ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการจายเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การจ า ยเงิ น ทดแทนแก เ จ า หน า ที่
และลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือปองกันประโยชนใหแกสถาบันหรือ
ตามคําสั่งของสถาบันเพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ วรรคหนึ่ง ขอ ๖๒ ขอ ๖๓ ขอ ๖๔ และขอ ๖๕ แหงขอบังคับ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูอํานวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรีย กว า “ระเบีย บสถาบั น ระหว า งประเทศเพื่ อ การคา และการพั ฒ นา
(องคการมหาชน) วาดวยการจายเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการจายเงินทดแทนแกเจาหนาที่และลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
หรือปองกันประโยชนใหแกสถาบันหรือตามคําสั่งของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เงินทดแทน” หมายความวา เงินที่สถาบันจา ยเปนคาทดแทน คารักษาพยาบาล คาฟนฟู
สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน และคาทําศพ
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเฉพาะกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจา งไดรับ อันตรายหรือเจ็บปวย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือปองกันประโยชนใหแกสถาบันหรือตามคําสั่งของสถาบัน
ขอ ๗ การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามระเบียบนี้ไมเปนการตัดสิทธิหรือ
ประโยชนที่เจาหนาที่หรือลูกจางหรือผูมีสิทธิพึงไดตามกฎหมายหรือระเบียบอื่น
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การปฏิบัติงานหรือปองกันประโยชนใหแกสถาบันหรือตามคําสั่งของสถาบั นจากผูรับ ประกัน ภัยตามสัญญา
ประกันภัยที่สถาบันจัดเปนสวัสดิการใหแลวบางสวน หากยังมีสวนที่ขาดอยู ใหมีสิทธิขอรับสิทธิหรือประโยชน
ในสวนที่ยังขาดอยูนั้นตามหลักเกณฑในระเบียบนี้
หมวด ๒
เงินทดแทน
สวนที่ ๑
คารักษาพยาบาล
ขอ ๘ เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย สถาบันจะจัดการใหเจาหนาที่
หรือลูกจางไดรบั การรักษาพยาบาลเทาที่จําเปน
ขอ ๙ เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย
สถาบันจะจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปน ดังตอไปนี้
(๑) กรณีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการจะไดรับคารักษาพยาบาล
เต็มจํานวนเทาที่จายจริง
(๒) กรณีเขารับ การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนจะไดรับ คารักษาพยาบาล
เทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินหาหมื่นบาท
(๓) กรณีเ ขา รั บ การรัก ษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน โดยไดรั บการวิ นิ จ ฉั ย
จากระบบการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน (Emergency Preauthorize) จะไดรับคารักษาพยาบาลเต็มจํานวนเทาที่
จายจริง
ขอ ๑๐ ในกรณีที่คารักษาพยาบาลตามขอ ๙ (๒) ไมเพียงพอ สถาบันจะจายคารักษาพยาบาล
เทาที่จายจริงตามความจําเปนเพิ่มอีกไดไมเกินหนึ่งแสนบาท สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของ
เจาหนาที่หรือลูกจางในลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) บาดเจ็บอยางรุนแรงของอวัยวะภายในหลายสวนและตองไดรบั การผาตัดแกไข
(๒) บาดเจ็บอยางรุนแรงของกระดูกหลายแหงและตองไดรบั การผาตัดแกไข
(๓) บาดเจ็บอยางรุนแรงของศีรษะและตองไดรับการผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ
(๔) บาดเจ็บอยางรุนแรงของกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หรือรากประสาท
(๕) ประสบภาวะที่ตองผาตัดอวัยวะที่ยุงยากซึ่งตองใชวิธีจุลศัลยกรรม
(๖) ประสบอันตรายจากไฟไหม น้ํารอนลวก ความรอน ความเย็น สารเคมี รังสี ไฟฟา หรือ
ระเบิด จนถึงขั้นสูญเสียผิวหนังลึกถึงหนังแทตั้งแตรอยละยี่สิบหาของพื้นที่ผิวของรางกาย
(๗) ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอยางอื่นซึ่งรุนแรงและเรื้อรัง
ข อ ๑๑ คา รั ก ษาพยาบาลตามข อ ๙ และข อ ๑๐ ให ร วมถึ ง ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ ค า ห อ ง
คาอาหาร คาบริการพยาบาล และคาบริการทั่วไปดวย
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คาฟนฟูสมรรถภาพ
ขอ ๑๒ เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางไดรับการรักษาพยาบาลตามความในสวนที่ ๑ คารักษาพยาบาล
แลว หากมีความจํ าเปนตองไดรับ การฟนฟูสมรรถภาพในการปฏิบัติงานภายหลั งการประสบอั นตรายหรื อ
เจ็ บปวย สถาบั น จะจา ยคาฟน ฟูส มรรถภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ห รือ ลู กจ างเท าที่ จา ยจริงตาม
ความจําเปนตามหลักเกณฑและอัตรา ดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพในการปฏิบัติงานดานการแพทยและ
คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการปฏิบัติงานดานอาชีพไมเกินสามหมื่นบาท
(๒) คาใช จ ายในการผา ตั ด เพื่ อ ประโยชน ในการฟ นฟู สมรรถภาพในการปฏิ บัติ งานไม เ กิ น
สี่หมื่นบาท
(๓) คาวัสดุและอุปกรณดานเวชศาสตรฟนฟูไมเกินหนึ่งแสนหกหมื่นบาท
สวนที่ ๓
คาทดแทน
ขอ ๑๓ สถาบันจะจายคาทดแทน ดังตอไปนี้
(๑) รอยละหกสิบ ของคา จางรายเดือ น สํา หรับกรณีที่เจ า หนา ที่ห รือ ลูก จา งที่ต องสูญ เสี ย
อวัยวะบางสวนของรางกายโดยจายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาที่กําหนดในขอ ๑๕
แตตองไมเกินสิบป
(๒) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางทุพพลภาพ โดยจาย
ตามขอ ๑๖ ไมเกินสิบหาป
(๓) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางถึงแกความตายหรือ
สูญหายมีกําหนดไมเกินแปดป
การประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ยซึ่ ง เป น เหตุ ใ ห สู ญ เสี ย สมรรถภาพในการปฏิ บั ติ ง าน
ของอวัยวะไปเพียงบางสวน ใหถือวาเจาหนาที่หรือลูกจางสูญเสียอวัยวะนั้นดวย แตการคํานวณคาทดแทนให
เทียบอัตราสวนรอยละจากจํานวนระยะเวลาที่กําหนดไวสําหรับการสูญเสียอวัยวะประเภทนั้น ๆ ตามขอ ๑๕
ในกรณี ที่ ส ถาบั น จ า ยค า ทดแทนตาม (๑) หรื อ (๒) และต อมาเจ า หน า ที่ ห รื อ ลู ก จ า งได
ถึงแกความตายในขณะที่ยังรับคาทดแทนไมครบระยะเวลาตามสิทธิดังกลาว สถาบันจะจายคาทดแทนใหแ ก
ผูมีสิทธิตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาตามสิทธิ ทั้งนี้ ระยะเวลาการจายคาทดแทนรวมกันตองไมเกินแปดป
ขอ ๑๔ การกําหนดประเภทของการสูญเสียอวัยวะ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) แขนขาดระดับขอศอก หมายความวา แขนขาดระดับขอศอกขึ้นไป
(๒) แขนขาดระดับต่ํากวาขอศอก หมายความวา แขนขาดระดับต่ํากวาขอศอกหรือขอมือและ
ยังงอขอศอกได
(๓) มือขาด หมายความวา นิ้วมือทั้งหานิ้วขาดตั้งแตระดับขอโคนนิ้วของทุกนิ้วขึ้นไปถึงขอมือ
(๔) นิ้วหัวแมมือขาด หมายความวา นิ้วหัวแมมือขาดตั้งแตระดับขอโคนนิ้วขึ้นไปถึงขอมือ
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(๖) นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาด หมายความวา นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับโคนนิ้ว
(๗) นิ้ วชี้ หรื อ นิ้ วกลางขาดระดั บ ข อ กลางนิ้ ว หมายความว า นิ้ ว ชี้ ห รื อนิ้ ว กลางขาดระดั บ
ขอกลางนิ้ว
(๘) นิ้ วชี้ หรือนิ้ วกลางขาดระดั บข อปลายนิ้ ว หมายความว า นิ้ ว ชี้ ห รื อ นิ้ ว กลางขาดระดั บ
ขอปลายนิ้ว
(๙) นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาด หมายความวา นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดับโคนนิ้ว
(๑๐) นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดับข อกลางนิ้ว หมายความวา นิ้ วนางหรือนิ้วก อยขาดระดั บ
ขอกลางนิ้ว
(๑๑) นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดับขอปลายนิ้ว หมายความวา นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดับ
ขอปลายนิ้ว
(๑๒) ขาขาดระดับขอสะโพก หมายความวา ขาขาดผานขอสะโพก
(๑๓) ขาขาดระดับขอเขา หมายความวา ขาขาดผานขอเขา
(๑๔) เทาขาด หมายความวา เทาขาดผานขอเทา
(๑๕) เทาขาดระดับกลางเทา หมายความวา เทาขาดระดับกลางเทา
(๑๖) นิ้วหัวแมเทาขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว หมายความวา นิ้วหัวแมเทาขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว
(๑๗) นิ้วหัวแมเทาขาดที่ระดับขอปลายนิ้ว หมายความวา นิ้วหัวแมเทาขาดที่ระดับขอปลายนิ้ว
(๑๘) นิ้วเทาอื่นหนึ่งนิ้วขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว หมายความวา นิ้วเทาอื่นหนึ่งนิ้วขาดที่ระดับ
ขอโคนนิ้ว
(๑๙) นิ้วเทาอื่นทั้งสี่นิ้วขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว หมายความวา นิ้วเทาขาดทุกนิ้วที่ระดับขอโคนนิ้ว
ขอ ๑๕ กรณีเจาหนาที่หรือลูกจางตองสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกายตามขอ ๑๓ (๑) ให
มีระยะเวลาจายคาทดแทนตามการสูญเสียอวัยวะ ดังตอไปนี้
(๑) แขนขาดระดับขอศอก ใหจายคาทดแทนหนึ่งรอยยี่สิบเดือน
(๒) แขนขาดระดับต่ํากวาขอศอก ใหจายคาทดแทนหนึ่งรอยสิบสี่เดือน
(๓) มือขาด ใหจายคาทดแทนหนึ่งรอยแปดเดือน
(๔) นิว้ หัวแมมือขาด ใหจายคาทดแทนสี่สิบสี่เดือน
(๕) นิ้วหัวแมมือขาดระดับขอปลายนิ้ว ใหจายคาทดแทนยี่สิบสองเดือน
(๖) นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาด ใหจายคาทดแทนยี่สิบสองเดือน
(๗) นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับขอกลางนิ้ว ใหจายคาทดแทนสิบหกเดือน
(๘) นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับขอปลายนิ้ว ใหจายคาทดแทนสิบเดือน
(๙) นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาด ใหจายคาทดแทนสิบเดือน
(๑๐) นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดับขอกลางนิ้ว ใหจายคาทดแทนแปดเดือน
(๑๑) นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดับขอปลายนิ้ว ใหจายคาทดแทนหกเดือน
(๑๒) ขาขาดระดับขอสะโพก ใหจายคาทดแทนแปดสิบเดือน
(๑๓) ขาขาดระดับขอเขา ใหจายคาทดแทนหกสิบสี่เดือน
(๑๔) เทาขาด ใหจายคาทดแทนหาสิบเดือน
(๑๕) เทาขาดระดับกลางเทา ใหจายคาทดแทนสามสิบหกเดือน
(๑๖) นิ้วหัวแมเทาขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว ใหจายคาทดแทนสิบเดือน
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(๑๘) นิ้วเทาอื่นหนึ่งนิ้วขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว ใหจายคาทดแทนสองเดือน
(๑๙) นิ้วเทาอื่นทั้งสี่นิ้วขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว ใหจายคาทดแทนสิบแปดเดือน
การสูญเสียนอกเหนือจาก (๑) ถึง (๑๙) ใหจายคาทดแทนตามผลการประเมินของผูประกอบ
วิ ชาชี พ เวชกรรมเปน รอ ยละของสมรรถภาพทั้ง รา งกาย ในอั ตราความสู ญ เสี ย สมรรถภาพรอ ยละหนึ่ งต อ
ระยะเวลาการจายคาทดแทนสองเดือน
ถาเจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยซึ่งสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพ
ในอวัย วะหลายสวนของรา งกายตามที่ระบุไวใน (๑) ถึง (๑๙) ใหคํานวณระยะเวลาจายคา ทดแทนดังกล าว
รวมกันแตไมเกินสิบป
ขอ ๑๖ กรณีเจาหนาที่หรือลูกจางสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย สมรรถภาพในการทํางานของ
อวั ย วะในส วนหนึ่ งส วนใดหรือ ในหลายสวนของร า งกายซึ่งผูประกอบวิ ชาชีพเวชกรรมวินิ จฉั ยวาทุพ พลภาพ
ใหจายคาทดแทนสิบหาป
ขอ ๑๗ คาทดแทนตามขอ ๑๓ ตองไมต่ํากวาเดือนละสามพันบาท และไมเกินเดือนละหนึ่ง
หมื่นบาท
ขอ ๑๘ คาทดแทนตามหมวดนี้สถาบันจะจายเปนรายเดือน ในกรณีที่สถาบันและเจาหนาที่
หรื อลูกจางหรือผูมีสิทธิตกลงกัน สถาบันอาจจา ยคาทดแทนครั้งเดียวโดยหักส วนลดไดไมเกิน รอยละสี่ตอป
ของคาทดแทนเต็มจํานวน
ขอ ๑๙ เพื่อประโยชนในการคํานวณคาทดแทนตามข อ ๑๓ ให คํานวณคา จ างรายเดื อน
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน ใหคาจางรายเดือนเทากับคาจาง
รายเดือนในเดือนที่เจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย
(๒) กรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายวัน ใหคาจางรายเดือนเทากับอัตราคาจางรายวันในวันที่
ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายคูณดวยยี่สิบหก
(๓) กรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายชั่วโมง ใหคาจางรายเดือนเทากับอัตราคาจางในชั่วโมง
ที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายคูณดวยแปดและยี่สิบหก
(๔) กรณีที่ลูก จา งไดรับ คา จ า งเปน ระยะเวลาอย า งอื่น หรื อ คํ า นวณการจ ายเปน อย า งอื่ น
นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน (๑) ถึง (๓) ใหคาจางรายเดือนเทากับคาจางงวดสุดทายที่ลูกจางไดรับหารดวย
จํานวนวันทํางานปกติในงวดนั้นและคูณดวยยี่สิบหก
หากลูกจางไดรับคาจางหลายประเภท ใหคํานวณคาจางแตละประเภทตาม (๑) ถึง (๔) แลว
นํามารวมกันเปนคาจางรายเดือน
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คาทําศพ
ขอ ๒๐ เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย สถาบันจะ
จายคาทําศพเปนเงินจํานวนสามเทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย แตรวมกันแลวไมนอยกวาสี่หมื่นบาท
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
นายมนู สิทธิประศาสน
ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

