
 
 

 
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม 

วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๒๙ 

------------------------------------ 
(แกไข,   เพิ่มเติมตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๑,   ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๙, 
ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๔) 
 โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหม     วาดวยการพิจารณา
บําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา   “ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จ
พิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙” 
 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบงัคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
  ๓.๑ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ   ในเวลาเหตุ
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๑๑ 
  ๓.๒ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ  ในเวลาเหตุ
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๓ 
  ๓.๓ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ   ในเวลาเหตุ
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๑๕ 
  ๓.๔ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ   ในเวลาเหตุ
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๖ 
  ๓.๕ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ  ในเวลาเหตุ
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๗ 
 



 
 
   ๓.๖ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ   ในเวลาเหตุ
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๐ 
  ๓.๗ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ  ในเวลาเหตุ
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๐ 
  ๓.๘ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ   ในเวลาเหตุ
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๒๒ 
 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
  ๔.๑ “ทหาร” หมายความวา ขาราชการทหาร        และทหารกองประจําการ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ 
  ๔.๒ “เวลาเหตุฉุกเฉิน” หมายความวา เวลาทําสงคราม เวลาทําการรบ  เวลาทํา
การปราบปรามการจลาจล และเวลาปฏิบัติราชการลับ  หรือปฏบิัติราชการพิเศษตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด 
 ขอ ๕ ทหารผูใดไดทําการสูรบ หรือตอสู หรือปฏบิัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน     ให
ไดรับบําเหน็จพิเศษโดยพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน หรือใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ   หรอื
ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ แลวแตกรณี ดงัตอไปนี้ 
  ๕.๑ ผูที่ไดทําการสูรบ หรือตอสู จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต   หรือทุพพลภาพ
เนื่องในการสูรบ หรือตอสู ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๙ ชั้น 
          สําหรับผูที่ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง              หากยังไดรับ
เงินเดือนต่ํากวาระดับ น.๑ ชั้น ๑ ก็ใหไดรับเงินเดือนระดับ น.๑ ชั้น ๑   และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศ
เปน รอยตรี เรือตรี หรือ เรืออากาศตรี 
  ๕.๒ ผูที่ไดปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต   หรือ
ทุพพลภาพโดยการกระทาํของขาศึกหรือศัตรู หรือกระทําการบนอากาศ ใตน้ํา         หรอืเกี่ยวกับวัตถุ
ระเบิด หรือเกี่ยวกับแกสพิษ หรือรังสีที่เปนอันตรายแกรางกาย   ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน 
๗ ชั้น 
   สําหรับผูที่ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง             หากยังไดรับ
เงินเดือนต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๗ ก็ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๗ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศ
เปน สิบเอก จาเอก หรือ จาอากาศเอก 



 
 
  ๕.๓ ผูที่ไดปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพนอกจากกรณีใน ๕.๑ และ ๕.๒ ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๕ ชั้น 
   สําหรับผูที่ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง             หากยังไดรับ
เงินเดือนต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๕ ก็ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๕ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศ
เปน สิบเอก จาเอก หรือ จาอากาศเอก 
  ๕.๔ ผูที่ไดทาํการสูรบ หรือตอสู จนไดรับอันตราย หรือทําการสูรบ    หรอืตอสู
ไดผลดี หรือปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย    และไดผลสมความมุง
หมายของทางราชการเปนอยางดี ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๔ ชั้น 
   จํานวนเงินที่ควรไดรับเปนบําเหน็จพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง           ให
นับเปนเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเรียกวา “เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ” ใชคํายอวา “พ.ส.ร.”  หรือเปน
เงินตอบแทนเรียกวา “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” แลวแตกรณ ีทั้งนี้     โดยใหถือเงินเดือนที่ไดรับอยู
ในวันที่รับบาํเหน็จพิเศษเปนเกณฑในการคํานวณเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ     สําหรับขาราชการ
ทหาร และถอืเกณฑ ๑ ชัน้ ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบเปนจํานวน ๑๒ เทา            ของผลตาง
ระหวางอัตราเงินเดือนขาราชการทหารระดับ ป.๑ ชั้น ๑ กบั ป.๑ ชั้น ๒  เปนเกณฑในการคํานวณเงิน
รางวัลสําหรับการสูรบสาํหรับทหารกองประจําการ 
   การพิจารณาและสั่งการใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ     หรือเงิน
รางวัลสําหรับการสูรบ ใหปฏิบัติตามผนวกทายขอบังคับนี้ 
  ๕.๕ ผูที่ไดปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนปวยเจ็บถึงเสียชีวิต             หรือ
ทุพพลภาพโดยมิไดทําการสูรบ หรือตอสู หรือมิใชโดยการกระทําของขาศึกหรือศัตรู      ใหพิจารณา
เลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๓ ชั้น 
   สําหรับผูที่ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง             หากยังไดรับ
เงินเดือนต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๓ ก็ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๓ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศ
เปน สิบโท จาโท หรือจาอากาศโท 
  ๕.๖ ผูที่ไดทําการสูรบ หรือตอสู        หรือปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จน
ไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ไมวากรณีใดๆ ถาผูนั้นเปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการมา       ไมนอยกวา ๖ 
เดือน ในรอบปงบประมาณที่เสียชีวิต     หรือเปนผูที่ไดปฏิบัติภารกิจทางอากาศในยานอันตรายมาไม
นอยกวาเที่ยวบินที่กําหนดไว กรณีใดกรณีหนึ่ง ใหไดรับบําเหน็จพิเศษเพิ่มอีก ๑ ชั้น ดังนี้ 



 
 
   ๕.๖.๑ การปฏิบัติภารกิจโจมตีเปาหมายภาคพื้นดิน    การลาดตระเวน การ
บินคุมกันและการบินสกัดกั้น หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่นับสนุนการโจมตีเปาหมายภาคพื้นดิน        ตองมี
จํานวนเที่ยวบินไมนอยกวา ๒๐ เที่ยวบิน 
   ๕.๖.๒ การปฏิบัติภารกิจการสงกําลังบํารุง การปฏิบัติทางจิตวิทยา การทิ้ง

วัตถุเคมีทางอากาศ การคนหาและกูภัย ตองมีจํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา ๓๐ เทีย่วบิน 

   ๕.๖.๓ การปฏิบัติภารกิจทางธุรการหรือภารกิจอื่นๆ     นอกเหนือกรณีใน 
๕.๖.๑ และ ๕.๖.๒ ตองมีจํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา ๔๐ เที่ยวบิน 
  ๕.๗ ผูที่ไดปฏิบัติภารกิจทางอากาศในยานอันตราย และมีเที่ยวบินตาม   ๕.๖.๑, 
๕.๖.๒ และ ๕.๖.๓ ใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ๑ ชั้น    ตั้งแตวันตนปงบประมาณถัดจาก
ปงบประมาณที่ปฏิบัติภารกิจ (แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห. ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๔) 
 ขอ ๖ ทหารผูใดทําการสูรบ หรือตอสู  หรือปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บจนพิการเสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองขาง ตาบอด      ซึ่งแพทยที่ทางราชการ
รับรองไดตรวจแลวเห็นวาไมมีทางรักษาใหหาย และไมสามารถรับราชการได ก็ใหพิจารณาเลื่อนชั้น
เงินเดือนใหโดยอนุโลมตามความใน ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔ หรือ ๕.๖ แลวแตกรณี 
 ขอ ๗ ทหารผูใดปฏิบัติราชการในการสงครามหรือการรบนอกราชอาณาจักร   หากอยู
ในเกณฑที่จะไดรับบําเหน็จพิเศษตามความในขอ ๕, ขอ ๖ ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน      หรือเงิน
เพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ หรือ เงินรางวัลสําหรับการสูรบ แลวแตกรณี     เพิ่มจากเกณฑที่กําหนดไว
อีก ๑ ชั้น (แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห. ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๔) 
 ขอ ๘ การพจิารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ          หรือเงิน
รางวัลสําหรับการสูรบ แลวแตกรณี ตามความในขอ ๕, ขอ ๖ และ ขอ ๗  สาํหรับผูที่กระทําความผิด
ในระหวางปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน     อาจพิจารณางดหรือลดชั้นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบหรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ ไดตามควรแกกรณี        (แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ 
กห. ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๔) 
 ขอ ๙ การเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ   ตามความใน
ขอ ๕, ขอ ๖ และขอ ๗ หากไดเลื่อนชั้นเงินเดือน  หรือใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบเกินกวา
อัตราเงินเดือนชั้นสูงสุดของระดับเงินเดือนที่ไดรับในขณะนั้น     ใหใชชั้นเงินเดือนของชั้นยศสูงกวา
ถัดไปมาเพิ่มให    และในกรณีที่ไดเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบเกินกวา 



 
 
อัตราเงินเดือนชั้นสูงสุดของทหารชั้นที่เกินกวานั้น     ใหใชวิธีเพิ่มเงินเดือนหรือเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การสูรบเปนพิเศษในแตละชั้นในอัตรารอยละหา               (แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห. ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ.๒๕๓๙) 
 ขอ ๑๐ ทหารผูใดสมควรไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ      หรือพิการ ตาม
เกณฑใน ขอ ๕, ขอ ๖ และ ขอ ๗            หากไดรับราชการตอไปตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ        ใหคิดบําเหน็จพิเศษเปนชั้น
เงินเดือนไดไมเกิน ๔ ชัน้     แตไมเกนิอัตราเงินเดือนชั้นสูงสุดของระดับเงินเดือนที่ไดรับในขณะนั้น 
ถาเกินใหเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ เวนแตเมื่อไดรับบําเหน็จพิเศษแลว ชั้นเงินเดือนยังต่ํากวา
ระดับ ป.๑ ชัน้ ๑ ก็ใหไดรับเงินเดือน ระดับ ป.๑ ชัน้ ๑     นอกนั้นใหนับเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการ 
สูรบ 
 ขอ ๑๑ ผูใดไดเลื่อนเงินเดือนเขาขั้นชั้นยศใด หากมิไดกําหนดใหแตงตั้งยศ  หรือเลื่อน
ยศตามขอ ๕ แลว ใหขอเลื่อนยศชั้นนัน้ใหดวย ถาเงินเดือนเขาขั้นหลายชั้นยศ    ใหขอเลื่อนยศชั้นสงู
แตไมเกินยศ พลโท พลเรอืโท หรือพลอากาศโท       เวนแตผูประสบอันตรายเนื่องจากการสูรบ หรอื
ตอสู หรือโดยการกระทําของขาศึกศัตรู      หรือผูที่หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม 
ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดพิจารณาความเหมาะสม
แลว ใหขอเลื่อนยศ พลเอก พลเรือเอก หรือพลอากาศเอก            สวนผูใดจะสมควรเลื่อนยศ จอมพล 
จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ เพื่อใหตรงกับชั้นเงินเดือนที่ไดเลื่อน                    ใหอยูในอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมพิจารณาตามความเหมาะสมเปนราย ๆ ไป         (แกไขเพิ่มเติมตาม
ขอบังคับ กห. ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๑) 
 ขอ ๑๒ การพิจารณาบําเหน็จพิเศษตามขอบังคับนี้             นอกจากจะพิจารณาเลื่อน
ชั้นเงินเดือนและเลื่อนยศ หรือใหไดรบัเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบดังกลาวแลว อาจกระทําไดดวย
การชมเชยหรือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหดวยก็ได โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณี 
 ขอ ๑๓ การชมเชยอาจกระทําไดโดยประกาศชมเชย หรือประกาศชมเชย       และออก
ประกาศนียบัตรชมเชยใหดวยก็ได 
 การประกาศชมเชย จะประกาศชมเชยเปนรายบุคคลหรือเปนสวนรวมก็ไดแลวแต
กรณี 
 



 
 
 ขอ ๑๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม                      เปนผูประกาศชมเชยและออก
ประกาศนียบัตรชมเชย 
 ประกาศนียบัตรชมเชย ใหมีขอความตามทายขอบังคับนี้ 
 ขอ ๑๕ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามขอบังคับนี้         ใหเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ขอ ๑๖ การพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน      ใหพิจารณาเมื่อหมดเวลาเหตุ
ฉุกเฉินแลว แตตองไมเกิน ๑ ป นับตัง้แตการฉุกเฉินไดสิ้นสุดลง 
 ในกรณีที่ถึงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ หรือในกรณทีี่มีเหตุอันสมควร          ใหพิจารณา
บําเหน็จพิเศษทันที 
 ขอ ๑๗ เมื่อถึงโอกาสที่จะพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน    ใหหัวหนาสวน
ราชการตั้งแตชั้นผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือชั้น ๑  ผูบังคับฝูงบิน หรือเทียบเทาขึ้นไป      รายงาน
และสงบัญชขีอบําเหน็จตามแบบทายขอบังคับนี้ขึ้นมาตามลําดับ    จนถึงหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
ตอกระทรวงกลาโหม ผูบญัชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ   เพื่อ
ตั้งกรรมการพิจารณาและดําเนินการปูนบําเหน็จใหตอไป 
 ขอ ๑๘ การเลื่อนชั้นเงินเดือนตามความในขอ ๕ และขอ ๖             ใหเลื่อนตั้งแตวันที่
เสียชีวิตหรือวันกอนพนจากหนาที่ราชการ  เวนแตผูที่ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกอนวันประกาศใช
ขอบังคับนี้ 
               ประกาศ     ณ     วันที่     ๒๖     สิงหาคม     พ.ศ.๒๕๒๙ 
 
                         ( ลงชื่อ) พลอากาศเอก พะเนียง    กานตรัตน 

                                         ( พะเนียง    กานตรัตน ) 

                                       รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 
 
 
 



 
    

ผนวก 
 การพิจารณาและสั่งการใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบตามความใน ๕.๔ แหง

ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙       ให

ปฏิบัติดังนี้ 
  ขอ ๑ หลักเกณฑทั่วไป 
  ๑.๑ ทําการสูรบหรือตอสูจนไดรับเหรียญกลาหาญ      หรือไดรบัอันตรายสาหัส  
จากการสูรบหรือตอสู พิจารณาใหไมเกิน ๔ ชั้น 
  ๑.๒ ทําการสูรบหรือตอสู         หรืออํานวยการสูรบหรือตอสูอยูในยานอันตราย 
หรือปฏิบัติหนาที่อยูในหนวยทหาร ซึ่งกําลังทําการสูรบหรือตอสู และอยูในยานอันตราย  หรือไดรบั
อันตรายสาหัส จากการกระทําของขาศึกหรือศัตรู พิจารณาใหไมเกิน ๓ ชัน้ 
  ๑.๓ ปฏิบัตหินาที่โดยตองฝาอันตราย   หรือใชอาวุธกระทําตอขาศึกหรือศัตรูแต
ฝายเดียว หรือไดรับอันตรายสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหนาที่  พิจารณาให
ไมเกิน ๒ ชัน้ 
  ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความเรียบรอย พิจารณาให ๑ ชัน้ 
  ๑.๕ ทหารกองประจําการ ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในเกณฑที่จะไดรับเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบ ตามที่กลาวไวในขอ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ และ ๑.๔     ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 
โดยถือหลักเกณฑดังนี้ 
   ๑.๕.๑ ผูอยูในเกณฑไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ๔ ชัน้    ใหไดรบั
เงินรางวัลสําหรับการสูรบ ๔ ชั้น 
   ๑.๕.๒ ผูอยูในเกณฑไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ๓ ชัน้   ใหไดรับ
เงินรางวัลสําหรับการสูรบ ๓ ชัน้ 
   ๑.๕.๓ ผูอยูในเกณฑไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ๒ ชัน้   ใหไดรับ
เงินรางวัลสําหรับการสูรบ ๒ ชั้น 
   ๑.๕.๔ ผูอยูในเกณฑไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ๑ ชัน้ ใหไดรับ
เงินรางวัลสําหรับการสูรบ ๑ ชั้น (แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห. ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๔) 
 



 
 
  ขอ ๒ หลักเกณฑเพิ่มเติม
  ๒.๑ ถาเปนการปฏิบัติราชการในการสงคราม      หรือการรบนอกราชอาณาจักร
ตองพิจารณาเพิ่มใหอีก ๑ ชั้น จากหลักเกณฑดังกลาวแลวในขอ ๑ (ตามความในขอ ๗  แหงขอบังคับ
กระทรวงกลาโหม วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙) 
  ๒.๒ บําเหน็จอื่นๆ ซึ่งนอกเหนือไปจากเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ          เชน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติตางๆ             ถือวาเปนบําเหน็จพิเศษที่ใหเพ่ิมเติม
นอกเหนือไปจากเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ไมทําใหหลักเกณฑตามขอ ๑ ตองเปลี่ยนแปลง   โดย
จะตองเพิ่มหรือลดชั้นของเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบอีกแตประการใด 
 ขอ ๓ หลักเกณฑตามระยะเวลา
  การพิจารณาใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ     จะตองพิจารณาตามหลักเกณฑ
เกี่ยวกับระยะเวลาดวย ดังนี้ 
  ๓.๑ ถาปฏิบตัิหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินยืดเยื้อเกินกวา ๑๒ เดือน      พิจารณาให
ไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบทุกๆ รอบ ๑๒ เดือน  นับครบรอบตั้งแตวันที่ออกเดินทางเปนตน
ไป แตถาในรอบ ๑๒ เดือน ปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินหลายครั้ง  ใหรวมพิจารณาเพียงครั้งเดียว
เมื่อครบรอบ ๑๒ เดือน ในแตละวงรอบพิจารณา 
  สําหรับการใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบตั้งแตรอบที่ ๒ เปนตนไป ให
ลดเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบลดลง ๑ ชั้น ทุกๆ รอบที่ไดรับการพิจารณา      แตถาลดแลวจะไดรับ
นอยกวา ๑ ชัน้ ก็ใหไดรับ ๑ ชั้น และเมื่อรวมกันแลวใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบไดไมเกิน 
๔ ครั้ง ในกรณีเดียวกัน 
  ๓.๒ การพิจารณาใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบครั้งที่ ๒ หรือครั้งตอ ๆ 
ไปในกรณีเดียวกัน (เชนกรณีสงครามเกาหลี)                      ไมพิจารณาเพิ่มในกรณีปฏิบตัิหนาที่นอก
ราชอาณาจักรอีก 
  ๓.๓ ในรอบ ๑๒ เดือน ถามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสนามรวมทั้งหมด   ไมถึง 
๖ เดือน จะพิจารณาตัดทอนจํานวนชั้น        ของเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบตามหลักเกณฑในขอ ๑ 
ลงมาอีกก็ยอมกระทําได ถามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสนามไมถึง ๔ เดือน     และมิไดปฏิบัติหนาที่
ตามที่ระบุไวในขอ ๑.๑, ๑.๒ หรือ ๑.๓        ไมพิจารณาใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ แตนาํ
ผลงานไปพิจารณาเปนบําเหน็จประจําป 



 
 
  ๓.๔ ผูไดรับอันตรายสาหัส    หรือปวยเจ็บมีอาการหนักจากการปฏิบัติหนาที่ใน
สนามตองถูกสงตัวกลับมารักษาพยาบาลในเขตภายใน  ถามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสนามไมถึง ๔ 
เดือน ใหพิจารณาเชนเดียวกับผูปฏิบัติหนาที่ในสนามถึง ๔ เดือน         ถามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ถึง
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมดของทหารในหนวยเดียวกัน    หรือรุนเดียวกันที่เดินทางออกไปปฏิบัติ
หนาที่พรอมกัน ใหนับเวลาเต็มตามระยะเวลาของทหารในหนวยนั้น หรือรุนนั้น 
 ขอ ๔ การออกคําสั่ง
  ๔.๑ การพิจารณาอาจกระทําไดทันที   แตการออกคําสั่งจะตองใหไดรับบําเหน็จ
พิเศษเมื่อไดระยะเวลาครบรอบ ๑๒ เดือนตามกําหนดแลว         เวนแตผูที่ตองพนจากตําแหนงหนาที่
ราชการทางกระทรวงกลาโหมกอนมีระยะเวลาครบรอบ ๑๒ เดือน         หรือผูที่ตองพนจากตําแหนง
หนาที่ราชการทางกระทรวงกลาโหมในวันที่ ๑ ของเดือนที่พนจากตําแหนงหนาที่นั้น ก็ใหออกคําสั่ง
ใหไดรับบําเหน็จพิเศษตั้งแตวันกอนวันพนจากตําแหนงหนาที่นั้น ๑ วัน 
  ๔.๒ ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนตอนๆ       โดยโยกยายกลับไปกลบัมาระหวางหนวย
ปกติกับหนวยสนาม          ถาจะรวมเวลาในสนามสะสมไวขอรับการพิจารณาในคราวเดียวกัน ก็ยอม
กระทําไดแตตองออกคําสั่งใหไดรับบําเหน็จพิเศษตรงตามรอบ ๑๒ เดือน ๒๔ เดือน  หรือ ๓๖ เดอืน 
ฯลฯ นับตั้งแตวันเริ่มออกเดินทางครั้งแรกเปนตนมา       หากปฏิบัติหนาที่ในรอบหลังไมถึง ๔ เดือน 
ก็ใหพิจารณาและออกคําสั่งรวมกับรอบกอน 
  ๔.๓ เมื่อหนวยทหารเคลื่อนที่ทยอยกันไปเปนสวนยอยๆ ไมพรอมกัน    แตเปน
ระยะเวลาใกลเคียงกัน   จะคิดผลเฉลี่ยปานกลางใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบในวันเดียวกัน 
เพื่อสะดวกแกการออกคําสั่งก็ยอมกระทําได 
 ขอ ๕ การลงรายการในบญัชีขอบําเหน็จพิเศษ
  ๕.๑ บัญชีขอบําเหน็จพิเศษ           ใหใชตามบัญชีขอบําเหน็จพิเศษทายขอบังคับ
กระทรวงกลาโหม วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙        เวนแตชอง 
“เลื่อนชั้นเงินเดือน” ใหเปลี่ยนเปน “ขอ พ.ส.ร.” และการลงตัวเลขในชอง “ขอ พ.ส.ร.”   ใหลงตัวเลข
แสดงจํานวนชั้นที่ขอเปนเลข ๒ ตัว มีเครื่องหมาย “+” อยูกลาง            เลขตัวหนาเปนจํานวนชั้นตาม
หลักเกณฑทั่วไปในขอ ๑ เลขตัวหลังคือ    เพิ่มรบนอกราชอาณาจักร ถาไมมีตัวเพิ่มเพราะเปนการขอ 
นอกราชอาณาจักรรอบหลัง ก็ลงเลข “๐” ไวหลังเครื่องหมาย “+”   แตถาเปนการปฏิบตัิหนาที่ภายใน 
ประเทศ คงลงเลขเพียงตัวเดียว 



 
 
  ๕.๒ ชอง “การปฏิบัติหนาที่” ซึ่งแบงเปน ๓ ชอง คือ เมื่อใด ที่ไหน และทํา
อะไรนั้น แตละชองใหลงรายการของแตละบุคคลเปน ๓ ตอน คือ ตอนเดินทาง ตอนปฏิบัติหนาที่ 
และตอนกลับ เฉพาะอยางยิ่ง วัน เดือน พ.ศ. ที่เริ่มออกเดินทางจากที่ตั้งปกติหรือจากประเทศไทย 
และวัน เดือน พ.ศ. ที่เดินทางกลับมาถึงที่ตั้งปกติหรือถึงประเทศไทยจะตองลงรายการไวชัดเจน 

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



 
 

 (แบบประกาศนียบัตรชมเชยสําหรับผูไดรับ 
บําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน) 

 
 (ตราประจําตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) 

กระทรวงกลาโหม 
ขอประกาศเกียรติคุณวา 

 
 ………………………………………………………………………………….. (๑) 

ไดปฏิบัติหนาที่ใน......................................................................................................................... (๒) 

เมื่อ...................................................................ถึง......................................................................... (๓) (๔) 

ดวยความกลาหาญและเขมแข็ง   นับวาไดบําเพ็ญกรณีอยางดียิ่ง      และดวยการเสียสละอยางสูง 
สมควรไดรับการยกยองในเกียรติคุณนี้ 

ใหไว ณ วันที่.....................................................................................................  (๕) 

 
............................................................... 

                                                                     รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 
 
หมายเหตุ :- 
 (๑) ลงยศ ชือ่ และตําแหนง ของผูไดรับประกาศนียบัตร 
 (๒) ลงเหตุฉุกเฉินตางๆ และบริเวณที่ปฏิบัติการโดยยอ       เชน “กรณีฉุกเฉิน ณ 
จังหวัดนราธิวาส" หรือ “การปราบปรามการจลาจล ณ จังหวัดปตตานี” หรือ “การรบ ณ  จังหวัดพระ
ตะบอง” หรอื “การสงคราม ณ สาธารณรัฐเกาหลี” หรือ    “การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม” เปนตน 
 (๓) (๔) และ (๕) ลงวันที่ เดือน พ.ศ. 
 
 























รายงานขอปูนบําเหน็จพเิศษเหตุเสียชีวติ ทุพพลภาพ หรือพกิาร 

ท่ี กห  /   วนัท่ี  
 
เรียน  ผบ.ทบ. (ผา่น กพ.ทบ.) 

๑.  (หน่วย)  รายงานขอปูนบาํเหน็จพิเศษเหตุ � เสียชีวติ � ทุพพลภาพ 

(กาในช่อง � ท่ีตอ้งการ) ให ้(ยศ, ช่ือ )   

หมายเลขประจาํตวั   ตาํแหน่ง  สังกดั  อตัราเงินเดือน ชั้น/ปี 

(คร้ังสุดทา้ย)  /  (  บาท) เงินเพิ่ม พ.ส.ร.  บาท 

เงินเพิ่มค่าฝ่าอนัตราย (พ.ด.ร., ด.ด.ร.ส., พ.น.บ.หรืออ่ืน ๆ )  บาท  ปฏิบติัหนา้ท่ีในเวลา � ฉุกเฉิน 

�ปกติ (กาใน  � ท่ีตอ้งการ)  ตามคาํสั่ง   ท่ี  /  

ลง   สถานท่ีเกิดเหตุ  บา้น  ตาํบล  อาํเภอ  

จงัหวดั  วนั, เวลา ท่ีเกิดเหตุ   

 

๒.  พฤติกรรมโดยยอ่  

 

 

 

 

 

 

 

๓.  ขอปูนบาํเหน็จพเิศษดงัน้ี  ( กรอกขอ้ความ  และกา   ลงในช่องท่ี  �  ท่ีตอ้งการ ) 

 ๓.๑  ขอเล่ือนชั้นเงินเดือนให ้  ชั้น  (จาํนวนก่ีชั้น ) 

  � ตามขอ้บงัคบั กห. วา่ดว้ยการพิจารณาบาํเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน  พ.ศ. ............  ขอ้  

  � ตามระเบียบ กห. วา่ดว้ยการพิจารณาบาํเหน็จพิเศษในเวลาปกติ  พ.ศ. ........................ ขอ้  

 ๓.๒  ขอยศ   ( ตามชั้นเงินเดือนท่ีขอเล่ือน ) 

 ๓.๓  ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ชั้น  (เฉพาะผูมี้สิทธิไดรั้บการ 

ปูนบาํเหน็จพิเศษ ๗ ชั้นข้ึนไป และเกิดจากการกระทาํของขา้ศึก) 

๔.  หลกัฐานท่ีแนบ  ( กา   ลงในช่องท่ี  �  ท่ีตอ้งการ ) 

 ๔.๑  �    สาํเนาคาํสั่งใหไ้ปปฏิบติัราชการ จาํนวน  ๑  ชุด 

 ๔.๒  �    สาํเนารายงานเหตุการณ์หรือการสูญเสีย หรือรายงานถึงแก่กรรม  

    (อยา่งใดอยา่งหน่ึง ) จาํนวน  ๑  ชุด 

 ๔.๓  � สาํเนามรณบตัร  หรือสาํเนาใบชนัสูตรพลิกศพ 

    สาํเนาทะเบียนคนตาย ( หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ) จาํนวน  ๑  ชุด 

ทบ. ๑๐๐ - ๑๐๘ 



 
- ๒ - 

 ๔.๔  �    สาํเนาสาํนวนการสอบสวนพร้อมดว้ยความเห็น 

    ของคณะกรรมการสอบสวนของหน่วย จาํนวน  ๑  ชุด 

 ๔.๕  �    สาํเนารายงานการสอบสวนของพนกังานสอบสวน จาํนวน  ๑  ชุด 

 ๔.๖  �    สาํเนารายงานการคดีของอยัการหรือ 

    สาํเนาคาํพิพากษาของศาล จาํนวน  ๑  ชุด 

 ๔.๗  �   สาํเนาใบรับรองแพทย ์( แบบ สด.๖ หรือ ทบ. ๔๖๖ – ๖๒๐ – ๑ ) จาํนวน  ๑  ชุด 

 ๔.๘  �    สาํเนาประวติัการรักษาพยาบาล  (พ. ๓๓) จาํนวน  ๑  ชุด 

(ลงช่ือ)   

  (  )  

(ตาํแหน่ง)   

คาํแนะนาํ 

๑.  ตวัสะกด การันต ์ของช่ือตวั ช่ือสกุล หมายเลขประจาํตวั อตัราเงินเดือน ชั้น/ปี คร้ังสุดทา้ยในขณะท่ีเสียชีวติ ทุพพลภาพ  ท่ีจะ   

     กรอกขอ้ความในขอ้ ๑ จะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยความรอบคอบ  

๒.  พฤติกรรมโดยยอ่ตามขอ้ ๒ จะตอ้งเขียนขอ้ความใหช้ดัแจง้ตรงกบัความเป็นจริง และตรงกบัรายงานการสูญเสีย (แบบ กพ.๓  

      หรือ กพ.๔) ถา้ไม่พอกรอกขอ้ความ ใหก้รอกในกระดาษอ่ืนประกอบเร่ืองมาดว้ย  

๓.  หลกัฐานท่ีแนบรายงานขอปูนบาํเหน็จพิเศษ ฯ มีดงัน้ี- 

       ๓.๑  กรณีเสียชีวติเน่ืองจากการสู้รบหรือโดยการกระทาํของขา้ศึก ใหแ้นบหลกัฐานตามขอ้ ๔.๑, ๔.๒ และ๔.๓ จาํนวน ๒ ชุด 

       ๓.๒ กรณีเสียชีวตินอกจากการสู้รบหรือโดยการกระทาํของขา้ศึก หรือป่วยเจบ็ ใหแ้นบหลกัฐานตามขอ้ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔   

                กบั ๔.๕ หรือ ๔.๖ (ถา้มี) 

       ๓.๓ กรณีเสียชีวติเน่ืองจากป่วยเจบ็  ใหแ้นบหลกัฐานตามขอ้ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔  และ ๔.๘ (ถา้รับการรักษาใน รพ.) 

       ๓.๔  กรณีทุพพลภาพหรือพิการเน่ืองจากการสู้รบหรือโดยการกระทาํของขา้ศึก ใหแ้นบหลกัฐานตามขอ้ ๔.๑, ๔.๒ และ๔.๗ 

       ๓.๕  กรณีทุพพลภาพหรือพิการนอกจากการสู้รบหรือโดยการกระทาํของขา้ศึก หรือป่วยเจบ็ ใหแ้นบหลกัฐานตามขอ้ ๔.๑, ๔.๒ 

                ๔.๔ กบั ๔.๕ หรือ ๔.๖ (ถา้มี) และ ๔.๗ 

       ๓.๖  กรณีทุพพลภาพหรือพิการเน่ืองจากป่วยเจบ็  ใหแ้นบหลกัฐานตามขอ้ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๔, ๔.๗  และ ๔.๘  

๔.   หน่วยตน้สงักดัระดบักองพนัหรือเทียบเท่าข้ึนไป ส่งรายงานขอปูนบาํเหน็จพิเศษตรงต่อ ทบ. ภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี  

       ทราบข่าวการเสียชีวติหรือตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบรับรองแพทยท่ี์ระบุความทุพพลภาพ พิการ  

๕.   ผูไ้ดรั้บอนัตรายถึงชีวติ ทุพพลภาพ หรือพิการ เน่ืองจากอุบติัเหตุในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะตอ้งดาํเนินการสอบสวน หรือ  

       ดาํเนินคดี จะตอ้งใชส้าํเนารายงานการสอบสวน หรือสาํเนารายงานการคดีหรือสาํเนาคาํพิพากษาประกอบรายงานดว้ย ซ่ึง  

       อาจจะรายงานขอปูนบาํเหน็จพิเศษไม่ไดภ้ายใน ๗ วนั ใหร้ายงานเหตุขดัขอ้งตรงต่อ ผบ.ทบ. (ผา่น กพ.ทบ.) ภายใน ๗ วนั  

       นบัตั้งแต่วนัท่ีทราบข่าวการเสียชีวติหรือวนัท่ีไดรั้บใบรับรองแพทย ์ท่ีระบุความทุพพลภาพ พิการ  
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