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พระราชบัญญตั ิ
เงินเดือนของขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
เปนปที่ ๑๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือนและเงินอื่นๆ 

ใหแกขาราชการผูถูกพักราชการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเงินเดือนของขาราชการผู

ถูกส่ังพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการจายเงินเดือนและเงินอื่นๆ ใหแก

ขาราชการผูถูกพักราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เงินเดือน”  หมายความรวมถึงเงินอื่นๆ ที่จายเปนรายเดือนดวย 
“ขาราชการ”  หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน และขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
 
มาตรา ๕  ขาราชการผูใดถูกส่ังพักราชการ ใหงดเบิกจายเงินเดือนสําหรับ

ขาราชการผูนั้นตั้งแตวันใหพักราชการเปนตนไป 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๖๖/หนา ๑๗๓/๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  กรณีที่ขาราชการผูถูกส่ังพักราชการไดรับราชการตามหนาที่ลวงเลยวัน
ใหพักราชการเพราะมิไดรับทราบคําส่ังใหเบิกจายเงินเดือนใหถึงวันที่ไดรับทราบหรือควรจะได
รับทราบคําส่ังนั้น 

ถาขาราชการผูถูกส่ังพักราชการจําเปนตองสงมอบงาน ก็ใหเบิกจายเงินเดือนให
ถึงวันสงมอบงานเสร็จ แตตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบหรือควรจะไดรับทราบคําส่ัง
ใหพักราชการนั้น 

 
มาตรา ๗  เงินเดือนระหวางพักราชการนั้น เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด 
(๑)  ถาปรากฏวาขาราชการผูถูกส่ังพักมิไดกระทําความผิด และไมมีมลทินหรือ

มัวหมอง ใหจายใหเต็ม 
(๒)  ถาปรากฏวาขาราชการผูถูกส่ังพักมิไดกระทําความผิดแตมีมลทินหรือมัว

หมอง หรือปรากฏวาขาราชการผูถูกส่ังพักไดกระทําความผิด แตถูกลงโทษไมถึงใหออก ปลดออก 
หรือไลออก ใหจายไดไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ไดรับกอนวันใหพักราชการตามที่เจา
กระทรวงจะไดกําหนด แตเฉพาะคาเชาบานใหจายใหเต็ม 

(๓)  ถาปรากฏวาขาราชการผูถูกส่ังพักไดกระทําความผิด และถูกลงโทษถึงให
ออก ปลดออก หรือไลออก หามมิใหจาย 

 
มาตรา ๘  ถาขาราชการผูถูกส่ังพักราชการตายเสียกอนคดีหรือกรณีถึงที่สุด ให

เจากระทรวงพิจารณาและวินิจฉัยตามหลักฐานเทาที่มีอยูวาจะจายเงินเดือนระหวางพักราชการ
หรือจะไมจาย โดยอนุโลมตามมาตรา ๗ 

 
มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส.ธนะรัชต 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติวา
ดวยการจายเงินเดือนและเงินอื่นๆ ใหแกผูถูกพักราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๘ หามมิใหจาย
เงินเดือนและเงินที่จายเปนรายเดือน ระหวางเวลาตองขังแกขาราชการตํารวจซึ่งกระทําผิดวินัย
และผูบังคับบัญชาสั่งขัง จะเบิกจายไดแตเบี้ยเลี้ยงซึ่งเปนการลงโทษที่หนักกวาขาราชการพลเรือน
มาก และทําใหเดือดรอนไปถึงครอบครัวของผูถูกขังดวย สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเร่ืองนี้ 
เพ่ือความเปนธรรมแกขาราชการตํารวจ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๒๗ ก.ย. ๔๔ 

A+B(C) 
 

ทรงยศ 
สราวุฒ ิ

จัดทํา ๑๖/๕/๒๕๔๖ 
 

วาทินี/รัมภา/ปรับปรุง 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


