
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 
 

 เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ  (พ.ส.ร.)  คือบําเหน็จความชอบอีกประเภทหนึ่ง ท่ีพิจารณาใหกับ 
ผูที่ไดทําการสูรบ หรือตอสู จนไดรับอันตรายหรือทําการสูรบ หรือตอสูไดผลดี หรือปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ตรากตรํา เหน็ดเหนื่อย และไดผลสมความมุงหมายของทางราชการเปนอยางดี ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและ รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.
๒๕๒๑    เรียกยอวา   “ระเบียบ บ.ท.ช.” ผูมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับสูรบ (พ.ส.ร.) ไดแก ทหาร 
ตํารวจ  ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ  องคการของรัฐ  กิจการของรัฐ  หนวยงาน
อ่ืนของรัฐ ผูบังคับบัญชา  และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชนซึ่งทางราชการไดแตงตั้ง  หรือ
มอบหมายในปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ และตาม
ขอบังคับ กห.วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๒๙  และที่แกไขเพิ่มเติม ผูที่มี
สิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ไดแก ขาราชการทหาร และทหารกองประจําการ สําหรับ
ขาราชการทหาร และทหารกองประจําการจะไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ตามระเบียบ บ.ท.ช. หรือ
ตามขอบังคับ กห.วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ ฯ นั้นขึ้นอยูกับภารกิจ และภารกิจนั้นจะตองไดรับความ
เห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี 
 วิธีคํานวณเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ( พ.ส.ร.)ตามระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.๒๕๒๑  
 กรณีท่ี ๑     ผูที่มีชั้นเงินเดือน/คาจางยังไมเต็มขั้นใหใชเงินเดือน / คาจาง  ในเดือนสุดทายของ
เดือนที่ปฏิบัติหนาที่ เปนเกณฑการคํานวณ  โดยเอาเงินเดือน/คาจางขั้นท่ีสูงขึ้นไปหนึ่งชั้นมาลบดวย
เงินเดือนเดือนสุดทายของเดือนที่ปฏิบัติหนาที่ 
 ตัวอยาง    พ.อ.นักรบ   กลาหาญ   พนจากการปฏิบัติหนาท่ี  ๑  ต.ค. ๔๙ เงินเดือนสุดทายของ
เดือนท่ีปฏิบัติหนาท่ี (ก.ย.๔๙) รับเงินเดือน น.๔ ช้ัน ๖.๕ (๒๓,๘๙๐ บาท)  เงินเดือนชั้นที่สูงกวา  ๑ ช้ัน  ใน
เดือนเดียวกัน  คือ  น.๔  ช้ัน ๗.๕ (๒๔,๙๓๐ บาท)   การคิด  พ.ส.ร.  จํานวน  ๑  ข้ัน  คือ   น.๔ ช้ัน ๗.๕ 
(๒๔,๙๓๐ บาท) – น.๔ ช้ัน ๖.๕ (๒๓,๘๙๐ บาท)   เทากับ  ๑,๐๔๐  บาท 
 กรณีท่ี ๒   ผูที่มีช้ันเงินเดือน / คาจาง  เต็มขั้นในแตละระดับถึงสูงสุดของชั้น  เงินเดือน/คาจาง  
ใหคิด พ.ส.ร. ในอัตรารอยละ ๕  ของเงินเดือน/คาจาง     
 ตัวอยาง     พ.ท.ชาติชาย   เขมแข็ง   พนจากการปฏิบัติหนาที่  ๑  ต.ค. ๔๙ เงินเดือนสุดทายของ
เดือนที่ปฏิบัติหนาที่ (ก.ย.๔๙) รับเงินเดือน น.๓ช้ัน ๒๐ (๓๒,๒๕๐ บาท) การคิด  พ.ส.ร.  จํานวน ๑ ข้ัน  คือ  
น.๓ ช้ัน ๒๐ (๓๒,๒๕๐) คูณ ๕ %เทากับ  ๑,๖๑๒  บาท 
 



 ๒

 กรณีท่ี ๓    ผูที่มีช้ันเงินเดือน/คาจาง  เหลืออีก ๐.๕ จะเต็มขั้นในแตระดับหรือเหลืออีก ๐.๕ ข้ัน 
จะถึงขั้นสูงสุดของเงินเดือนหรือคาจาง ใหคิด พ.ส.ร. ในอัตรารอยละ ๕  ของเงินเดือน/คาจาง     
  ตวัอยาง   พ.ท.บุญมี   ตีเสมอ   พนจากการปฏิบัติหนาที่ ๑ ต.ค. ๔๙ เงินเดือนสุดทายของเดือนท่ี
ปฏิบัติหนาท่ี  รับเงินเดือน น.๓ ช้ัน ๑๙.๕ (๓๑,๗๕๐) เหลืออีก ๐.๕ จะเต็มขั้น  คือ น.๓ ช้ัน ๒๐ (๓๒,๒๕๐) 
ไดรับ พ.ส.ร.  ๑  ข้ัน การคิด  พ.ส.ร.  จํานวน  ๑  ข้ัน  คือ  น.๒ ช้ัน ๒๐ (๓๒,๒๕๐) คูณ ๕ %  เทากับ  
๑,๖๑๒  บาท 
 วิธีคํานวณเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร. )ตามระเบียบ บ.ท.ช. สําหรับผูท่ีไดรับมากกวา 
๑ ขั้น ใหใชเงินเดือน / คาจาง ในเดือนสุดทายท่ีปฏิบัติหนาที่เปนเกณฑในการคํานวณ  โดยใช ผลรวมของ
ผลตางของขั้นเงินเดือน  ที่นับขึ้นไปตามจํานวนขั้น พ.ส.ร. ที่ไดรับ 
  ตัวอยางที่ ๑   พ.อ.รักชาติ  ย่ิงชีพ  ไดรับ พ.ส.ร. จํานวน ๓ ข้ันและพนจากการปฏิบัติหนาท่ีใน ๑ 
ต.ค.๔๙ เงินเดือนเดือนสุดทายของการปฏิบัติหนาที่ (ก.ย.๔๙) น.๔ ช้ัน ๖.๕ (๒๓,๘๙๐ บาท)  พ.ส.ร. ที่
ไดรับ ใหนับจาก   น.๔ ช้ัน ๖.๕   ข้ึนไป  ๓  ข้ัน  และนําผลตางของแตละชั้นมารวมกัน( น.๔ ช้ัน ๗.๕ – น.
๔ ช้ัน ๖.๕)  +  (น.๔ ช้ัน ๘.๕ – น.๔ ช้ัน ๗.๕) + (น.๔ ช้ัน ๙.๕ – น.๔ ช้ัน ๘.๕) 
   * ๒๔,๙๓๐ – ๒๓,๘๙๐  เทากับ ๑,๐๔๐ บาท    (ผลตางระหวางขั้น) 
    * ๒๕,๙๖๐ – ๒๔,๙๓๐  เทากับ ๑,๐๓๐ บาท     (ผลตางระหวางขั้น) 
    * ๒๗,๐๑๐ – ๒๕,๙๖๐   เทากับ ๑,๐๕๐ บาท     (ผลตางระหวางขั้น) 
 พ.ส.ร.ที่ไดรับเปนรายเดือน คือ  ๑,๐๔๐ + ๑,๐๓๐ + ๑,๐๕๐  เทากับ ๓,๑๒๐ บาท 
 ตัวอยางที่ ๒  พ.อ.วันชัย  ยิ่งชีพ  ไดรับ พ.ส.ร.  จํานวน ๓ ข้ัน และพนจากการปฏิบัติหนาที่  ใน   
๑ ต.ค. ๔๙  เงินเดือนเดือนสุดทายของเดือนที่ปฏิบัติหนาที่    ก.ย.๔๙รับเงินเดือน น.๔ ช้ัน ๒๑.๕ (๔๑,๔๘๐) 
 พ.ส.ร.  ท่ีไดรับ ใหนับจาก  น.๔ ช้ัน ๒๑.๕ ข้ึนไป ๓ ขั้น และนําผลตางของแตละช้ันมารวมกัน เมื่อเหลือ 
อีก ๐.๕ ข้ัน จะเต็มขั้น ใหคิด  ๕ %  ในขั้นนั้น คือ  (น.๔ ช้ัน ๒๒.๕ – น.๔ ช้ัน ๒๑.๕) + (น.๔ ช้ัน ๒๓.๕ – 
น.๔ ช้ัน ๒๒.๕) + (๕ % )  
 ๔๓,๓๘๐  - ๔๑,๘๙๐   เทากับ  ๑,๔๙๐   บาท   (ผลตางระหวางขั้น) 
 ๔๔,๘๗๐  -  ๔๓,๓๘๐  เทากับ   ๑,๔๙๐  บาท   (ผลตางระหวางขั้น) 
   เหลืออีก ๐.๕ ข้ัน  คิด ๕ % เทากับ  ๒,๒๔๓  บาท  (๕% ) 
 พ.ส.ร.ที่ไดรับ  คือ    ๑,๔๙๐ + ๑๔๙๐ + ๒,๒๔๓    เทากับ   ๕,๒๒๓   บาท 
   การออกคําสั่งวันที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)มีสิทธิตั้งแตวันตน
ปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่ สําหรับผูเสียชีวิต  หรือพนราชการไปกอน ใหมีสิทธิตั้งแต
วันที่เสียชีวิตหรือกอนวนัพนราชการ 
                วิธีการคํานวณเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)   ตาม ขอบังคับ กห.วาดวยการพิจารณา
บําเหน็จพิเศษ ในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙ และที่แกไขเพิ่มเติม   



 ๓

 กรณีท่ี ๑  เงินเดือนยังไมเต็มขั้น ไดรับ พ.ส.ร. จํานวน  ๑   ข้ัน จํานวน  ๒  ข้ัน จํานวน  ๓  ข้ัน 
จํานวน  ๔  ข้ัน ใหใชข้ันเงินเดือน ณ วันที่มีสิทธิไดรับเปนฐานใน  การคิดโดยเอาเงินเดือนชั้นถัดไป ๑ ช้ัน 
ลบดวย  เงินเดือนวันที่มีสิทธิไดรับ 
 ตัวอยาง  พ.ต.สุเมธ  ใจดี    ไดรับ พ.ส.ร.  จํานวน ๑ ข้ัน  ใน ๑ เม.ย.๔๙  ระดับเงินเดือน น.๒ ช้ัน 
๖ (๑๕,๔๙๐)  น.๒ ช้ัน ๗ (๑๖,๑๙๐)  เทากับ  ๗๐๐ บาท ถาไดรับ  พ.ส.ร. 
 จํานวน ๑  ข้ัน ๗๐๐ คูณ ๑      เทากับ    ๗๐๐   บาท 
 จํานวน ๒ ข้ัน ๗๐๐ คูณ  ๒    เทากับ  ๑,๔๐๐  บาท 
                 จํานวน ๓ ข้ัน ๗๐๐ คูณ  ๓     เทากับ  ๒,๑๐๐ บาท 
 จํานวน ๔ ข้ัน ๗๐๐ คูณ  ๔     เทากับ  ๒,๘๐๐ บาท 
 กรณีท่ี ๒  ช้ันเงินเดือนเต็มขั้นหรือเหลืออีก ๐.๕ ข้ัน  ใหใชตารางเทียบชั้นเงินเดือนของชั้นยศสูง
กวาถัดไป 
 ป.๑ ช้ัน ๒๙   เต็มขั้นใหเทียบกับ  ป.๒  ช้ัน ๒๑ 
 ป.๒ ช้ัน ๒๕  เต็มขั้นใหเทียบกับ  ป.๓  ช้ัน ๑๗  
 ป.๓ ช้ัน ๒๑    เต็มขั้นใหเทียบกับ  น.๑  ช้ัน ๒๑ 
 น.๑ ช้ัน ๓๐    เต็มขั้นใหเทียบกับ  น.๒  ช้ัน ๑๖ 
 น.๒ ช้ัน ๒๐  เต็มขั้นใหเทียบกับ  น.๓  ช้ัน ๑๖ 
 น.๓ ช้ัน ๒๐   เต็มขั้นใหเทียบกับ  น.๔   ช้ัน ๑๖ 
 น.๔ ช้ัน ๒๔  เต็มขั้นใหเทียบกับ น.๕   ช้ัน ๒๐ 
 เทียบไปจนถึงอัตราเงินเดือนชั้นสูงสุดของทหารชั้นที่เกินกวานั้นใหใชวิธีเพิ่มอัตราเงินเดือนใน
อัตรารอยละ ๕   
 กรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับไมเปนขาราชการ 
                 ผูที่ไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) เปนพลทหารประจําการ อาสาสมัครทหารพราน 
ลูกจางชั่วคราว และ พนักงานราชการ จะไดรับเปนเงินกอนเพียงครั้งเดียวในแตละภารกิจ และใหเรียกวาเงิน
รางวัลสําหรับการสูรบแทน เปนจํานวน ข้ันละ ๑,๒๐๐ บาท 
 ในกรณีท่ี พลทหารประจําการ อาสาสมัครทหารพราน ลูกจางชั่วคราว และ พนักงานราชการ เขา
รับราชการเปนขาราชการทหาร จะไดรับเงินเดือนและ พ.ส.ร. ท่ีไดสิทธิ ในอัตรา ๑ สวน ๑๒ ของเงินรางวัล
สําหรับการสูรบท่ีเคยได เชนเคยไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบสองครั้งๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเปน 
๒,๔๐๐  บาท  จะไดรับเงิน พ.ส.ร. เทากับ ๒๐๐  บาท ทั้งนี้ใหไดรับหลังจากวันที่มีสิทธิรับเงินรางวัลสําหรับ
การสูรบไมนอยกวา ๑ ป 
 
 


