
 

 

 
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม 

วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๒๙ 

------------------------------------ 
(แกไข, เพิ่มเติมตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๑, ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๙, 
ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๔) 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการพิจารณาบําเหน็จ
พิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 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 



 

  

๓๒๗

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  หรือปฏิบัติราชการพิเศษตามที่กระทรวงกลาโหม
กําหนด 

ขอ ๕ ทหารผูใดไดทําการสูรบ หรือตอสู หรือปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน ให
ไดรับบําเหน็จพิเศษโดยพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน หรือใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ หรือ
ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ แลวแตกรณี ดังตอไปนี้ 

๕.๑ ผูที่ไดทําการสูรบ หรือตอสู จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพ
เนื่องในการสูรบ หรือตอสู ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๙ ชั้น 

สําหรับผูที่ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากยังไดรับเงินเดือน
ต่ํากวาระดับ น.๑ ชั้น ๑ ก็ใหไดรับเงินเดือนระดับ น.๑ ชั้น ๑ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศเปน รอยตรี 
เรือตรี หรือ เรืออากาศตรี 

๕.๒ ผูที่ไดปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพโดยการกระทําของขาศึกหรือศัตรู หรือกระทําการบนอากาศ ใตน้ํา หรือเกี่ยวกับวัตถุระเบิด 
หรือเกี่ยวกับแกสพิษ หรือรังสีที่เปนอันตรายแกรางกาย ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๗ ชั้น 

สําหรับผูที่ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากยังไดรับเงินเดือน
ต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๗ ก็ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๗ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศเปน สิบเอก 
จาเอก หรือ จาอากาศเอก 



 

  

๓๒๘

๕.๓ ผูที่ไดปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพนอกจากกรณีใน ๕.๑ และ ๕.๒ ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๕ ชั้น 

สําหรับผูที่ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากยังไดรับเงินเดือน
ต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๕ ก็ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๕ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศเปน สิบเอก 
จาเอก หรือ จาอากาศเอก 

๕.๔ ผูที่ไดทําการสูรบ หรือตอสู จนไดรับอันตราย หรือทําการสูรบ หรือตอสู
ไดผลดี หรือปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย และไดผลสมความมุง
หมายของทางราชการเปนอยางดี ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๔ ชั้น 

จํานวนเงินที่ควรไดรับเปนบําเหน็จพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง ใหนับเปน
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเรียกวา “เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ” ใชคํายอวา “พ.ส.ร.” หรือเปนเงิน
ตอบแทนเรียกวา “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” แลวแตกรณี ทั้งนี้ โดยใหถือเงินเดือนที่ไดรับอยูใน
วันที่รับบําเหน็จพิเศษเปนเกณฑในการคํานวณเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ สําหรับขาราชการ
ทหาร และถือเกณฑ ๑ ชั้น ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบเปนจํานวน ๑๒ เทา ของผลตาง
ระหวางอัตราเงินเดือนขาราชการทหารระดับ ป.๑ ชั้น ๑ กับ ป.๑ ชั้น ๒ เปนเกณฑในการคํานวณ
เงินรางวัลสําหรับการสูรบสําหรับทหารกองประจําการ 

การพิจารณาและสั่งการใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ หรือเงิน
รางวัลสําหรับการสูรบ ใหปฏิบัติตามผนวกทายขอบังคับนี้ 

๕.๕ ผูที่ไดปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนปวยเจ็บถึงเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
โดยมิไดทําการสูรบ หรือตอสู หรือมิใชโดยการกระทําของขาศึกหรือศัตรู ใหพิจารณาเลื่อนชั้น
เงินเดือนไมเกิน ๓ ชั้น 

สําหรับผูที่ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากยังไดรับเงินเดือน
ต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๓ ก็ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๓ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศเปน สิบโท 
จาโท หรือจาอากาศโท 

๕.๖ ผูที่ไดทําการสูรบ หรือตอสู หรือปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จนไดรับ
อันตรายถึงเสียชีวิต ไมวากรณีใดๆ ถาผูนั้นเปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการมา ไมนอยกวา ๖ เดือน 



 

  

๓๒๙

ในรอบปงบประมาณที่เสียชีวิต  หรือเปนผูที่ไดปฏิบัติภารกิจทางอากาศในยานอันตรายมาไมนอย
กวาเที่ยวบินที่กําหนดไว กรณีใดกรณีหนึ่ง ใหไดรับบําเหน็จพิเศษเพิ่มอีก ๑ ชั้น ดังนี้ 

๕.๖.๑ การปฏิบัติภารกิจโจมตีเปาหมายภาคพื้นดิน การลาดตระเวน การ
บินคุมกันและการบินสกัดกั้น หรือภารกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนการโจมตีเปาหมายภาคพื้นดิน  ตองมี
จํานวนเที่ยวบินไมนอยกวา ๒๐ เที่ยวบิน 

๕.๖.๒ การปฏิบัติภารกิจการสงกําลังบํารุง การปฏิบัติทางจิตวิทยา การทิ้ง
วัตถุเคมีทางอากาศ การคนหาและกูภัย ตองมีจํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา ๓๐ เที่ยวบิน 

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.ฯ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๔) 

ขอ ๖ ทหารผูใดทําการสูรบ หรือตอสู หรือปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บจนพิการเสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองขาง ตาบอด ซึ่งแพทยที่ทางราชการ
รับรองไดตรวจแลวเห็นวาไมมีทางรักษาใหหาย และไมสามารถรับราชการได ก็ใหพิจารณาเลื่อน
ชั้นเงินเดือนใหโดยอนุโลมตามความใน 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.ฯ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๔) 

ขอ ๘ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ หรือเงินรางวัล
สําหรับการสูรบ แลวแตกรณี ตามความในขอ ๕, ขอ ๖ และ ขอ ๗ สําหรับผูที่กระทําความผิดใน
ระหวางปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน  อาจพิจารณางดหรือลดชั้นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบหรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ ไดตามควรแกกรณี (แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ 
กห.ฯ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๔) 



 

  

๓๓๐

ขอ ๙ การเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ตามความใน
ขอ ๕, ขอ ๖ และขอ ๗ หากไดเลื่อนชั้นเงินเดือน  หรือใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบเกิน
กวาอัตราเงินเดือนชั้นสูงสุดของระดับเงินเดือนที่ไดรับในขณะนั้น  ใหใชชั้นเงินเดือนของชั้นยศสูง
กวาถัดไปมาเพิ่มให  และในกรณีที่ไดเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบเกิน
กวาอัตราเงินเดือนชั้นสูงสุดของทหารชั้นที่เกินกวานั้น ใหใชวิธีเพิ่มเงินเดือน หรือเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบเปนพิเศษในแตละชั้นในอัตรารอยละหา (แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห.ฯ ฉบับที่ 
๓ พ.ศ.๒๕๓๙) 

ขอ ๑๐ ทหารผูใดสมควรไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือพิการ ตามเกณฑ
ใน ขอ ๕, ขอ ๖ และ ขอ ๗ หากไดรับราชการตอไปตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผู
ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ใหคิดบําเหน็จพิเศษเปนชั้นเงินเดือนไดไม
เกิน ๔ ชั้น  แตไมเกินอัตราเงินเดือนชั้นสูงสุดของระดับเงินเดือนที่ไดรับในขณะนั้น ถาเกินใหเปน
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ เวนแตเมื่อไดรับบําเหน็จพิเศษแลว ชั้นเงินเดือนยังต่ํากวาระดับ ป.๑ 
ชั้น ๑ ก็ใหไดรับเงินเดือน ระดับ ป.๑ ชั้น ๑ นอกนั้นใหนับเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 

ขอ ๑๑ ผูใดไดเลื่อนเงินเดือนเขาขั้นชั้นยศใด หากมิไดกําหนดใหแตงตั้งยศ หรือเลื่อนยศ
ตามขอ ๕ แลว ใหขอเลื่อนยศชั้นนั้นใหดวย ถาเงินเดือนเขาขั้นหลายชั้นยศ ใหขอเลื่อนยศชั้นสูงแต
ไมเกินยศ พลโท พลเรือโท หรือพลอากาศโท  เวนแตผูประสบอันตรายเนื่องจากการสูรบ หรือตอสู 
หรือโดยการกระทําของขาศึกศัตรู หรือผูที่หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม  
ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดพิจารณาความ
เหมาะสมแลว ใหขอเลื่อนยศ พลเอก พลเรือเอก หรือพลอากาศเอก  สวนผูใดจะสมควรเลื่อนยศ 
จอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ เพื่อใหตรงกับชั้นเงินเดือนที่ไดเลื่อน ใหอยูในอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมพิจารณาตามความเหมาะสมเปนราย ๆ ไป (แกไขเพิ่มเติมตาม
ขอบังคับ กห.ฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๑) 

ขอ ๑๒ การพิจารณาบําเหน็จพิเศษตามขอบังคับนี้  นอกจากจะพิจารณาเลื่อนชั้น
เงินเดือนและเลื่อนยศ หรือใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบดังกลาวแลว อาจกระทําไดดวย
การชมเชยหรือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหดวยก็ได โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณี 



 

  

๓๓๑

ขอ ๑๓ การชมเชยอาจกระทําไดโดยประกาศชมเชย หรือประกาศชมเชย และออก
ประกาศนียบัตรชมเชยใหดวยก็ได 

การประกาศชมเชย จะประกาศชมเชยเปนรายบุคคลหรอืเปนสวนรวมก็ไดแลวแตกรณ ี
ขอ ๑๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนผูประกาศชมเชยและออกประกาศนียบัตร

ชมเชย 
ประกาศนียบัตรชมเชย ใหมีขอความตามทายขอบังคับนี้ 
ขอ ๑๕ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตาม

ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ขอ ๑๖ การพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน ใหพิจารณาเมื่อหมดเวลาเหตุ

ฉุกเฉินแลว แตตองไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตการฉุกเฉินไดสิ้นสุดลง 
ในกรณีที่ถึงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ หรือในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ใหพิจารณาบําเหน็จ

พิเศษทันที 
ขอ ๑๗ เมื่อถึงโอกาสที่จะพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน ใหหัวหนาสวน

ราชการตั้งแตชั้นผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือชั้น ๑  ผูบังคับฝูงบิน หรือเทียบเทาขึ้นไป รายงาน
และสงบัญชีขอบําเหน็จตามแบบทายขอบังคับนี้ข้ึนมาตามลําดับ จนถึงหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
ตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ เพื่อ
ตั้งกรรมการพิจารณาและดําเนินการปูนบําเหน็จใหตอไป 

ขอ ๑๘ การเลื่อนชั้นเงินเดือนตามความในขอ ๕ และขอ ๖ ใหเลื่อนตั้งแตวันที่เสียชีวิต
หรือวันกอนพนจากหนาที่ราชการ  เวนแตผูที่ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกอนวันประกาศใชขอบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๒๙ 

 
( ลงชื่อ) พลอากาศเอก  พะเนียง    กานตรัตน 

( พะเนียง    กานตรัตน ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 



 

  

๓๓๒

ผนวก 
การพิจารณาและสั่งการใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบตามความใน ๕.๔ 

แหงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙ 
ใหปฏิบัติดังนี้ 

ขอ ๑ หลักเกณฑทั่วไป 
๑.๑ ทําการสูรบหรือตอสูจนไดรับเหรียญกลาหาญ  หรือไดรับอันตรายสาหัส 

จากการสูรบหรือตอสู พิจารณาใหไมเกิน ๔ ชั้น 
๑.๒ ทําการสูรบหรือตอสู หรืออํานวยการสูรบหรือตอสูอยูในยานอันตราย หรือ

ปฏิบัติหนาที่อยูในหนวยทหาร ซึ่งกําลังทําการสูรบหรือตอสู และอยูในยานอันตราย หรือไดรับ
อันตรายสาหัสจากการกระทําของขาศึกหรือศัตรู พิจารณาใหไมเกิน ๓ ชั้น 

๑.๓ ปฏิบัติหนาที่โดยตองฝาอันตราย หรือใชอาวุธกระทําตอขาศึกหรือศัตรูแต
ฝายเดียว หรือไดรับอันตรายสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหนาที่  พิจารณา
ใหไมเกิน ๒ ชั้น 

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 ชั้น ใหไดรับ
เงินรางวัลสําหรับการสูรบ ๔ ชั้น 

๑.๕.๒ ผูอยูในเกณฑไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ๓ ชั้น ใหไดรับ
เงินรางวัลสําหรับการสูรบ ๓ ชั้น 

๑.๕.๓ ผูอยูในเกณฑไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ๒ ชั้น ใหไดรับ
เงินรางวัลสําหรับการสูรบ ๒ ชั้น 

๑.๕.๔ ผูอยูในเกณฑไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ๑ ชั้น ใหไดรับ
เงินรางวัลสําหรับการสูรบ ๑ ชั้น (แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห.ฯ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๔) 

 



 

  

๓๓๓

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  ถือวาเปนบําเหน็จพิเศษที่ใหเพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ไมทําใหหลักเกณฑตามขอ ๑ ตองเปลี่ยนแปลง โดย
จะตองเพิ่มหรือลดชั้นของเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบอีกแตประการใด 

ขอ ๓ หลักเกณฑตามระยะเวลา 
การพิจารณาใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ จะตองพิจารณาตามหลักเกณฑ

เกี่ยวกับระยะเวลาดวย ดังนี้ 
๓.๑ ถาปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินยืดเยื้อเกินกวา ๑๒ เดือน พิจารณาให

ไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบทุกๆ รอบ ๑๒ เดือน  นับครบรอบตั้งแตวันที่ออกเดินทางเปน-
ตนไป แตถาในรอบ ๑๒ เดือน ปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินหลายครั้ง  ใหรวมพิจารณาเพียงครั้ง
เดียวเมื่อครบรอบ ๑๒ เดือน ในแตละวงรอบพิจารณา 

สําหรับการใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบตั้งแตรอบที่ ๒ เปนตนไป 
ใหลดเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบลดลง ๑ ชั้น ทุกๆ รอบที่ไดรับการพิจารณา แตถาลดแลวจะ
ไดรับนอยกวา ๑ ชั้น ก็ใหไดรับ ๑ ชั้น และเมื่อรวมกันแลวใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบได
ไมเกิน ๔ ครั้ง ในกรณีเดียวกัน 

๓.๒ การพิจารณาใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบครั้งที่ ๒ หรือครั้งตอ ๆ 
ไปในกรณีเดียวกัน (เชนกรณีสงครามเกาหลี) ไมพิจารณาเพิ่มในกรณีปฏิบัติหนาที่นอกราชอาณาจักรอีก 

๓.๓ ในรอบ ๑๒ เดือน ถามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสนามรวมทั้งหมด ไมถึง 
๖ เดือน จะพิจารณาตัดทอนจํานวนชั้นของเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบตามหลักเกณฑในขอ ๑  
ลงมาอีกก็ยอมกระทําได ถามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสนามไมถึง ๔ เดือน  และมิไดปฏิบัติหนาที่
ตามที่ระบุไวในขอ ๑.๑, ๑.๒ หรือ ๑.๓ ไมพิจารณาใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ แตนํา
ผลงานไปพิจารณาเปนบําเหน็จประจําป 



 

  

๓๓๔

๓.๔ ผูไดรับอันตรายสาหัส หรือปวยเจ็บมีอาการหนักจากการปฏิบัติหนาที่ใน
สนามตองถูกสงตัวกลับมารักษาพยาบาลในเขตภายใน  ถามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสนามไมถึง 
๔ เดือน ใหพิจารณาเชนเดียวกับผูปฏิบัติหนาที่ในสนามถึง ๔ เดือน  ถามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ถึง
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมดของทหารในหนวยเดียวกัน  หรือรุนเดียวกันที่เดินทางออกไปปฏิบัติ
หนาที่พรอมกัน ใหนับเวลาเต็มตามระยะเวลาของทหารในหนวยนั้นหรือรุนนั้น 

ขอ ๔ การออกคําสั่ง 
๔.๑ การพิจารณาอาจกระทําไดทันที แตการออกคําสั่งจะตองใหไดรับบําเหน็จ

พิเศษเมื่อไดระยะเวลาครบรอบ ๑๒ เดือนตามกําหนดแลว เวนแตผูที่ตองพนจากตําแหนงหนาที่
ราชการทางกระทรวงกลาโหมกอนมีระยะเวลาครบรอบ ๑๒ เดือน หรือผูที่ตองพนจากตําแหนง
หนาที่ราชการทางกระทรวงกลาโหมในวันที่ ๑ ของเดือนที่พนจากตําแหนงหนาที่นั้น ก็ใหออก
คําสั่งใหไดรับบําเหน็จพิเศษตั้งแตวันกอนวันพนจากตําแหนงหนาที่นั้น ๑ วัน 

๔.๒ ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนตอนๆ โดยโยกยายกลับไปกลับมาระหวางหนวยปกติ
กับหนวยสนาม ถาจะรวมเวลาในสนามสะสมไวขอรับการพิจารณาในคราวเดียวกัน ก็ยอมกระทํา
ไดแตตองออกคําสั่งใหไดรับบําเหน็จพิเศษตรงตามรอบ ๑๒ เดือน ๒๔ เดือน  หรือ ๓๖ เดือน ฯลฯ 
นับตั้งแตวันเริ่มออกเดินทางครั้งแรกเปนตนมา หากปฏิบัติหนาที่ในรอบหลังไมถึง ๔ เดือน ก็ให
พิจารณาและออกคําสั่งรวมกับรอบกอน 

๔.๓ เมื่อหนวยทหารเคลื่อนที่ทยอยกันไปเปนสวนยอยๆ ไมพรอมกัน แตเปน
ระยะเวลาใกลเคียงกัน จะคิดผลเฉลี่ยปานกลางใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบในวันเดียวกัน 
เพื่อสะดวกแกการออกคําสั่งก็ยอมกระทําได 

ขอ ๕ การลงรายการในบัญชีขอบําเหน็จพิเศษ 
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 ถาไมมีตัวเพิ่มเพราะเปนการ



 

  

๓๓๕

ขอนอกราชอาณาจักรรอบหลัง ก็ลงเลข “๐” ไวหลังเครื่องหมาย “+”  แตถาเปนการปฏิบัติหนาที่
ภายในประเทศ คงลงเลขเพียงตัวเดียว 

๕.๒ ชอง “การปฏิบัติหนาที่” ซึ่งแบงเปน ๓ ชอง คือ เมื่อใด ที่ไหน และทําอะไร
นั้น แตละชองใหลงรายการของแตละบุคคลเปน ๓ ตอน คือ ตอนเดินทาง ตอนปฏิบัติหนาที่ และ
ตอนกลับ เฉพาะอยางยิ่ง วัน เดือน พ.ศ. ที่เริ่มออกเดินทางจากที่ตั้งปกติหรือจากประเทศไทย และ
วัน เดือน พ.ศ. ที่เดินทางกลับมาถึงที่ตั้งปกติหรือถึงประเทศไทยจะตองลงรายการไวชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

๓๓๖

 (แบบประกาศนียบัตรชมเชยสําหรับผูไดรับ 
บําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน) 

 
(ตราประจําตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) 

กระทรวงกลาโหม 
ขอประกาศเกียรติคุณวา 

 
 ………………………………………………………………………………….. 
ไดปฏิบัติหนาที่ใน......................................................................................................................... 
เมื่อ...................................................................ถึง............................................................ ............. 
ดวยความกลาหาญและเขมแข็ง นับวาไดบําเพ็ญกรณีอยางดียิ่ง และดวยการเสียสละอยางสูงสมควร
ไดรับการยกยองในเกียรติคุณนี้ 

ใหไว ณ วันที่ ................................................................................................  
 

...............................................................  
                                                                     รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 
 
 

หมายเหต ุ
(๑) ลงยศ ชือ่ และตําแหนง ของผูไดรับประกาศนียบัตร 
(๒) ลงเหตุฉุกเฉินตางๆ และบริเวณที่ปฏิบัติการโดยยอ เชน “กรณีฉุกเฉิน ณ จังหวัด

นราธิวาส" หรือ “การปราบปรามการจลาจล ณ จังหวัดปตตานี” หรือ “การรบ ณ  จังหวัดพระตะบอง” 
หรือ “การสงคราม ณ สาธารณรัฐเกาหลี” หรือ “การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม” เปนตน 

(๓) (๔) และ (๕) ลงวันที่ เดือน พ.ศ. 

(๑) 

(๒) 

(๓) (๔) 

(๕) 



 

 

(แบบ) 
บัญชีขาราชการใน ........................................ 
ซึ่งควรไดรับบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน 

 
ตําแหนง การปฏิบัติหนาที่ ควรไดรับบําเหน็จพเิศษ เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ลําดับ ยศ-ชื่อ เวลา 
ปกต ิ

เวลา 
ฉุกเฉิน 

ชั้น 
เงินเดือน เมื่อใด ที่ไหน ทําอะไร ชมเชย เลื่อนชั้น 

เงินเดือน เลื่อนยศ ไดรับ 
ครั้งสุดทาย ขอครั้งนี้ 

หมายเหต ุ

              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(ลงชื่อ) ................................................................ 

(ตําแหนง) ............................................ 
 

๓๓๗ 


