
กปภ. จัดค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นให้กับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 31 รายการ โดยแบ่ง
การจ่ายเป็น 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทน และสวัสดิการหรือประโยชน์อื่น 
 

ค่าตอบแทน สวัสดิการหรือประโยชน์อืน่ 
1. เงินเดือน 1. เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
2. ค่ำล่วงเวลำ 2. เงินสมทบกองทุนสงเครำะห์ 
3. เงินโบนัสประจ ำปี 3. เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล 
4. เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว 4. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
5. เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

5. เงินสงเครำะห์บุตร 

6. เงินตอบแทนพิเศษกรณเีงินเดือนเตม็ขั้น 6. เงินช่วยเหลือค่ำคลอดบุตร 
7. เงินส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน 7. เงินช่วยเหลือกำรประสบสำธำรณภัย 
8. เงินสมนำคุณวิทยำกร 8. สวัสดิกำรค่ำน้ ำประปำ 
9. เบี้ยประชุม 9. ของที่ระลึก 
 10. เงินยังชีพภำคใต้ 
 11. เงินค่ำท ำศพพนักงำนที่เสียชีวิต 
 12. เงินทดแทนกำรประสบอันตรำยเนื่องจำกกำร

ท ำงำน 
 13. เงินชดเชยจำกกำรให้ออกจำกงำน 
 14. เงินค่ำตอบแทนควำมชอบกรณีเกษียณอำยุ 
 15. เงินชดเชยวันลำหยุดพักผ่อนคงเหลือ  

(กรณีเกษียณอำย)ุ 
 16. ค่ำตอบแทนพิเศษ  

(โครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด) 
 17. เงินอยู่เวรประจ ำส ำนักงำน 
 18. เงินค่ำเช่ำบ้ำน 
 19. เงินค่ำเครื่องแบบ 
 20. ค่ำรับรองประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำร 
 21. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน 
 22. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมพัฒนำพนักงำน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ประเภทค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ตา่งๆ ของ กปภ. 

ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตามประเภทต าแหน่งงานและระดับต าแหน่ง เพื่อสะท้อนถึงขนาดของงาน  
และสมรรถนะ หรือตามลักษณะงาน ต าแหน่งงาน สภาพการท างาน หรือลักษณะเฉพาะต่างๆ ค่าตอบแทน
ประเภทนี้สามารถเป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจและปรับค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

 1. เงินเดือน  

  หมำยถึง เงินที่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนท ำงำนในวันและเวลำปกติ ซึ่งถือเป็นค่ำตอบแทนหลัก 
หรือค่ำตอบแทนพ้ืนฐำน (Basic Compensation) อัตรำกำรจ่ำยไม่เท่ำกันขึ้นอยู่กับค่ำงำนของแต่ละต ำแหน่ง 
แต่ละระดับ นอกจำกนั้นค่ำตอบแทนประเภทเงินเดือนจะมีกำรเลื่อนให้สูงขึ้นในแต่ละปีตำมผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำน โดยมีโครงสร้ำงเงินเดือนเป็นกรอบก ำหนดที่ส ำคัญ ส่วนกำรจ่ำยเงินเดือนมีระบบกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนประจ ำเดือน (Payroll System) เป็นเครื่องมือด ำเนินกำรจัดท ำ และจ่ำยเดือนละ 1 ครั้ง 

 2. ค่าล่วงเวลา  

  หมำยถึง ค่ำตอบแทนพิเศษจำกกำรท ำงำนเกินเวลำปกติ หรือกำรท ำงำนในวันหยุด      
ซึ่งอัตรำกำรจ่ำยขึ้นอยู่กับจ ำนวนชั่วโมงท่ีท ำ และประเภทของล่วงเวลำ 

     3. เงินโบนัสประจ าปี 

   เงินที่ กปภ. จ่ำยให้พนักงำนกรณีผลประกอบกำรมีก ำไร ซึ่งอัตรำกำรจ่ำยจะข้ึนอยู่กับอัตรำ
ผลประกอบกำรประจ ำป ี

                   4. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

                      เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว เป็นเงินที่ กปภ. จ่ำยให้กับพนักงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี   
ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวไม่ถือเป็นค่ำจ้ำงและมีลักษณะกำรจ่ำยเป็นกำรชั่วครำว รวมทั้งไม่เป็น
ฐำนในกำรค ำนวณสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำย อัตรำกำรจ่ำย และระยะเวลำบังคับใช้
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพ่ิมกำรครองชีพของทำงรำชกำรโดยอนุโลม ดังนี้ 

 4.1 พนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี ที่ได้รับ
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงไม่ถึงเดือนละ 13,285 บำท ให้ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพอีกเดือนละ 2,000 บำท แต่เมื่อรวมกับ
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงแล้ว ต้องไม่เกิน 13,285 บำท 

 4.2 กรณีพนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงที่ได้รับรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ 
10,000 บำท ให้ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวเพ่ิมขึ้นจำกเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บำท 

  5. เงินตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2554 ข้อ 10 เรื่อง กำรจ่ำยเงินตอบแทนพิเศษ
รำยเดือนให้แก่พนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำคที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัดชำยแดนภำยใต้            
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักกำรให้กำรประปำส่วนภูมิภำค ปรับเพ่ิมเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงำน    
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำกอัตรำคนละ 2,500 บำท เป็นอัตรำคนละ 5,000 บำทต่อเดือน 
ทัง้นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภำคม 2554 เป็นต้นไป 

     6. เงินค่าส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

    เงินค่ำส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน เป็นเงินที่ กปภ. จ่ำยให้แก่พนักงำนเพ่ือตอบแทนกำรปฏิบัติงำนให้
ตำมผลงำนที่ท ำได้มำกกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ เก็บเงินค่ำน้ ำประปำ 
อ่ำนมำตรวัดน้ ำ และปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี ให้มีสิทธิได้รับเงินส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนนี้ 



                   7. เงินสมนาคุณวิทยากร 

    เงินสมนำคุณ เป็นเงินตอบแทนให้พนักงำนที่เป็นวิทยำกรฝึกอบรมให้ กปภ . ให้ได้รับ     
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บำท โดยจะจ่ำยเป็นรำยครั้ง 

                  8. เงินตอบแทนพิเศษ กรณีเงินเดือนเต็มขั้น 

 เงินตอบแทนพิเศษ กรณีเงินเดือนเต็มขั้น เป็นเงินที่ กปภ. จ่ำยให้พนักงำนเพ่ือสร้ำง
แรงจูงใจ ในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน  ในอัตรำร้อยละ 2 ร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6   
ของเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงขั้นสูงสุดของต ำแหน่ง ซึ่งหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำย เป็นไปตำมค ำสั่ง  กปภ.        
ที ่361/2554 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2554 

 9. เบี้ยประชุม 

  เบี้ยประชุม เป็นเงินที่จ่ำยให้กับพนักงำนที่เป็นคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำร กปภ. โดยจะจ่ำยเป็นรำยครั้ง 

สวัสดิการและผลประโยชน์อื่น หมายถึง สิ่งที่เอ้ืออ านวยให้พนักงานมีชีวิตและสภาพการท างานที่ดี 
สะดวกสบาย ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนเสริม (Supplementary Compensation) โดยจ่ายให้เม่ือเกิดสิทธิตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง  

 1. เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

   กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เป็นแผนงำนสร้ำงควำมม่ันคงทำงกำรเงินให้พนักงำน โดยพนักงำน
จะจ่ำยเงินตนเองเป็นเงินออมสะสมไว้ในกองทุนทุกเดือนตำมอัตรำที่สมัครใจ (3%-15%) ส่วน กปภ. จะจ่ำยเงิน
สมทบเข้ำกองทุนให้ทุกเดือน ดังนี้ 

  1.1 พนักงำนอำยุงำนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 10 ปี จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนในอัตรำ 9 เปอร์เซ็นต์
ของเงินเดือน 
  1.2 พนักงำนอำยุงำนตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ำยสมทบเข้ำกองทุนในอัตรำ 10 เปอร์เซ็นต์     
ของเงินเดือน 
  1.3 พนักงำนอำยุงำนเกิน 20 ปีขึ้นไป จ่ำยสมทบเข้ำกองทุนในอัตรำ 11 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 

 2. เงินกองทุนสงเคราะห์ 

 เงินกองทุนสงเครำะห์ เป็นแผนงำนสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินให้พนักงำนอีกประเภทหนึ่ง 
เป็นระบบเดิมก่อนเปลี่ยนเป็นระบบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเงินประเภทนี้เป็นเงินที่ กปภ. ต้องจ่ำยให้พนักงำน
ที่พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนโดยพ้นจำกงำนเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่อำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้ออกหรือเลิกจ้ำง ลำออก ตำย 
และพนักงำนนั้นมิได้เป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ โดยอัตรำกำรจ่ำยจะใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ำยคูณด้วยจ ำนวนปี
ของกำรท ำงำน ส่วนกำรจัดเตรียมเงินไว้เพ่ือจ่ำยให้พนักงำนนั้น กปภ. จะต้องสมทบเงินจ ำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ของ
เงินเดือนพนักงำนที่อยู่ในกลุ่มกองทุนสงเครำะห์ส่งเข้ำกองทุนทุกเดือน 

 3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

  เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล เป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำน คู่สมรส บุตร 
และบิดำมำรดำของพนักงำนตำมสิทธิ 

 4. เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร 

  เงินช่วยเหลือค่ำกำรศึกษำบุตร เป็นเงินช่วยเหลือพนักงำนตำมสิทธิ โดยกำรเบิกจ่ำยต้อง
เป็นไปตำมประเภทและไม่เกินอัตรำที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 



 5. เงินสงเคราะห์บุตร 

 เงินสงเครำะห์บุตร เป็นเงินที่จ่ำยให้พนักงำนที่มีสิทธิได้รับค่ำช่วยเหลือบุตรเป็นรำยเดือน
ส ำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สำม โดยให้ได้รับเงินเดือนละ 500 บำทต่อบุตรหนึ่งคน จนกระทั่งบุตรมีอำยุครบ 
18 ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภำวะโดยกำรสมรส 

 6. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 

 เงินช่วยเหลือค่ำคลอดบุตร เป็นเงินที่จ่ำยให้พนักงำนหรือคู่สมรสของพนักงำน คลอดบุตร
แต่ละครั้ง โดยจ่ำยครั้งละ 400 บำท และพนักงำนต้องยื่นควำมจ ำนงขอรับเงินช่วยเหลือค่ำคลอดบุตร ภำยใน
หกเดือนนับแต่วันคลอดบุตร 

7. เงินช่วยเหลือการประสบสาธารณภัย  

  เงินช่วยเหลือกำรประสบสำธำรณภัย เป็นเงินช่วยเหลือพนักงำนที่ได้รับควำมเสียหำยจำก          
กำรเกิดสำธำรณภัยต่ำงๆ โดยจ่ำยเงินช่วยเหลือแต่ละรำยตำมมูลค่ำของทรัพย์ที่เสียหำยจริง กรณีเป็นเจ้ำบ้ำน
ให้ตำมที่เสียหำยจริง แต่ไม่เกินรำยละ 10,000 บำท แต่หำกเป็นผู้อำศัยให้ตำมที่เสียหำยจริง แต่ไม่เกินรำยละ 
5,000 บำท ถ้ำวงเงินรวมที่จะจัดสรรให้มีไม่เพียงพอให้ลดจ ำนวนเงินลงตำมส่วน 

 8. สวัสดิการค่าน้ าประปา 

  สวัสดิกำรค่ำน้ ำประปำเป็นสวัสดิกำรที่ กปภ. ให้กับพนักงำนทุกคนเป็นเงินในอัตรำ   
เหมำจ่ำยต่อเดือน เดือนละ 300 บำท 

 9. ของที่ระลึก 

     ของที่ระลึกเป็นเงินหรือสิ่งของที่ กปภ. มอบให้แก่พนักงำนไว้เป็นที่ระลึก ในโอกำส
ปฏิบัติงำนมำเป็นเวลำนำน เป็นระยะเวลำครบ 25 ปี และในโอกำสเกษียณอำยุ 

 10. เงินยังชีพภาคใต้ 

  เงินยังชีพ เป็นเงินที่จ่ำยให้เฉพำะพนักงำนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในพ้ืนที่กำรประปำส่วนภูมิภำค
เขต 4 และกำรประปำส่วนภูมิภำคเขต 5 จ ำนวนเงินคนละ 50 บำทต่อเดือน ให้แก่พนักงำนซึ่งเคยได้รับสิทธิ
อยู่เดิม ส ำหรับพนักงำนที่บรรจุใหม่หรือโยกย้ำยเข้ำไปปฏิบัติงำนพ้ืนที่ กปภ. เขต 4 และ กปภ. เขต 5 ตั้งแต่วันที่                    
1 ธันวำคม 2548 จะไม่ได้รับสิทธิในกำรรับเงินดังกล่ำว 

 11. เงินค่าท าศพพนักงานที่เสียชีวิต 

  เงินค่ำท ำศพพนักงำนที่ เสี ยชีวิต เป็นเงินที่ จ่ ำยให้ผู้ รับผลประโยชน์หรือทำยำท                 
เมื่อผู้ปฏิบัติงำนถึงแก่ควำมตำย โดย กปภ. จ่ำยเงินช่วยเหลือเป็นจ ำนวน 3 เท่ำของเงินเดือนที่ผู้ปฏิบัติงำนได้รับ หรือ
มีสิทธิได้รับในขณะที่ตำย แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำหนึ่งแสนบำท เพ่ือช่วยในกำรท ำศพพนักงำนตำมประเพณีทำงศำสนำ 
หรือตำมประเพณีแห่งท้องถิ่น 

 12. เงินทดแทนการประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 

  เงินทดแทนกำรประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรท ำงำน เป็นเงินที่จ่ำยเป็นค่ำทดแทน กำรเจ็บป่วย 
กำรทุพพลภำพ กำรสูญเสียอวัยวะ และกำรสูญเสียชีวิต อันเนื่องมำจำกกำรท ำงำน รวมทั้งค่ำฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 
ซึ่งหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำย จะเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 13. เงินชดเชยจากการให้ออกจากงาน 

   เงินชดเชยจำกกำรให้ออกจำกงำน เป็นเงินที่ กปภ. จ่ำยชดเชยให้พนักงำนเมื่อเลิกจ้ำง 
แต่ไม่ไดห้มำยควำมรวมถึงกำรลำออกจำกงำน และกำรพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุเกษียณอำยุ 



 14. เงินค่าตอบแทนความชอบกรณีเกษียณอายุ 

   เงินค่ำตอบแทนควำมชอบกรณีเกษียณอำยุ เป็นเงินที่จ่ำยตอบแทนให้กับพนักงำน        
ที่เกษียณอำยุเนื่องจำกมีอำยุครบหกปีบริบูรณ์ และได้ปฏิบัติงำนในช่วงก่อนเกษียณอำยุติดต่อกันครบห้ำปีขึ้นไป 
โดยกำรจ่ำยเงินตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับแรงงำน และตำมสิทธิแห่งข้อบังคับ กปภ. โดยจ่ำยให้พนักงำนผู้ได้
ปฏิบัติงำนในช่วงก่อนเกษียณอำยุติดต่อกันครบห้ำปีขึ้นไป เป็นจ ำนวนเท่ำกับเงินเดือนค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 
180 วัน และพนักงำนผู้ได้ปฏิบัติงำนในช่วงก่อนเกษียณอำยุติดต่อกันครบสิบห้ำปีขึ้นไป เป็นจ ำนวนเท่ำกับ
เงินเดือนค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 300 วัน  

 15. เงินค่าชดเชยวันลาหยุดพักผ่อนคงเหลือกรณีเกษียณอายุ 

    เงินค่ำชดเชยวันลำหยุดพักผ่อนคงเหลือกรณีเกษียณอำยุ เป็นเงินที่จ่ำยเป็นค่ำชดเชย   
วันลำหยุดพักผ่อนประจปีคงเหลือให้กับพนักงำนที่เกษียณอำยุ โดยคิดสะสมภำยใน 2 ปีก่อนวันเกษียณอำยุ 

 16. ค่าตอบแทนพิเศษ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) 

  ค่ำตอบแทนพิเศษ เป็นเงินที่จ่ำยให้พนักงำนที่สมัครเข้ำโครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด 
(Early Retirement Scheme) ซึ่งหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำย จะเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดเป็นครั้งๆ ไป 

17. เงินค่าอยู่เวรประจ าส านักงาน 

                       เงินค่ำอยู่เวรประจ ำส ำนักงำน เป็นเงินที่จ่ำยตอบแทนให้พนักงำนในกำรอยู่เวรประจ ำ
ส ำนักงำนนอกเวลำท ำงำนปกติและในวันหยุด เพ่ือรับแจ้งข่ำวสำร หรือติดต่อประสำนงำนกับหน่วยอ่ืนทั้งภำยใน 
และภำยนอกและเพ่ือบริกำรประชำชน โดยจ่ำยครั้งละ 300 บำทต่อกำรอยู่เวรหนึ่งครั้ง หรือตำมที่คณะกรรมกำร
แรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ก ำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 18. เงินค่าเช่าบ้าน 

  เงินค่ำเช่ำบ้ำน เป็นเงินที่จ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนตำมอัตรำค่ำเช่ำบ้ำนเท่ำที่จ่ ำยจริง             
แต่ไม่เกินสิทธิ  
 19. เงินค่าเครื่องแบบ 

  เงินค่ำเครื่องแบบ เป็นเงินที่จ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบให้กับพนักงำนชั้น 1-3 ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
พนักงำนบริกำรทั่วไป พนักงำนสถำนที่ พนักงำนบริกำร ช่ำงฝีมือ พนักงำนอ่ำนมำตรและเก็บเงิน พนักงำนอ่ำนมำตร 
พนักงำนเก็บเงิน และพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย โดยจ่ำยปีละครั้งในอัตรำเหมำจ่ำยคนละไม่เกิน 1,500 บำท 

 20. ค่ารับรองประจ าต าแหน่งผู้บริหาร  

  เป็นเงินที่จ่ำยให้ผู้บริหำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับกำรบริหำรงำนของ กปภ. เพ่ือให้กำรท ำงำน
คล่องตัวและเกิดประสิทธิภำพ โดยให้เบิกได้ เป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำบริกำร ค่ำของขวัญ ค่ำเอกสำร
สิ่งพิมพ์ ค่ำพำหนะ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง และค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด 

                    21. ค่าใช้จา่ยเดินทางไปปฏิบัติงาน 

       หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปปฏิบัติงำน ซึ่งหมำยควำมรวมถึง กำรฝึกอบรม กำรดูงำน 
กำรประชุม กำรสัมมนำ หรือกำรติดต่อ หรือเจรจำธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของ กปภ. ถือเป็นค่ำตอบแทนประเภทหนึ่ง
ที่จ่ำยให้พนักงำน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสวัสดิกำรและผลประโยชน์เกื้อกูล ค่ำตอบแทนประเภทนี้มีดังนี้ 

1. ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
2. ค่ำที่พัก 
3. ค่ำพำหนะ 
4. ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัว 



5. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยเนื่องในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน 
6. ค่ำเครื่องแต่งตัว (กรณีไปต่ำงประเทศ) 
7. ค่ำรับรอง (กรณีไปต่ำงประเทศ) 
8. ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด (กรณีไปต่ำงประเทศ) 

  ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปปฏิบัติงำน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ ซึ่งอัตรำ
กำรจ่ำย และรำยละเอียดต่ำง ๆ จะเบิกจ่ำยตำมสิทธิแห่งข้อบังคับ กปภ.ฯ และจ่ำยเมื่อพนักงำนขอเบิก 

 22. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน 

   แบ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ซึ่งแยกประเภทได้ดังนี้ 

   1.  ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดฝึกอบรม 
   2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝึกอบรมภำยในประเทศ 
   3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝึกอบรมต่ำงประเทศ 
  4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก 
   5. ทุนกำรศึกษำ 
 

………………………………………………………………………….. 


