
 
 

ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)  
วาดวยการจายเงินทดแทน  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     

 
โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินทดแทนแก เจาหนาที่ 

และลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือปองกันประโยชนใหแกสถาบันหรือ
ตามคาํสั่งของสถาบันเพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศยัอํานาจตามความในขอ ๕ วรรคหนึ่ง ขอ ๖๒ ขอ ๖๓ ขอ ๖๔ และขอ ๖๕ แหงขอบังคับ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ผูอํานวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนาจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 

(องคการมหาชน) วาดวยการจายเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๔”  
 
ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

วาดวยการจายเงินทดแทนแกเจาหนาที่และลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
หรือปองกันประโยชนใหแกสถาบันหรอืตามคําสั่งของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
ขอ ๔  ในระเบียบน้ี  
“เงินทดแทน” หมายความวา เงินที่สถาบันจายเปนคาทดแทน คารักษาพยาบาล คาฟนฟู

สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน และคาทําศพ 
 
ขอ ๕  ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๖  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเฉพาะกรณีท่ีเจาหนาที่หรือลูกจางไดรับอันตรายหรือเจ็บปวย 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือปองกันประโยชนใหแกสถาบันหรือตามคําสั่งของสถาบัน 

 
ขอ ๗  การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามระเบียบน้ีไมเปนการตัดสิทธิหรือ

ประโยชนที่เจาหนาท่ีหรอืลูกจางหรือผูมีสิทธิพึงไดตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืน 
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ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจาง หรือผูมีสิทธิไดรับสิทธิหรือประโยชน อันเนื่องมาจาก 
การปฏิบัติงานหรือปองกันประโยชนใหแกสถาบันหรือตามคําสั่งของสถาบันจากผูรับประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัยท่ีสถาบันจัดเปนสวัสดิการใหแลวบางสวน หากยังมีสวนที่ขาดอยู ใหมีสิทธิขอรับสิทธิหรือประโยชน
ในสวนที่ยังขาดอยูนั้นตามหลักเกณฑในระเบียบน้ี 

 
หมวด ๒ 

เงินทดแทน 
   

 
สวนที่ ๑ 

คารักษาพยาบาล 
   

 
ขอ ๘  เม่ือเจาหนาท่ีหรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย สถาบันจะจัดการใหเจาหนาที่

หรือลกูจางไดรบัการรักษาพยาบาลเทาที่จําเปน 
 
ขอ ๙  เม่ือเจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย 

สถาบันจะจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปน ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการจะไดรับคารักษาพยาบาล

เต็มจํานวนเทาที่จายจริง 
(๒) กรณีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนจะไดรับคารักษาพยาบาล

เทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินหาหมื่นบาท 
(๓) กรณีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน โดยไดรับการวินิจฉัย 

จากระบบการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน (Emergency Preauthorize) จะไดรับคารักษาพยาบาลเต็มจํานวนเทาที่
จายจริง 

ขอ ๑๐  ในกรณีที่คารักษาพยาบาลตามขอ ๙ (๒) ไมเพียงพอ สถาบันจะจายคารักษาพยาบาล
เทาที่จายจริงตามความจําเปนเพ่ิมอีกไดไมเกินหนึ่งแสนบาท สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของ
เจาหนาที่หรือลูกจางในลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) บาดเจ็บอยางรุนแรงของอวัยวะภายในหลายสวนและตองไดรบัการผาตัดแกไข  
(๒) บาดเจ็บอยางรุนแรงของกระดูกหลายแหงและตองไดรบัการผาตัดแกไข  
(๓) บาดเจ็บอยางรุนแรงของศีรษะและตองไดรับการผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ  
(๔) บาดเจ็บอยางรุนแรงของกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หรือรากประสาท  
(๕) ประสบภาวะที่ตองผาตัดอวัยวะที่ยุงยากซึ่งตองใชวิธีจุลศัลยกรรม 
(๖) ประสบอันตรายจากไฟไหม น้ํารอนลวก ความรอน ความเย็น สารเคมี รังสี ไฟฟา หรือ

ระเบิด จนถึงขั้นสูญเสียผิวหนังลึกถึงหนังแทต้ังแตรอยละยี่สิบหาของพื้นท่ีผิวของรางกาย 
(๗) ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอยางอ่ืนซึ่งรุนแรงและเร้ือรัง 
 
ขอ ๑๑  คารักษาพยาบาลตามขอ ๙ และขอ ๑๐ ใหรวมถึงคาใชจายเก่ียวกับคาหอง 

คาอาหาร คาบริการพยาบาล และคาบรกิารท่ัวไปดวย 
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สวนที่ ๒ 
คาฟนฟูสมรรถภาพ 
   

 
ขอ ๑๒  เม่ือเจาหนาที่หรือลูกจางไดรับการรักษาพยาบาลตามความในสวนที่ ๑ คารักษาพยาบาล 

แลว หากมีความจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการปฏิบัติงานภายหลังการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย สถาบันจะจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือลูกจางเทาที่จายจริงตาม
ความจําเปนตามหลักเกณฑและอัตรา ดังตอไปนี้ 

(๑) คาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพในการปฏิบัติงานดานการแพทยและ
คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการปฏิบัติงานดานอาชีพไมเกินสามหมื่นบาท 

(๒) คาใชจายในการผาตัดเพ่ือประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการปฏิบัติงานไมเกิน 
สี่หมื่นบาท 

(๓) คาวัสดุและอุปกรณดานเวชศาสตรฟนฟูไมเกินหนึ่งแสนหกหมื่นบาท 
 

สวนที่ ๓ 
คาทดแทน 

   
 

ขอ ๑๓  สถาบันจะจายคาทดแทน ดังตอไปนี้ 
(๑) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางท่ีตองสูญเสีย

อวัยวะบางสวนของรางกายโดยจายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาท่ีกําหนดในขอ ๑๕ 
แตตองไมเกินสิบป 

(๒) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณทีี่เจาหนาที่หรือลูกจางทุพพลภาพ โดยจาย
ตามขอ ๑๖ ไมเกินสิบหาป 

(๓) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางถึงแกความตายหรือ
สูญหายมีกําหนดไมเกินแปดป 

การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยซึ่งเปนเหตุใหสูญเสียสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 
ของอวัยวะไปเพียงบางสวน ใหถือวาเจาหนาที่หรือลูกจางสูญเสียอวัยวะนั้นดวย แตการคํานวณคาทดแทนให
เทียบอัตราสวนรอยละจากจํานวนระยะเวลาที่กําหนดไวสําหรับการสูญเสียอวัยวะประเภทนั้น ๆ ตามขอ ๑๕ 

ในกรณีท่ีสถาบันจายคาทดแทนตาม (๑) หรือ (๒) และตอมาเจาหนาที่หรือลูกจางได 
ถึงแกความตายในขณะที่ยังรับคาทดแทนไมครบระยะเวลาตามสิทธิดังกลาว สถาบันจะจายคาทดแทนใหแก 
ผูมีสิทธิตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาตามสิทธิ ท้ังนี้ ระยะเวลาการจายคาทดแทนรวมกันตองไมเกินแปดป 

 
ขอ ๑๔  การกําหนดประเภทของการสูญเสียอวัยวะ ใหเปนไปดังตอไปนี้  
(๑) แขนขาดระดับขอศอก หมายความวา แขนขาดระดับขอศอกขึ้นไป 
(๒) แขนขาดระดับต่ํากวาขอศอก หมายความวา แขนขาดระดบัต่ํากวาขอศอกหรือขอมือและ

ยังงอขอศอกได 
(๓) มือขาด หมายความวา นิ้วมือทั้งหานิ้วขาดตั้งแตระดับขอโคนนิ้วของทุกนิ้วขึ้นไปถึงขอมือ 
(๔) นิ้วหัวแมมือขาด หมายความวา นิ้วหัวแมมือขาดตั้งแตระดับขอโคนนิ้วขึ้นไปถึงขอมือ 
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(๕) นิ้วหัวแมมือขาดระดับขอปลายนิ้ว หมายความวา นิ้วหัวแมมือขาดระดับขอปลายนิ้ว 
(๖) นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาด หมายความวา นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับโคนนิ้ว 
(๗) นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับขอกลางนิ้ว หมายความวา นิ้วชี้หรือน้ิวกลางขาดระดับ 

ขอกลางนิ้ว 
(๘) นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับขอปลายนิ้ว หมายความวา นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับ 

ขอปลายนิ้ว 
(๙) นิ้วนางหรอืนิ้วกอยขาด หมายความวา นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดับโคนนิ้ว 
(๑๐) นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดับขอกลางนิ้ว หมายความวา น้ิวนางหรือนิ้วกอยขาดระดับ 

ขอกลางนิ้ว 
(๑๑) นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดับขอปลายนิ้ว หมายความวา นิ้วนางหรือนิ้วกอยขาดระดับ

ขอปลายนิ้ว 
(๑๒) ขาขาดระดับขอสะโพก หมายความวา ขาขาดผานขอสะโพก 
(๑๓) ขาขาดระดับขอเขา หมายความวา ขาขาดผานขอเขา 
(๑๔) เทาขาด หมายความวา เทาขาดผานขอเทา 
(๑๕) เทาขาดระดับกลางเทา หมายความวา เทาขาดระดับกลางเทา 
(๑๖) น้ิวหัวแมเทาขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว หมายความวา นิ้วหัวแมเทาขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว 
(๑๗) นิ้วหัวแมเทาขาดที่ระดับขอปลายนิ้ว หมายความวา นิ้วหัวแมเทาขาดที่ระดับขอปลายนิ้ว 
(๑๘) นิ้วเทาอ่ืนหนึ่งน้ิวขาดที่ระดับขอโคนน้ิว หมายความวา นิ้วเทาอื่นหนึ่งนิ้วขาดท่ีระดับ 

ขอโคนนิ้ว 
(๑๙) นิ้วเทาอื่นท้ังสี่นิ้วขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว หมายความวา นิ้วเทาขาดทุกนิ้วที่ระดับขอโคนน้ิว 
 
ขอ ๑๕  กรณีเจาหนาที่หรือลูกจางตองสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกายตามขอ ๑๓ (๑) ให

มีระยะเวลาจายคาทดแทนตามการสูญเสียอวัยวะ ดังตอไปนี้  
(๑) แขนขาดระดับขอศอก ใหจายคาทดแทนหนึ่งรอยยี่สิบเดือน 
(๒) แขนขาดระดับต่ํากวาขอศอก ใหจายคาทดแทนหนึ่งรอยสิบสี่เดือน 
(๓) มือขาด ใหจายคาทดแทนหนึ่งรอยแปดเดือน 
(๔) นิว้หัวแมมือขาด ใหจายคาทดแทนสี่สิบสี่เดือน  
(๕) นิ้วหัวแมมือขาดระดับขอปลายนิ้ว ใหจายคาทดแทนย่ีสิบสองเดือน 
(๖) นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาด ใหจายคาทดแทนยี่สิบสองเดือน 
(๗) นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับขอกลางนิ้ว ใหจายคาทดแทนสิบหกเดือน 
(๘) นิ้วชี้หรือนิ้วกลางขาดระดับขอปลายนิ้ว ใหจายคาทดแทนสิบเดือน 
(๙) นิ้วนางหรอืนิ้วกอยขาด ใหจายคาทดแทนสิบเดือน 
(๑๐) น้ิวนางหรอืนิ้วกอยขาดระดับขอกลางนิ้ว ใหจายคาทดแทนแปดเดือน 
(๑๑) น้ิวนางหรอืนิ้วกอยขาดระดับขอปลายนิ้ว ใหจายคาทดแทนหกเดือน 
(๑๒) ขาขาดระดับขอสะโพก ใหจายคาทดแทนแปดสิบเดือน 
(๑๓) ขาขาดระดับขอเขา ใหจายคาทดแทนหกสิบสี่เดือน 
(๑๔) เทาขาด ใหจายคาทดแทนหาสิบเดือน 
(๑๕) เทาขาดระดับกลางเทา ใหจายคาทดแทนสามสิบหกเดือน 
(๑๖) น้ิวหัวแมเทาขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว ใหจายคาทดแทนสิบเดือน 
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(๑๗) น้ิวหัวแมเทาขาดที่ระดับขอปลายนิ้ว ใหจายคาทดแทนสี่เดือน 
(๑๘) น้ิวเทาอ่ืนหนึ่งนิ้วขาดท่ีระดับขอโคนนิ้ว ใหจายคาทดแทนสองเดือน 
(๑๙) น้ิวเทาอ่ืนท้ังสี่นิ้วขาดที่ระดับขอโคนนิ้ว ใหจายคาทดแทนสิบแปดเดือน 
การสูญเสียนอกเหนือจาก (๑) ถึง (๑๙) ใหจายคาทดแทนตามผลการประเมินของผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมเปนรอยละของสมรรถภาพทั้งรางกาย ในอัตราความสูญเสียสมรรถภาพรอยละหนึ่งตอ
ระยะเวลาการจายคาทดแทนสองเดือน 

ถาเจาหนาท่ีหรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยซึ่งสญูเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพ
ในอวัยวะหลายสวนของรางกายตามท่ีระบุไวใน (๑) ถึง (๑๙) ใหคํานวณระยะเวลาจายคาทดแทนดังกลาว
รวมกันแตไมเกินสิบป 

 
ขอ ๑๖  กรณีเจาหนาที่หรือลูกจางสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของ

อวัยวะในสวนหนึ่งสวนใดหรือในหลายสวนของรางกายซึ่งผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวินิจฉัยวาทุพพลภาพ  
ใหจายคาทดแทนสิบหาป 

 
ขอ ๑๗  คาทดแทนตามขอ ๑๓ ตองไมต่ํากวาเดือนละสามพันบาท และไมเกินเดือนละหน่ึง

หมื่นบาท 
 
ขอ ๑๘  คาทดแทนตามหมวดนี้สถาบันจะจายเปนรายเดือน ในกรณีที่สถาบันและเจาหนาที่

หรือลูกจางหรือผูมีสิทธิตกลงกัน สถาบันอาจจายคาทดแทนคร้ังเดียวโดยหักสวนลดไดไมเกินรอยละสี่ตอป 
ของคาทดแทนเต็มจํานวน 

 
ขอ ๑๙  เพ่ือประโยชนในการคํานวณคาทดแทนตามขอ ๑๓ ใหคํานวณคาจางรายเดือน 

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน ใหคาจางรายเดือนเทากับคาจาง

รายเดือนในเดือนที่เจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย 
(๒) กรณทีี่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายวัน ใหคาจางรายเดือนเทากับอัตราคาจางรายวันในวันที่

ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายคูณดวยยี่สิบหก 
(๓) กรณีท่ีลูกจางไดรับคาจางเปนรายชั่วโมง ใหคาจางรายเดือนเทากับอัตราคาจางในชั่วโมง 

ที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายคูณดวยแปดและยี่สิบหก 
(๔) กรณีท่ีลูกจางไดรับคาจางเปนระยะเวลาอยางอ่ืนหรือคํานวณการจายเปนอยางอ่ืน

นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน (๑) ถึง (๓) ใหคาจางรายเดือนเทากับคาจางงวดสุดทายที่ลูกจางไดรับหารดวย
จํานวนวันทํางานปกติในงวดนั้นและคูณดวยยี่สิบหก 

หากลูกจางไดรับคาจางหลายประเภท ใหคํานวณคาจางแตละประเภทตาม (๑) ถึง (๔) แลว
นํามารวมกันเปนคาจางรายเดอืน 
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สวนที่ ๔ 
คาทําศพ 

   
 

ขอ ๒๐  เม่ือเจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย สถาบันจะ
จายคาทําศพเปนเงินจํานวนสามเทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย แตรวมกันแลวไมนอยกวาสี่หมื่นบาท 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายมนู สิทธิประศาสน 
ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

 


