ายที่เบิกเป�นเง�นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

2.2 เง�นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ได�กําหนดหลักเกณฑ�ไว�ในระเบียบ 

กระทรวงการคลังว�าด�วยการจ�ายเง�นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550  

 

3. คําจํากัดความ 

ส�วนราชการ หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหร�อหน�วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน

ราชการ บร�หารส�วนกลางและราชการบร�หารส�วนภูมิภาค 

ข�าราชการ หมายความว�า ข�าราชการพลเร�อนตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการพลเร�อน 

ข�าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ข�าราชการฝ�ายอัยการประเภทข�าราชการธุรการตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการ

ฝ�ายอัยการข�าราชการพลเร�อนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการพลเร�อนใน

สถาบันอุดมศึกษา ข�าราชการรัฐสภาตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการฝ�ายรัฐสภา ข�าราชการ

ตํารวจตามกฎหมายว�าด�วยตํารวจแห�งชาติ และ ข�าราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบ

ข�าราชการทหาร 

เง�นตอบแทน หมายความว�า เง�นที่จ�ายให�แก�ข�าราชการที ่ปฏิบัติงานตามหน�าที่ปกติ โดย

ลักษณะงานส�วนใหญ�ต�องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได�ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั ้ง

สํานักงานหร�อโดยลักษณะงานส�วนใหญ�ต�องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน และได�ปฏิบัติงานนั้นนอก

เวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน และหร�อโดยลักษณะงานปกติต�องปฏิบัติงานในลักษณะเป�นผลัดหร�อ

กะและได�ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหร�อกะของตน 



เวลาราชการ หมายความว�า เวลาระหว�าง 08.30 ถึง 16.30 น. ของวันทําการ และให�

หมายความรวมถึงช�วงเวลาอื่นที่ส�วนราชการกําหนดให�ข�าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป�นผลัดหร�อกะ

หร�อเป�นอย�างอ่ืนด�วย 

วันทําการ หมายความว�า วันจันทร�ถึงวันศุกร� และให�หมายความรวมถึงวันทําการ ที่ส�วน

ราชการกําหนดเป�นอย�างอ่ืน 

วันหยุดราชการ  หมายความว�า วันเสาร�และวันอาทิตย� หร�อวันหยุดราชการประจําสัปดาห�ที่

ส�วนราชการกําหนดไว�เป�นอย�างอ่ืน และให�หมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจําป�หร�อวันหยุดพิเศษ

อ่ืนๆ ที่คณะรัฐมนตร�กําหนดให�เป�นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจําป� 

การปฏิบัติงานเป�นผลัดหร�อกะ หมายความว�า การปฏิบัติงานประจําตามหน�าที ่ปกติของ

ข�าราชการในส�วนราชการนั้นๆ ซ�่งจัดให�มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเว�ยนกันตลอด 24 ชั่วโมง 

ช�วงเวลาราชการปกติของข�าราชการผู�นั้น ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในผลัดหร�อกะหนึ่งๆ ต�องมีเวลาไม�น�อย

กว�า 7 ชั่วโมง (ไม�รวมเวลาหยุดพัก) 

 

4. หน�าที่ความรับผิดชอบ 

ผู�มีอํานาจอนุมัติให�ข�าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

4.1 ต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส�วนราชการเจ�าของงบประมาณ หร�อผู�ที่ได�รับมอบหมายก�อน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให�พิจารณา 

- เฉพาะช�วงเวลาที่จําเป�นต�องอยู�ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในคร้ังนั้นๆ 

- เพื่อประโยชน�ของงานราชการเป�นสําคัญ 

- ให�คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล�องกับระบบและว�ธ�การจัดการงบประมาณแบบ

มุ�งเน�นผลงานตามยุทธศาสตร�ของส�วนราชการ 

4.2 กรณีที่มีราชการจําเป�นเร�งด�วนต�องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยยังไม�ได�รับอนุมัติให�

ดําเนินการขออนุมัติจากผู�มีอํานาจโดยไม�ชักช�า และให�แจ�งเหตุแห�งความจําเป�นที่ไม�อาจขออนุมัติก�อน

ได� 

4.3 กรณีข�าราชการได�รับคําสั่งให�เดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร�ว�าด�วย

การอนุมัติให�เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ไม�มีสิทธ�ได�รับเง�น

ตอบแทนนอกเวลาราชการ เว�นแต� ได�รับอนุมัติให�ปฏิบัติงานอกเวลาราชการก�อนการเดินทาง เมื่อการ

เดินทางไปราชการนั้นเสร็จส้ินและกลับถึงสํานักงานในวันเดียวกัน 

 

5. การเบิกเง�นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

5.1 วันทําการ เบิกค�าตอบแทนได�ไม�เกินวันละ ๔ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท (วันละ 



ไม�เกิน ๒๐๐ บาท) 

5.2 วันหยุดราชการ เบิกค�าตอบแทนได�ไม�เกินวันละ ๗ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท 

(วันละไม�เกิน ๔๒๐ บาท) 

5.3 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช�วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให�นับเวลาปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการทุกช�วงเวลารวมกันเพื่อเบิกเง�นค�าตอบแทนสําหรับวันนั้น 

5.4 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธ�ได�รับค�าตอบแทนอื่นของทางราชการ สําหรับการ

ปฏิบัติงานนั้นแล�วให�เบิกได�ทางเดียว 

 

6. การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- กรณีมีผู �ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร�วมกันหลายคนให�ผู�ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป�นผู�

รับรองการปฏิบัติงาน หากเป�นการปฏิบัติงานคนเดียวให�ตนเองเป�นผู�รับรอง 

- ให�รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต�อผู�มีอํานาจอนุมัติภายใน ๑๕ วัน 

นับแต�วันที่เสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 

 

7. การปฏิบัติงานดังต�อไปนี้ ไม�อาจเบิกเง�นตอบแทน 

- การอยู�เวรรักษาการณ�ตามระเบียบว�าด�วยการรักษาความปลอดภัยแห�งชาติหร�อระเบียบหร�อ

คําส่ังที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 

 - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม�เต็มจํานวนชั่วโมง 

 

8. หลักฐานประกอบการเบิกจ�ายเง�นการอยู�ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

8.1 คําส่ังหร�อหนังสืออนุมัติให�บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

8.2 หลักฐานการเบิกจ�ายเง�นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

8.3 บัญช�ลงเวลาและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

8.4 รายงานผลการลงเวลาการปฏิบัติงาน (https://timestamp.psu.ac.th/) 

8.5 รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ กรณีเคร�่องสแกนลายนิ้วมือขัดข�อง 

8.6 รูปภาพการสแกนลายนิ้วมือของผู�ปฏิบัติงานในช�วงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน

วันหยุดราชการ (กรณีระบบ timestamp ไม�บันทึกข�อมูลในวันหยุดราชการ) 

 

9. ข�อผิดพลาดที่ตรวจพบบ�อย 

9.1 หลักฐานการเบิกจ�ายเง�นตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวนวันไม�ตรงกับ

บัญช�ลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

https://timestamp.psu.ac.th/


9.2 แก�ไขตัวเลขหร�อตัวอักษรโดยใช�น้ํายาลบคําผิดหร�อเข�ยนทับ (ข�อปฏิบัติที่ถูกต�องหากมีการ

แก�ไขตัวเลข หร�อตัวอักษรให�ใช�ว�ธ�ข�ดฆ�าแล�วพิมพ�หร�อเข�ยนใหม� และให�ผู�ขอเบิกลงลายมือช�่อกํากับไว�ทุก

แห�ง) 

9.3 ไม�แนบรูปภาพการสแกนลายนิ้วมือของผู�ปฏิบัติงานในช�วงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ในวันหยุดราชการ 

9.4 การขออนุมัติ-การรายงานผล ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมิได�มีเนื้องาน-เหตุผลที่

เหมาะสมกับวันและเวลา ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

10. ขัน้ตอนการขออนุมตั ิ– เบกิจ�ายเง�นค�าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 

ข้ันตอน คําอธ�บาย 

1. ผู �ปฏิบัติงานขออนุมัติปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ 

เนื ้อหาในบันทึกข�อความ/เอกสารแนบประกอบ 

การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  มี

รายละเอียดดังนี ้

- เหตุผลในการปฏิบัติงาน 

- ภาระงานที่ปฏิบัติ 

- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (วันที่ปฏิบัติงาน) 

- จํานวนวันที ่ปฏิบัติงาน และจํานวนเง�น

ตัวเลข และตัวอักษร 

โดยบันทึกดังกล�าวผ�านหัวหน�างาน/ผู �มีอํานาจ

อนุมัติการปฏิบัติงานในน�วยงานระดับต�น 

2. ออกเลขหนังสือขออนุมัต ผู�ปฏิบัติงาน ออกเลขหนังสือขออนุมัติ 

 *ติดต�อธุรการแต�ละส�วนงานเพื่อออกเลขหนังสือ 

3. ส�งเอกสารถึงงานงบประมาณและ

พัสดุ 

ธุรการแต�ละส�วนงานส�งเอกสารให�งานงบประมาณ

และพัสด ุ

4. ตรวจสอบเอกสาร เสนอพิจารณา

อนุม ัต ิการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลา

ราชการ/งบประมาณค�าใช�จ�าย 

งานงบประมาณและพ ัสด ุ  (ควบค ุม งปม. ) 

ตรวจสอบเสนอพ ิจารณาอน ุม ัต ิ เด ินทางไป

ราชการ/งบประมาณค�าใช�จ�าย 

5. ผู�มีอํานาจ/อนุมัติงบประมาณ ผู �ม ีอ ํานาจอนุมัติการปฏิบัติงาน/งบประมาณ

ค�าใช�จ�าย 

6. ส�งคืนผู�ขออนุมัติ งานงบประมาณและพัสดุ (ควบคุม งปม.) ส�งคืน

เอกสารที่ได�รับอนุมัติให�ผู�ปฏิบัติงาน 

7. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กรณีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวนั

ทําการ ให�ลงเวลาปฏิบัติงานภายหลังจาก



การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล�ว โดยการสแกน

ลายนิ้วมือตามเวลาที่เลิกงานจร�ง 

 

 

ข้ันตอน คําอธ�บาย 

 - กรณีการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให�

ล ง เ ว ล าปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน โดยก า รสแกน

ลายนิ้วมือทั ้งเข�าและออกตามเวลาการ

ปฏิบัติงานจร�ง กรณีระบบไม�บันทึกข�อมูล 

ผ ู �ปฏ ิบ ัต ิงานต�องถ �ายร ูปหน�าจอเป �น

หลักฐานประกอบการเบิกจ�าย 

8. จัดทําบันทึกข�อความเบิกจ�ายพร�อม

แนบเอกสารที่เก่ียวข�อง 

ผู�ปฏิบัติงานจัดทําบันทึกข�อความเบิกจ�ายพร�อม

แนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 

- คําส ั ่งหร �อหนังส ืออน ุม ัต ิ ให �บ ุคลากร

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- หลักฐานการเบิกจ�ายเง�นตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- บ ั ญ ช � ล ง เ ว ล า แ ล ะ ร า ย ง านผ ลก า ร

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- รายงานผลการลงเวลาการปฏิบ ัต ิงาน 

(https://timestamp.psu.ac.th/) 

- รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ กรณี

เคร�่องสแกนลายนิ้วมือขัดข�อง 

- ร ู ป ภ าพก า ร ส แกนล ายน ิ ้ ว ม ื อ ข อ ง

ผู �ปฏิบัติงานในช�วงการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการในวันหยุดราชการ (กรณีระบบ 

timestamp ไ ม � บ ั น ท ึ ก ข � อ ม ู ล ใ น

วันหยุดราชการ) 

9. ออกเลขหนังสือขออนุมัติเบิกจ�าย ผู�ปฏิบัติงาน ออกเลขหนังสือขออนุมัติเบิกจ�าย *

ติดต�อธุรการแต�ละส�วนงานที่ออกเลขหนังสือ 

10. ส�งเอกสารถึงงานงบประมาณและ

พัสดุ 

ธุรการแต�ละส�วนงานส�งเอกสารให�งานงบประมาณ

และพัสด ุ

11. ตรวจสอบเสนอพิจารณาอน ุม ั ติ

เบิกจ�าย 

งานงบประมาณและพ ัสด ุ  (ควบค ุม งปม. ) 

ตรวจสอบเสนอพิจารณาอนุมัติเบิกจ�าย 



12. ผู�มีอํานาจ/อนุมัติงบประมาณ ผ ู �ม ีอ ํ านาจอน ุม ัต ิการเบ ิกจ �ายปฏ ิบ ัต ิงาน/

งบประมาณค�าใช�จ�าย 

13. ลงบัญช�ต้ังหนี้ค�าใช�จ�าย เมื่อได�รับการอนุมัติเบิกจ�ายจากผู�มีอํานาจ งาน

งบประมาณและพัสด ุ (ควบคุม งปม. จ ัดส �ง

เอกสารให� บัญช�) ลงบัญช�ต้ังหนี้ค�าใช�จ�าย 

ข้ันตอน คําอธ�บาย 

14. จ�ายเง�น 

 

งานงบประมาณและพัสดุ (ด�านจ�าย) ดําเนินการ

จ�ายเง�นโดยการโอนเง�นเข�าบัญช�ของผู�ปฏิบัติงาน 

 

11. ระเบยีบ / หนงัสอืภายในทีเ่กีย่วข�อง 

 11.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเง�นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ พ.ศ. 2550 

 11.2 หนังสือกรมบัญช�กลาง ด�วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ� 2550 

 11.3 หนังสือกรมบัญช�กลาง ด�วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว436 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 

 11.4 บันทึกข�อความแจ�งมติที่ประชุม มอ 991.1/2396 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

รูปภาพที่ 1 เอกสารแนบประกอบการขออนุมัติ 

 



 
 

 

รูปภาพที่ 2 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พร�อมขออนุมัติเบิกจ�าย 

 

วัน/เดือน/ป� ที่ จํานวน รายละเอียดของงาน ผลงาน เหตุผลที่ไม�สามารถ

ขออนุมัติปฏิบัติงาน ชั่วโมง ที่ขออนุมัติ ที่ ปฏิบัติงานดังกล�าว

นอกเวลาราชการ ที่ขอปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะได�รับ ในเวลาราชการได�

ลงช�่อ ...............................................................

(...................................................................)

ผู�บังคับบัญชาขั้นต�น

แบบฟอร�มประกอบการขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ



 
 

 

 

รูปภาพที่ 3 บัญช�ลงเวลาและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา 

 

ส�วนราชการ  …………..…………………………. 

ที่  มอ  …….. /……….                                                  วันที่ ………  เดือน ……………………… พ.ศ. ……….

เร�่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  พร�อมขออนุมัติเบิกจ�ายเง�น

เร�ยน   ........................................................................

     ตามคําสั่งอนุมัติ ลงวันที่ ….… เดือน …………..……. พ.ศ. …….. ได�อนุมัติให�บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ

เร�่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ตั้งแต�วันที่ …..… เดือน ………….………. พ.ศ. ….……. ถึงวันที่ …..… เดือน ………..………. พ.ศ. ….…….  บัดนี้การทํางานดังกล�าว

เสร็จเร�ยบร�อยแล�ว    และมีผลการปฏิบัติงานที่เป�นประโยชน�ต�อทางราชการ     จ�งใคร�ขอเบิกจ�ายค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตามระเบียบ      ดังรายช�่อต�อไปนี้

1 บาท

2 บาท

3 บาท

4 บาท

5 บาท

6 บาท

รวม บาท

     จ�งเร�ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ�ายค�าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จากเง�น …………............………..

ป�งบประมาณ …………….  จํานวน บาท (.........................................................................................................)

  ให�ด�วย  จะเป�นพระคุณยิ่ง

ลงช�่อ ……………………..………….……………….. ผู�รับรองการปฏิบัติงาน

            (…………………….………..…...………..)

ตําแหน�ง ……………………...……..…….…………

……………………….

บันทึกข�อความ



 

ลําดับ

ที่
ช�่อ - สกุล เวลามา เวลากลับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลายมือช�่อ หมายเหตุ

เร�ยน   ………………………………………………………..

               ขอรายงานผลการปฏิบัติงานพร�อมขอรับรองว�า  ผู�ซ�่งอยู�ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามรายนามดังกล�าวข�างต�น  

ได�ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล�ว  และมีผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต�ละรายเป�นความจร�ง

                                                                   (………..……………….………..…………………)

                                                          ตําแหน�ง ……………………...………..………...…...……………

บัญช�ลงเวลาและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา

ของข�าราชการ พนักงานและลูกจ�าง

ว�ทยาเขตสุราษฎร�ธานี

วันที่ …………… เดือน ………………………….. พ.ศ. …………….

                                                          ลงช�่อ ……………………………………..…….………...…. ผู�รับรองการปฏิบัติงาน



รูปภาพที่ 4 หลักฐานการเบิกจ�ายเง�นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
วันปกติ

 (ชั่วโมง)

 วันหยุด

 (ชั่วโมง)

1

2

3

4

5

6

รวม

รวมเง�นจ�ายทั้งสิ้น   (ตัวอักษร)  (....................................................................................)

ขอรับรองว�า  ผู�มีรายช�่อข�างต�นปฏิบัติงานนอกเวลาจร�ง

ลงช�่อ …………………………...…...….……….… ผู�รับรองการปฏิบัติงาน ลงช�่อ …………………….……...……………….… ผู�จ�ายเง�น

 (………………...……..…...………………..)  (…………….…………...…………………..)

วัน เดือน ป�

 ที่รับเง�น

ลายมือช�่อ

ผู�รับเง�น
หมายเหตุ

หลักฐานการเบิกจ�ายเง�นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ลําดับ

ที่
ช�่อ

อัตรา

เง�น

ตอบแทน

จํานวนเง�น

รวมเวลาปฏิบัติงานวันที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ส�วนราชการ ……………มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�  ว�ทยาเขตสุราษฎร�ธานี..........………  ประจําเดือน …………............………… พ.ศ. ……...........…..



รูปภาพที่ 5 แบบฟอร�มรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ กรณีเคร�่องสแกนลายนิ้วมือขัดข�อง 



 


