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[ สําหรบัแรงงานชาวตา่งชาตใินประเทศญีปุ่่น ]

คูม่อืการยืน่เร ือ่ง 
ประกนัอบุตัภิยัในการทาํงาน

<ฉบบัที่ 2>

ภาพรวมของการจา่ยของประกนัอบุตัภิยัในการทาํงาน                                    
รายละเอยีดของการจา่ยของประกนัแตล่ะชนิด

ไม่วา่จะเป็นคนสญัชาตใิดก็ตาม คนทีท่าํงานอยูใ่นประเทศญีปุ่่ นทกุคนจะสามารถ
ไดร้บัความคุม้ครองจากประกนัอบุตัภิยัในการทาํงาน ตัง้แตผู่ท้ีไ่ดร้บัใบสถานภาพการ
พํานักซึง่อนุญาตใหท้าํงานในประเทศญีปุ่่ น รวมไปถงึนักเรยีนนักศกึษาตา่งประเทศที่
ประสบอบุตัเิหตตุอนเขา้ทาํงานพารท์ไทม ์
หนังสอืคูม่อืเลม่นี ้อธบิายถงึชนิดและรายละเอยีดของเงนิชดเชยประกนัอบุตัภิยัใน

การทาํงานทีผู่ใ้ชแ้รงงานชาวตา่งประเทศสามารถรบัได ้เพือ่ใหผู้ใ้ชแ้รงงานน้ัน ๆ 
สามารถเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย
สาํหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัเงือ่นไขทีจ่าํเป็นในการจา่ยเงนิชดเชยน้ัน ขอใหส้อบถาม

ไดจ้ากเจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงาน นอกจากนีข้อใหร้ะวงัดว้ยวา่ในบาง
กรณีจะไม่สามารถรบัเงนิชดเชยไดเ้มือ่กลบัไปยงัประเทศของตนแลว้

[สารบญั]

ภาพรวมของการจา่ยประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน • • • • • • • • • • • P2
การจา่ย (ชดเชย) คา่รกัษา ฯลฯ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P14
การจา่ย (ชดเชย) การหยดุงาน ฯลฯ • • • • • • • • • • • • • • • • • • P16
เงนิประจาํปี (ชดเชย) การเจ็บป่วย ฯลฯ • • • • • • • • • • • • • • • • • P17 
การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร  ฯลฯ• • • • • • • • • • • • • • • • • • • P18 
การจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ, 
คา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • P26 
การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P33 
ตวัอย่างการกรอกแบบฟอรม์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P36 

ฝ่ายเงนิชดเชย แผนกเงนิชดเชยอบุตัภิยัแรงงานกรมมาตรฐานแรงงาน กระทรวงสาธารณสขุ

タイ語
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ประเภทของการจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ จากประกนัอบุตัภิยัในการทาํงาน

เกดิจากการทํางาน

เกดิจากการเดนิทาง
ไปทํางาน

อืน่ ๆ

อบุตัภิยัในการ
ทํางาน

อบุตัภิยัจากการ
เดนิทางไป
ทํางาน

อบุตัภิยัอืน่ ๆ
ประกนัอบุตัภิยัใน
การทํางาน

ประกนัสขุภาพ

อบุตัภิยัจากเหตุ
ในการทํางาน
หลายแหง่

*อบุตัภิยัจากการทาํงานไม่สามารถไดร้บัการคุม้ครองจากประกนัสขุภาพ

【ประกนั】【สาเหต ุ• ตน้เหต】ุ 【ชนิดของอบุตัภิยั】

 การจา่ย (ชดเชย) คา่รกัษา ฯลฯ : ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานไดร้บับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยทีม่สีาเหตมุาจากการทํางาน
หรอืการเดนิทางไปทํางาน

 การจา่ย (ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ : การจา่ยในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานไม่ไดร้บัเงนิคา่จา้งเน่ืองจากหยุดงาน เพือ่
ไดร้บัการรกัษาการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยทีม่สีาเหตมุาจากการทํางานหรอืการเดนิทางไปทํางาน 

 เงนิประจาํปี (ชดเชย) การเจ็บป่วย ฯลฯ : ในกรณีที ่หลงัเร ิม่การไดร้บัรกัษาการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วย เป็น      เวลา 1 ปี 6 เดอืน ยงัไม่สามารถรกัษาจนอาการคงที ่(อาการคงทีร่กัษาไม่ได)้ แลว้ เกดิความพกิารซึง่อยู่ใน      ระดบัความเจ็บป่วยทีก่าํหนดไว ้
 การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ : ในกรณีทีก่ารบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยรกัษาจนอาการคงที ่(อาการคงที ่     รกัษาไม่ได)้ และเกดิความพกิารซึง่อยู่ในระดบัความพกิารทีก่าํหนดไว ้
 การจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ : ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานเสยีชวีติ
 คา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) : ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานเสยีชวีติ และมกีารจดัการงานศพ
 การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ : ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานกาํลงัไดร้บัการดแูลเน่ืองจากความพกิารทีอ่ยู่ในระดบั

ความเจ็บป่วยทีก่าํหนดไวโ้ดยเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ หรอืเงนิประจาํปี (ชดเชย) การเจ็บป่วย 
ฯลฯ เงนิประจาํปีสาํหรบัความพกิารทีก่าํหนด

ภาพรวมของการจา่ยประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน    ประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน เป็นระบบทีจ่ะทําการจา่ยคา่ชดเชยประกนัทีจ่าํเป็น สาํหรบัการใชจ้า่ยตา่ง ๆ 
เชน่ คา่รกัษาพยาบาล ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานไดร้บับาดเจ็บ เจ็บป่วย หรอืเสยีชวีติ โดยมสีาเหตมุาจากการ
ทํางานหรอืการเดนิทางไปทํางาน แมจ้ะเป็นคนตา่งชาตก็ิตาม หากทํางานอยู่ในประเทศญีปุ่่นแลว้ จะไดร้บั
การคุม้ครองโดยประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน
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อบุตัภิยัในการทํางาน

[นิยามศพัท ์①]

อบุตัภิยัในการทาํงาน คอืการเจ็บป่วย ฯลฯ (การบาดเจ็บ, ความเจ็บป่วย, ความพกิาร, 
การเสยีชวีติ ฯลฯ) ทีผู่ใ้ชแ้รงงานไดร้บัซ ึง่มสีาเหตมุาจากการทาํงาน

การทาํงาน การเจ็บป่วย ฯลฯ
มเีหตภุาพระดบัหน่ึง

 การทีม่เีหตภุาพระดบัหน่ึงระหวา่งการทํางานกบัการเจ็บป่วย ฯลฯ น้ัน นับไดว้า่ “อบุตัภิยัในการทํางาน”

 เจา้ของบรษิทั หรอื กรรมการบรษิทั ไม่นับเป็นพนักงาน ดงัน้ัน โดยหลกัการแลว้จะไม่สามารถรบัเงนิ
ชดเชยได ้

◇ การบาดเจบ็ในการทํางานคอื
อบุตัภิยัประการตอ่ไปทัง้ 3 ประการ นับไดว้า่อบุตัภิยัในการทาํงาน

<1>กรณีทีท่ํางานอยู่ในทีท่ํางาน    ในกรณีทีท่าํงานอยูใ่นอาคารทีต่ ัง้อยู่ในทีท่ํางาน (สาํนักงานของบรษิทั, โรงงาน) 
ในเวลาทาํงานปกตทิีไ่ดก้าํหนดไวแ้ละเวลาทาํงานเกนิเวลาน้ัน นับไดว้า่อบุตัภิยัใน
การทาํงาน ตราบใดไม่มเีหตเุฉพาะ

* ในกรณีดงักล่าว ไม่สามารถนบัไดว้า่เป็นอบุตัภิยัในการทํางาน
① กรณีทีพ่นักงานไดร้บับาดเจ็บเน่ืองจากพนักงานน้ัน ๆ มกีารกระทาํสว่นตวัซึง่

ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัการงานในเวลาการทาํงาน
② กรณีทีพ่นักงานจงใจทาํใหเ้กดิอบุตัภิยัขึน้
③ กรณีทีอ่บุตัภิยัเกดิจากพนักงานถกูทาํรา้ยดว้ยความรนุแรงเน่ืองจากความแคน้

สว่นตวักบับุคคลทีส่าม
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<2>กรณีทีไ่ม่ไดท้ํางานในทีท่ํางาน    อบุตัภิยัทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากการกระทาํสว่นตวัซึง่ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัการงาน ใน
เวลาพกั เวลากอ่นทาํงานเร ิม่ หรอื หลงัเลกิทาํงานซึง่เป็นเวลาทีไ่ม่ไดท้าํงานน้ัน ไม่
สามารถนับไดว้า่อบุตัภิยัในการทาํงาน     แตท่วา่ในกรณีทีอ่าคารหรอือปุกรณต์า่ง ๆ ในทีท่าํงานไม่ไดร้บัการตรวจสภาพ
อยา่งเหมาะสม และทาํใหเ้กดิอบุตัภิยัน้ัน นับไดว้า่เป็นอบุตัภิยัในการทํางาน และ
กรณีทีพ่นักงานมกีารกระทาํทีม่คีวามจาํเป็นทางกายภาพ เชน่ เขา้หอ้งสขุา น้ันนับ
ไดว้า่อบุตัภิยัในการทาํงาน

<3>กรณีทีท่ํางานนอกสถานทีท่ํางาน    ในกรณีทีม่อีบุตัภิยัเกดิขึน้ เมือ่พนักงานออกไปทาํงานตา่งจงัหวดั หรอืออกไป
เซลลข์องนอกสถานทีท่าํงานน้ัน นับไดว้า่อบุตัภิยัในการทาํงาน ตราบใดไม่มเีหตุ
เฉพาะ เชน่ พนักงานคนน้ันตัง้ใจจะมกีารกระทาํสว่นตวัทีไ่ม่มคีวามจาํเป็นในการ
ทาํงาน

◇ ความเจบ็ป่วยในการทํางานคอื
กรณีทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 3 ขอ้ดงัตอ่ไปนี ้โดยหลกัการแลว้นับไดว้า่เป็นความ
เจ็บป่วยในการทาํงาน

<1>มปัีจจยัทีเ่ป็นภยัในสถานทีท่ํางาน    กรณีทีม่ปัีจจยัทางกายภาพทีเ่ป็นภยั สารเคม ีหรอื การทาํงานหนักเกนิควรที่
เป็นภาระตอ่รา่งกายในขัน้ตอนการทาํงาน 

(ตวัอยา่ง) แรใ่ยหนิ

<2>กรณีทีพ่นกังานตอ้งสมัผสักบัปัจจยัทีเ่ป็นภยัจนเกดิโรคาพยาธิ

<3>ขัน้ตอนการเกดิความเจบ็ป่วยและอาการของความเจบ็ป่วยนัน้มคีวาม 

เป็นเหตุเป็นผลทางการแพทย ์    ความเจ็บป่วยในการทํางานจาํเป็นตอ้งเกดิจากการสมัผสักบัปัจจยัทีเ่ป็นภยัทีอ่ยู่
ในการทาํงานของพนักงาน อาการของความเจ็บป่วยน้ันจงึจาํเป็นตอ้งเกดิขึน้หลงั
การสมัผสัปัจจยัทีเ่ป็นภยั จงัหวะเวลาของการเกดิความเจ็บป่วยน้ันตอ้งขึน้อยูก่บั
ลกัษณะของปัจจยัทีเ่ป็นภยัแตล่ะประการหรอืขัน้ตอนการสมัผสัปัจจยัทีเ่ป็นภยัของ
พนักงาน
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อบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแหง่

[นิยามศพัท ์②]

อบุตัภิยัจากเหตใุนการทาํงานหลายแห่ง หมายถงึ การบาดเจ็บหรอืความ
เจ็บป่วยทีพ่จิารณาแลว้เห็นวา่เกดิจากงานทีถ่กูวา่จา้งในหลายแห่งของ
พนักงานทีท่าํงานหลายแห่ง การบาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วย ฯลฯ  ดงักลา่ว
รวมถงึความเจ็บป่วยทางสมองหรอืหวัใจ และความผดิปกตดิา้นจติใจ
◇ พนักงานทีท่ํางานหลายแห่ง

พนักงานทีท่าํงานหลายแหง่ คอื พนักงานทีถ่กูจา้งานหลายแหง่ในเวลาเดยีวกนัและ
ไม่ใชน่ายจา้งคนเดยีวกนัเมือ่เกดิการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ฯลฯ 

* พนักงานทีท่าํงานแหง่เดยีว : พนักงานทีถ่กูใชง้านเพยีงแหง่เดยีวเท่าน้ัน

◇ การรบัรองอบุตัภิยัจากเหตใุนการทาํงานหลายแห่ง
ภาระงาน (ช ัว่โมงทาํงาน ความเครยีด ฯลฯ) จากการทาํงานหลายแหง่จะไดร้บัการ
ประเมนิโดยรวม และจะประเมนิวา่สามารถถอืเป็นอบุตัภิยัในการทาํงานไดห้รอืไม่ มี
กรณีทีแ่มจ้ะเป็นพนักงานทีท่าํงานหลายแหง่ แตถ่กูพจิารณาตดัสนิวา่มสีาเหตมุา
จากภาระงานของทีท่าํงานเพยีงแหง่เดยีว จงึถกูมองวา่เป็นอบุตัภิยัในการทาํงานใน
กรณีปกต ิ

 

→ P10,11
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อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน

อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทาํงาน คอื การบาดเจ็บ ฯลฯ ของพนักงานทีเ่กดิ
จากการเดนิทางไปทํางาน

◇ การเดนิทางไปทํางานคอื
การเดนิทางตามทีก่าํหนดในหวัขอ้ ①-③ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานโดยใชเ้สน้ทาง
และวธิทีางทีเ่หมาะสม

① การเดนิทางไปกลบัระหวา่งทีพ่กัอาศยัและทีท่าํงาน (ซึง่เป็นสถานทีพ่นักงาน
เร ิม่ทาํงานและเลกิทาํงาน)

② การเดนิทางระหวา่งสถานทีท่าํงานทีก่าํหนดตามกฎกระทรวงสาธารณสขุ กบั 
สถานทีท่าํงานอกีแหง่ (การเดนิทางระหวา่งทีท่าํงานของพนักงานทีม่ทีีท่ํางาน
หลายแหง่)

③ การเดนิทางระหวา่งทีพ่กัอาศยัทีถ่กูสง่ไป กบั ทีพ่กัอาศยัดัง้เดมิของตนสาํหรบั
พนักงานทีถ่กูสง่ไปประจาํทีอ่ืน่

รปูแบบการเดนิทางไปทํางาน *รปูแบบ 2 และ 3 มเีงือ่นไขทีก่าํหนดอยู่ดว้ย กรณุาระวงัในรายละเอยีด

ทีพ่กัอาศยั ทีท่ํางาน

ทีท่ํางาน ทีท่ํางานอกี
แหง่

ทีพ่กัอาศยั

ทีท่ํางาน

ทีพ่กัอาศยัที่
ถูกสง่ไป

ทีพ่กัอาศยั
ด ัง้เดมิของตน

1  กรณีปกติ

2 กรณีผูม้ทีีท่ํางานหลายแหง่ 3  กรณีถูกสง่ไปประจาํทีอ่ ืน่

[นิยามศพัท ์③ ]
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◇ ขอบเขตการเดนิทางไปทํางาน
  หากพนักงานออกนอกเสน้ทางการเดนิทางไปทาํงานหรอืยกเลกิการเดนิทางไป
ทาํงานแลว้ เสน้ทางระหวา่ง / หลงัการออกนอกเสน้ทาง และการยกเลกิน้ัน ไม่
สามารถนับไดว้า่การเดนิทางไปทาํงาน   แตก่รณีทีม่กีารไปซือ้สิง่ของจาํเป็นในชวีติประจาํวนัหรอืมกีารกระทาํคลา้ยเคยีงกนั
เทา่ทีม่คีวามจาํเป็นนอ้ยทีส่ดุน้ัน หลงัพนักงานกลบัไปเสน้ทางทีเ่หมาะสมเดนิทางไป
ทาํงานแลว้ นับไดว้า่เป็นการเดนิทางไปทาํงาน
ขอบเขตการเดนิทางไปทํางาน

 … ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นขอบเขตการเดนิทางไปทํางาน
× … .ไม่ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นขอบเขตการเดนิทางไปทํางาน

ทีท่ํางาน

จาํเป็นในชวีติประจาํวนั 
และตามทีก่าํหนดใน

กฎกระทรวงสาธารณสุข 
(ยกเลกิการเดนิทาง)

ยกเลกิการ
เดนิทาง

ออกนอก
เสน้ทาง

ทีพ่กัอาศยั

ทีท่ํางาน ทีพ่กัอาศยั

* กรณีทีเ่ดนิทางจากที่
ทํางานหน่ึงไปยงัทีท่าํงาน
อกีแหง่หน่ึง หรอืจากที่
พกัอาศยัทีถ่กูสง่ไปไปยงั
ทีพ่กัอาศยัดัง้เดมิก็
เชน่เดยีวกนั

จาํเป็นในชวีติประจาํวนั 
และตามทีก่าํหนดใน

กฎกระทรวงสาธารณสุข 
(ออกนอกเสน้ทาง)

○

○○

×

×

×

×

×

× ×

×
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◇ จาํนวนเงินจา่ยรายวนัพืน้ฐานคอื
โดยหลกัการแลว้ จาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน คอื จาํนวนเงนิทีเ่ทา่กบัคา่จา้งเฉลีย่ 
(กฎกรมมาตรฐานแรงงาน มาตรา 12) 

โดยหลกัการแลว้ วธิกีารคดิคา่จา้งเฉลีย่ คอื คดิจาํนวนเงนิคา่จา้งโดยรวมทีไ่ดจ้า่ย
ใหก้บัพนักงานในชว่ง 3 เดอืนกอ่นหนา้วนัทีเ่กดิเหตแุละสมควรทีจ่ะทาํการคาํนวณ
คา่จา้ง* และหารดว้ยจาํนวนวนัโดยรวม (วนัตามปฏทินิซึง่รวมวนัหยดุดว้ย) ในชว่ง
เวลาน้ัน 

เงนิคา่จา้งทีเ่ป็นพืน้ฐานในการคาํนวณเงนิคา่จา้งน้ัน ไม่วา่จะมชี ือ่เรยีกวา่อยา่งไรก็
ตาม จะถอืวา่เป็นสิง่ทีผู่จ้า้งจา่ยใหส้าํหรบังานทีท่าํ 
อยา่งไรก็ตาม เงนิคา่จา้ง เชน่ เงนิคา่จา้งทีจ่า่ยใหแ้กคู่ส่มรสเป็นพเิศษ หรอื เงนิโบนัส 
ซึง่เป็นเงนิคา่จา้งทีจ่า่ยใหท้กุ ๆ ชว่งเวลาทีย่าวนานกวา่ 3 เดอืนน้ัน จะไม่ถกูรวมใน
การคาํนวณ
โดยหลกัการแลว้ เงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐานสาํหรบัพนักงานทีท่ํางานหลายแหง่จะ
เทา่กบัยอดรวมของเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐานจากทีท่าํงานตา่ง ๆ
* วนัทีเ่กดิอบุตัเิหตทุีเ่ป็นสาเหตขุองการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติ หรอื วนัทีแ่พทยไ์ดว้นิิจฉัยตดัสนิชดัเจนวา่ได ้
เจ็บป่วยแลว้ อย่างไรก็ตามกรณีทีม่กีารกาํหนดวนัตดังบในการคาํนวณคา่จา้ง ใหใ้ชว้นัตดังบกอ่นหนา้
วนัทีเ่กดิอบุตัเิหตุ

[ขอ้ยกเวน้]

① กรณีตอ่ไปนีท้ีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่จาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐานน้ัน ไม่ 

เหมาะสมกบัจาํนวนเงนิคา่จา้งรายวนัเฉลีย่ทีไ่ดร้บัจรงิ จะมกีารใชว้ธิกีารคาํนวณ 

จาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐานแบบพเิศษ
(a) กรณีทีใ่นชว่งเวลาทีใ่ชใ้นการคาํนวณคา่จา้งเฉลีย่ ไดม้กีารหยดุงานเพือ่ 

เขา้รบัการรกัษาการบาดเจ็บ ฯลฯ ทีไ่ม่เกีย่วกบังาน
(b) กรณีทีพ่นักงานซึง่เป็นโรคฝุ่นจบัปอด ไดร้บัการยา้ยใหไ้ปทาํงานอืน่ทีไ่ม่ 

ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัฝุ่นละออง
ฯลฯ

② จาํนวนเงนิในการจา่ย (ชดเชย) การหยดุงาน ฯลฯ น้ัน กรณีทีเ่วลาผ่านไป 1 ปี  
6 เดอืน นับตัง้แตเ่ร ิม่เขา้รบัการรกัษาแลว้น้ัน จะมกีารนําจาํนวนเงนิขอบเขตตํ่าสดุ
และขอบเขตสงูสดุ แบ่งตามชว่งอายมุาใชด้ว้ย 

 

สาํหรบัการจา่ยเงนิประจาํปีน้ัน ตัง้แตเ่ดอืนแรกทีไ่ดม้กีารจา่ยเงนิประจาํปี จะม ี

การนําจาํนวนเงนิขอบเขตตํ่าสดุ และ ขอบเขตสงูสดุ แบ่งตามชว่งอายมุาใช ้
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(ตวัอย่าง 1)

ไดร้บัเงนิคา่จา้งแตล่ะเดอืน 2 แสนเยน (วนัคดิเงนิเดอืนคอืวนัสิน้เดอืนของทกุเดอืน) กรณีทีไ่ดร้บั
อบุตัเิหตใุนเดอืนตลุาคม

2 แสนเยน  3 เดอืน  92 วนั (กรกฎาคม (31 วนั) + สงิหาคม (31 วนั) + กนัยายน (30 วนั) ≒ 6,522 เยน 

(ตวัอย่าง 2)

ไดร้บัการจา้งงานจาก 2 บรษิทัซ ึง่จา่ยเป็นเงนิเดอืน 200,000 เยนจากบรษิทั A และเป็นเงนิเดอืน 
100,000 เยนจากบรษิทั B โดยคดิเงนิเดอืนในวนัสิน้เดอืนของทกุเดอืน กรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตใุน
เดอืนกรกฎาคม
 

จะไดร้บัการจา่ยเงนิรายวนัพืน้ฐานของบรษิทั A 
(2 แสนเยน) x 3 เดอืน ÷ 91 วนั [เมษายน (30 วนั) + พฤษภาคม (31 วนั) + มถินุายน (30 วนั)] = 
6,593.40 เยน
จะไดร้บัการจา่ยเงนิรายวนัพืน้ฐานของบรษิทั B 

(1 แสนเยน) x 3 เดอืน ÷ 91 วนั [เมษายน (30 วนั) + พฤษภาคม (31 วนั) + มถินุายน (30 วนั)] = 
3,296.70 เยน
ยอดเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน
6,593.40 เยน + 3,296.70 เยน ≒ 9,891 เยน 

* “ค่าจา้ง” จะไม่นับรวมค่าจา้งทีไ่ดร้บัเป็นพเิศษ และ ค่าจา้งทีไ่ดร้บัทกุ ๆ ชว่งเวลาทีเ่กนิ 3 เดอืน อย่างไร
ก็ตาม “ค่าจา้งทีไ่ดร้บัทกุ ๆ ชว่งเวลาทีเ่กนิ 3 เดอืน” อย่างเชน่ เงนิโบนัส น้ัน ถา้กาํหนดอยู่ในจาํนวน
เงนิประจาํปีพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยีแลว้ จะไดร้บัการคํานวณใน “จาํนวนเงนิคํานวณรายวนัพืน้ฐาน”

◇ จาํนวนเงินคาํนวณรายวนัพืน้ฐานคอื
โดยหลกัการแลว้ จาํนวนเงนิคาํนวณรายวนัพืน้ฐาน คอื จาํนวนเงนิทีค่าํนวณโดยใช ้
จาํนวนเงนิรวมทีไ่ดร้บัเป็นพเิศษจากบรษิทัของพนักงานภายในระยะเวลา 1 ปีกอ่นหนา้
วนัทีเ่กดิอบุตัเิหตทุีเ่ป็นสาเหตขุองการบาดเจ็บ หรอื เสยีชวีติ หรอื วนัทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัย
วา่ไดม้อีาการเจ็บป่วยแลว้ เน่ืองจากการทํางาน หรอื การเดนิทางไปทํางาน ซึง่จะถอื
จาํนวนเงนินีเ้ป็นเงนิคาํนวณรายปีพืน้ฐาน และ เมือ่หารดว้ย 365 ก็จะเป็นจาํนวนเงนิ
คาํนวณรายวนัพืน้ฐาน 

เงนิทีไ่ดร้บัเป็นพเิศษ คอื เงนิคา่จา้งทีไ่ดแ้ละไม่ไดถ้กูรวมไวใ้นการคาํนวณจาํนวนเงนิจา่ย
รายวนัพืน้ฐาน เชน่ โบนัส ซึง่ไดร้บัการจา่ยทกุ ๆ ชว่งเวลาทีย่าวนานกวา่ 3 เดอืน เป็นตน้ 
(สาํหรบัเงนิคา่จา้งทีไ่ดร้บัพเิศษเป็นคร ัง้คราว เชน่ เงนิคา่จา้งทีจ่า่ยใหแ้กคู่ส่มรสเป็นพเิศษ
น้ัน ไม่ถกูนํามารวมคาํนวณเงนิทีไ่ดร้บัเป็นพเิศษ) 

นอกจากนี ้กรณีทีจ่าํนวนเงนิรวมทีไ่ดร้บัพเิศษน้ัน เกนิ 20% ของจาํนวนเงนิจา่ยรายปี
พืน้ฐาน (จาํนวนเงนิเท่ากบั 365 เท่าของเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน) แลว้ จะใชจ้าํนวน 20% 
ของจาํนวนเงนิจา่ยรายปีพืน้ฐานเป็นจาํนวนเงนิคาํนวณรายปีพืน้ฐานแทน (โดยทีม่ี
ขอบเขตจาํนวนเงนิอยู่ไม่เกนิ 1 ลา้น 5 แสนเยน)

โดยหลกัการแลว้ จาํนวนเงนิคาํนวณรายวนัพืน้ฐานสาํหรบัพนักงานทีท่าํงานหลายแหง่จะ
เท่ากบัยอดรวมเงนิจา่ยรายปีพืน้ฐานจากทีท่าํงานตา่ง ๆ หารดว้ย 365

ตวัอย่างการคาํนวณจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน
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การเจบ็ป่วยทางสมองและหวัใจ

[เงือ่นไขในการรบัรองตามประเภทของการเจ็บป่วย ①]

สาํหรบั “ความเจ็บป่วยของเสน้เลอืดในสมอง” เชน่ โรคหลอดเลอืดสมอง ฯลฯ หรอื “ความเจ็บป่วยของหวัใจ” เชน่ 
กลา้มเนือ้หวัใจตาย ฯลฯ น้ัน ความผดิปกตขิองเสน้เลอืด ฯลฯ ซึง่เป็นพืน้ฐานทีม่าของการเกดิโรคดงักลา่ว จะมี
อาการแย่ลงจนทําใหเ้กดิโรคได ้ซึง่โดยมากจะมสีาเหตตุา่ง ๆ มาจากการใชช้วีติประจาํวนั เชน่ อาย ุนิสยัการดาํเนิน
ชวีติ สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชวีติ เป็นตน้ หรอืสาเหตทุีอ่ยู่ภายในตวัของแตล่ะคน เชน่ พนัธกุรรม เป็นตน้  
อย่างไรก็ตาม การเจ็บป่วยเหลา่นีอ้าจมสีาเหตหุลกัมาจากการทํางานดว้ยเชน่กนั 

ถา้เป็นการเจ็บป่วยทางสมองและหวัใจทีเ่กดิจาก “ภาระในการทํางานทีห่นักอย่างเห็นไดช้ดั” แลว้ จะสามารถไดร้บั
การชดเชยอบุตัภิยัในการทํางานได ้

<ความเจ็บป่วยทีอ่ยู่ในขอบเขต> 
 ความเจ็บป่วยของเสน้เลอืดในสมอง  ความเจ็บป่วยของหวัใจเหตขุาดเลอืด

• เลอืดออกในสมอง • โรคหลอดเลอืดสมอง • กลา้มเนือ้หวัใจตาย • ภาวะหวัใจลม้เหลวอย่างรนุแรง

• เลอืดออกใตเ้ยือ่หุม้สมองช ัน้
กลาง

• โรคสมองเหตคุวามดนั
โลหติสงู

 • อาการปวดเคน้หวัใจ •ภาวะเลอืดเซาะผนังหลอดเลอืด
แดงใหญ่

• ภาวะหวัใจหยุดเตน้ (รวมถงึการเสยีชวีติกะทนัหนัจากภาวะ
หวัใจ)

[เง่ือนไขในการรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน] 
หากบรรลเุงือ่นไขขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัตอ่ไปนี ้จะรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน

3. สิง่ผดิปกตเิกดิขึน้

ในชว่งเวลาอนัยาวนานกอ่นทีจ่ะเกดิอาการไดท้ํางานหนักเป็นพเิศษ จนทําใหค้วามเหน่ือยสะสมเป็นอย่าง
มาก
สามารถประเมนิว่าการทํางานและการเกดิอาการมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัในระดบัสงูในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้
คอื (1) ทํางานลว่งเวลาเกนิกว่า 100 ช ัว่โมงโดยประมาณในชว่งเวลา 1 เดอืนกอ่นเกดิอาการ (2) ทํางานลว่งเวลาเฉลีย่
แลว้เกนิกว่าเดอืนละ 80 ช ัว่โมงโดยประมาณในชว่ง 2-6 เดอืนกอ่นเกดิอาการ หรอื (3) ไม่ถงึเกณฑต์ามขอ้ (1 ) และ (2) 
ขา้งตน้ แต่ทํางานลว่งเวลาใกลเ้คยีงกบัเกณฑด์งักลา่ว และเป็นทีย่อมรบัไดว้่ามปัีจจยัทีเ่ป็นภาระ (*) ทีอ่ยู่ภายนอกช ัว่โมง
ทํางานอยู่ในระดบัหน่ึง

2. ภาระอย่างหนักในชว่งระยะสัน้

ในชว่งใกล ้ๆ กบัตอนทีอ่าการเกดิขึน้ไดท้ํางานอย่างหนักเป็นพเิศษ
(1) กรณีทีก่ารงานภายในชว่งระยะเวลาตัง้แต่กอ่นเร ิม่เกดิอาการจนถงึวนักอ่นหนา้น้ันหนักเป็นพเิศษ (2) แมใ้นกรณีที่
การงานภายในชว่งระหว่างตอนทีเ่กดิอาการขึน้กบัวนักอ่นหนา้น้ัน ไม่หนักเป็นพเิศษ หากการงานในชว่งระหว่าง 1 
สปัดาหก์อ่นการเกดิอาการน้ันมคีวามหนักหน่วงอย่างต่อเน่ืองแลว้ นับไดว้่าการงานและการเกดิอาการมคีวาม
เกีย่วขอ้ง
ทัง้นี ้ในกรณีทีก่ารพจิารณาระยะเวลาการทํางานเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถประเมนิไดว้่ามภีาระงานหนักมากเกนิไป
หรอืไม่ ขอใหป้ระเมนิปัจจยัทีเ่ป็นภาระ (*) โดยพจิารณาโดยรวมใหค้รอบคลมุทัง้ภายในและภายนอกช ัว่โมงทํางาน

1. ภาระอย่างหนักในชว่งระยะยาว

ประสบกบัสิง่ผดิปกตภิายในชว่งระยะเวลาตัง้แตก่อ่นเร ิม่เกดิอาการจนถงึวนักอ่นหนา้ทีเ่กดิอาการ ซึง่
สามารถระบถุงึสภาพการเกดิสิง่ผดิปกตดิงักลา่วไดอ้ย่างชดัเจนทัง้ในเร ือ่งสถานทีแ่ละเวลา
อาจพจิารณาถงึกรณีทีป่ระสบกบัภาวะทีก่อ่ใหเ้กดิความเครยีดทางจติใจอย่างรนุแรง เชน่ ความเครยีด ความตืน่เตน้ 
ความหวาดกลวั การตืน่ตระหนกอย่างรนุแรง ฯลฯ, ภาวะทีถ่กูบงัคบัใหร้บัภาระทางรา่งกายอย่างหนักหน่วงโดย
ฉับพลนั, การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มการทํางานขนานใหญ่อย่างฉับพลนั เป็นตน้
* พจิารณาว่าช ัว่โมงการทํางานทีไ่ม่แน่นอน (การทํางานเป็นเวลานานเกนิควร การทํางานต่อเน่ืองไม่มวีนัหยดุ การ
ทํางานทีม่ชีว่งเวลาระหว่างงานสัน้ การทํางานทีม่เีวลาไม่แน่นอน การทํางานเป็นระบบกะ การทํางานเวลาดกึ), การ
ทํางานทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการเดนิทางนอกสถานทีทํ่างาน (การทํางานทีม่กีารเดนิทางทํางานนอกสถานทีบ่่อย การ
ทํางานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการเดนิทางนอกสถานทีทํ่างาน), การทํางานทีเ่กีย่วเน่ืองกบัภาระดา้นจติใจ, การทํางาน
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัภาระทางรา่งกาย, และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน (สภาพอณุหภมู ิเสยีงดงัรบกวน) เป็นปัจจยัทีเ่ป็น
ภาระจากการทํางาน
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ความพกิารทางประสาท

[เงือ่นไขในการรบัรองตามประเภทของการเจ็บป่วย ②]

   เช ือ่กนัวา่ความพกิารทางประสาทเกดิขึน้โดยมคีวามเกีย่วขอ้งระหว่างความตงึเครยีดทางจติใจ 
(stress) จากโลกภายนอก กบัปฏกิิรยิาของแตล่ะบคุคลทีม่ตีอ่ความตงึเครยีดทีว่า่น้ันเป็นปัจจยัหลกั 

กรณีทีค่วามพกิารทางประสาทของพนักงานน้ันไดร้บัการยอมรบัวา่เกดิมาจากความตงึเครยีดทางจติใจ
อนัหนักหน่วงในการทํางานแลว้ สามารถไดร้บัการชดเชยของประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน 

 

[เง่ือนไขในการรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน] 

หากบรรลเุงือ่นไขทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี ้จะรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน
1.มอีาการของความพกิารทางประสาททีอ่ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรบัรอง
อบุตัภิยัในการทาํงาน

เป็นความพกิารทางประสาททีเ่ขา้ข่ายในบญัชจีาํแนกทางสถติริะหว่างประเทศของโรคและปัญหาสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัพมิพค์ร ัง้ที ่10 (ICD-10) บทที ่V “ความพกิารทางประสาทและการกระทํา” (ไม่นับรวมโรคสมองเสือ่ม หรอื 
อาการทีเ่กดิมาจากการบาดเจ็บภายนอกของศรษีะ) 
 

(ตวัอย่าง) โรคซมึเศรา้, ปฏกิิรยิาเฉียบพลนัตอ่ความเครยีด เป็นตน้
2.กอ่นทีจ่ะเกดิความพกิารทางประสาท เป็นชว่งเวลาประมาณ 6 เดอืน ไดร้บัการ
ยอมรบัวา่ ไดร้บัภาระทางประสาททีส่งูจากการทาํงาน

(ตวัอย่าง)・ กรณีทีป่ระสบอบุตัเิหตทุีท่ําใหก้งัวลถงึความตายของตนเอง 
・กรณีทีม่กีารคกุคามทางจติใจอย่างไม่ลดละ ซึง่เห็นไดอ้ย่างชดัเจนวา่ไม่ใชส่ิง่ทีจ่าํเป็นในงาน เชน่ 

การถกูหวัหนา้งานหรอืบุคคลอืน่ในทีท่ํางานปฏเิสธบุคลกิภาพหรอืความเป็นมนุษย ์เป็นตน้ 

・ กรณีทีม่กีารทํางานเป็นระยะเวลานาน
*เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ซํา้แลว้ซํา้เลา่ อย่างเชน่ การกลัน่แกลง้ หรอื การคกุคามทางเพศน้ัน ถา้เหตกุารณเ์หลา่น้ัน
เกดิขึน้กอ่นชว่งเวลา 6 เดอืน ของการเกดิอาการ และเกดิขึน้ต่อเน่ืองจนถงึมกีารเกดิอาการของความพกิาร สามารถ
ประเมนิความตงึเครยีดทางจติใจไดต้ ัง้แต่มกีารเกดิเหตกุารณน้ั์น ๆ 
3. ไดร้บัการยอมรบัวา่ ไม่ใชเ่ป็นความพกิารทางประสาททีเ่กดิจากภาระทาง
ประสาทซึง่ไม่เกีย่วกบังาน และปัจจยัสว่นบคุคล
ทําการประเมนิอย่างรอบคอบวา่ อาการความพกิารไม่ไดเ้กดิมาจากเหตกุารณส์ว่นบุคคล (การหย่ารา้ง การ

แยกกนัอยู่กบัคูส่มรส การเสยีชวีติของคูส่มรส บุตร บดิามารดา พีน่อ้ง ฯลฯ) 

ซึง่ตอ้งตรวจสอบดว้ยวา่ มปัีจจยัสว่นบุคคลรว่มอยู่ดว้ยหรอืไม่ เชน่ อาการป่วยในอดตีทีเ่ป็นความพกิารทาง
ประสาท โรคพษิสรุาเร ือ้รงั ฯลฯ กรณีทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคลรว่มอยู่ดว้ย ขอใหป้ระเมนิอยา่งรอบคอบวา่ ปัจจยัดงักลา่ว
เป็นสาเหตทุีม่าของการเกดิอาการหรอืไม่ 
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ความเจบ็ป่วยทางมอืและแขน

[เงือ่นไขในการรบัรองตามประเภทของการเจ็บป่วย ③]

   เมือ่พนักงานใชม้อืและแขนมากเกนิควร อาจมอีกัเสบขึน้ตรงคอ ไหล ่แขน มอื นิว้ หรอืมี
ความผดิปกตเิกดิขึน้ตรงขอ้ตอ่หรอืเอ็น 

ความเจ็บป่วยทางมอืและแขน หมายถงึ อาการของอกัเสบหรอืความผดิปกตเิหลา่นี ้

<ประเภทความเจ็บป่วยหลกั ๆ> 
•อกัเสบปุ่ มกระดกูบนกระดกูตน้แขน    •ความผดิปกตทิางเสน้ประสาทแขนอลัน่า    •กลุม่อาการกลา้มเนือ้สพุเิน
เตอรแ์ละโปรเนเตอร ์   •อกัเสบขอ้ต่อมอื    •เสน้เอ็นอกัเสบ    •กลุม่อาการคารปั์ล ทนัเนล    •อาการดสิโทเนียทีม่อื

[เง่ือนไขในการรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน]  

หากบรรลเุงือ่นไขทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี ้จะรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน
1. จาํเป็นตอ้งเป็นอาการทีเ่กดิขึน้หลงัทาํงานซึง่กอปรดว้ยงานทีเ่ป็นภาระตอ่มอืและ
แขน* เป็นหลกัมาในชว่งเวลาพอสมควร (โดยหลกัมากกวา่ 6 เดอืน)

เป็นประเภทของการทํางานดงัตอ่ไปนี้

① งานทีม่กีารเคลือ่นไหวซํา้ ๆ ของมอืและแขนมากมาย
② งานทีต่อ้งวางท่าชมูอืและแขนขึน้ทํา
③ งานทีม่กีารเคลือ่นไหวของคอ และ ไหลน่อ้ย และตอ้งวางท่าเดยีวกนัตลอดในการทํางาน
④ งานทีเ่ป็นภาระหนักตอ่สว่นของรา่งกายเฉพาะสว่นใดสว่นหน่ึง เชน่ มอืและแขน

* มอืและแขน หมายถงึ สว่นหลงัของศรษีะ คอ สว่นไหล ่ตน้แขน ปลายแขน มอื และ นิว้
2.จาํเป็นตอ้งทาํงานอนัหนักหน่วงกอ่นเกดิอาการ
กรณีทีไ่ดท้ํางานทีเ่ป็นภาระตอ่มอืและแขน ในชว่งเวลากอ่นเกดิอาการ 3 เดอืน ในภาวะดงัตอ่ไปนี้

• ภาวะปรมิาณของงานคงที่

ตอ้งทํางานมากกวา่ 10% ตอ่วนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัพนักงานคนอืน่ซ ึง่เป็นเพศเดยีวกนั อายุคลา้ยกนั และ 
ทํางานดา้นเดยีวกนั และตอ้งทํางานในภาวะเชน่นีต้อ่เน่ืองกนัประมาณ 3 เดอืน

• ภาวะปรมิาณของงานไม่คงที่

① วนัทีต่อ้งทํางานมากกวา่ 20 % ตอ่วนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบังานปกตน้ัิน มปีระมาณ 10 วนัตอ่ 1 เดอืน 
และตอ้งทํางานในภาวะเชน่นีต้อ่เน่ืองกนัประมาณ 3 เดอืน (ปรมิาณทัง้หมดของงานในเดอืนหน่ึง ไม่
จาํเป็นตอ้งมมีากกวา่เดอืนปกต)ิ

② ปรมิาณของงานตอ่ชว่งเวลา 1 ใน 3 ของเวลาทํางานทัง้หมดของ 1 วนัน้ันมมีากกวา่ 20 % ของวนั
ปกต ิตอ้งทํางานในภาวะเชน่นี ้10 วนัตอ่เดอืน และตอ้งทํางานตอ่เน่ืองกนัประมาณ 3 เดอืน (ปรมิาณ
ของงานโดยเฉลีย่ตอ่วนัหน่ึงน้ัน ไม่จาํเป็นตอ้งมมีากกวา่วนัปกต)ิ

* เมือ่พจิารณาวา่พนักงานไดท้าํงานอนัหนักหน่วงหรอืไม่น้ัน จาํเป็นตอ้งพจิารณาภาวะดงัตอ่ไปนีด้ว้ย
•การทํางานเวลายาวนาน, การทํางานทีไ่ม่หยุดตอ่เน่ือง    •ความตงึเครยีดเกนิควร    •จงัหวะของการทาํงานทีถ่กูบง
การจากคนอืน่ และ เรว็เกนิควร    •สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีไ่ม่เหมาะสม    •ภาระทางนํา้หนักอนัเกนิควร, ตอ้งใช ้
แรงมาก

3. จาํเป็นตอ้งไดร้บัการยอมรบัทางการแพทยว์า่การทาํงานอนัหนักหน่วงและ
ขัน้ตอนการเกดิอาการความเจ็บป่วยน้ันมคีวามเป็นเหตเุป็นผล
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อาการปวดหลงัชว่งเอว

[เงือ่นไขในการรบัรองตามประเภทของการเจ็บป่วย ④]

อาการปวดหลงัชว่งเอวทีส่ามารถไดร้บัการคุม้ครองของประกนัอบุตัภิยัในการทํางานน้ันม ี2 ประเภทดงัตอ่ไปนี ้ซึง่
ไดร้บัการยอมรบัวา่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะรบัการรกัษาทางการแพทย ์และตา่งประเภทตา่งมเีงือ่นไขในการรบัรองเป็น
อบุตัภิยัในการทํางาน

[เง่ือนไขในการรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน] 

1.อาการปวดหลงัชว่งเอวทีม่สีาเหตทุีเ่ป็นอบุตัภิยั

เป็นอาการปวดหลงัชว่งเอวทีเ่กดิขึน้จากสาเหตตุา่ง ๆ เชน่ การบาดเจ็บ และบรรลเุงือ่นไข ①
และ ② ทัง้สองขอ้ดงัตอ่ไปนี้
① สามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจนวา่ การบาดเจ็บหลงัชว่งเอวหรอืผลกระทบของการเกดิแรงซึง่เป็น

สาเหตขุองการบาดเจ็บน้ัน เกดิจากเหตกุารณฉั์บพลนัทีเ่กดิขึน้ในเวลาการทํางาน
② สามารถรบัรองไดท้างการแพทยว์า่ การเกดิแรงทีม่ผีลกระทบตอ่เอวน้ันทําใหเ้กดิอาการปวดหลงั

ชว่งเอว หรอื ทําใหอ้าการปวดเอวทีเ่คยมมีาหรอือาการพืน้ฐานหนักขึน้เป็นอย่างมาก
2.อาการปวดหลงัชว่งเอวทีม่สีาเหตทุีไ่ม่เป็นอบุตัภิยั

เป็นอาการปวดหลงัชว่งเอวทีเ่กดิขีน้ตอ่พนักงานทีท่าํงานทีเ่ป็นภาระหนักอนัเกนิควรตอ่เอว 
อย่างเชน่ งานทีต่อ้งขนของหนักซึง่เป็นอาการทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่เกดิขึน้เน่ืองจากการ
ทํางานโดยพจิารณาจากสภาพของการทาํงานและชว่งเวลาของการทํางาน 
 

อาการปวดหลงัชว่งเอวทีม่สีาเหตทุีไ่ม่เป็นอบุตัภิยัน้ันถกูแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัตอ่ไปนี ้
โดยพจิารณาสาเหตขุองการเกดิอาการ

◇ อาการปวดหลงัชว่งเอวทีเ่กดิจากความเหน่ือยลา้ของกลา้มเนือ้
อาการปวดหลงัชว่งเอวทีเ่กดิจากความเหน่ือยลา้ของกลา้มเนือ้เน่ืองจากการทํางานดงัตวัอย่าง
ตอ่ไปนี ้ในชว่งเวลาคอ่นขา้งสัน้ (ประมาณมากกวา่ 3 เดอืน) น้ันไดร้บัการคุม้ครองของประกนั
อบุตัภิยัในการทํางาน

• การทํางานทีข่นของหนักทีม่คีวามหนักประมาณมากกวา่ 20 กโิลกรมั หรอืขนของตา่ง ๆ ทีม่คีวามหนัก
แตกตา่งกนัในท่าทางกึง่น่ังกึง่ยนืซํา้แลว้ซํา้เลา่

• การทํางานทีต่อ้งทําดว้ยท่าทางทีไ่ม่เป็นธรรมชาตติอ่สว่นเอว วนัละประมาณ 2-3 ช ัว่โมง
• การทํางานทีไ่ม่สามารถยนืขึน้ไดใ้นเวลาอนัยาวนาน และตอ้งทําดว้ยท่าทางเดยีวกนัตลอด
• การทํางานทีเ่กดิแรงสะเทอืนอนัใหญ่หลวงตอ่สว่นเอว และแรงสะเทอืนน้ันเกดิขึน้ตอ่เน่ือง

◇ อาการปวดหลงัชว่งเอวทีเ่กดิจากกระดูกผดิรูป
อาการปวดหลงัชว่งเอวทีเ่กดิจากกระดกูผดิรปูเน่ืองจากการทํางานขนของหนักดงัตอ่ไปนี ้ในชว่ง
เวลาคอ่นขา้งนาน (ประมาณมากกว่า 10 ปี) ตอ่เน่ืองกนัน้ันไดร้บัการคุม้ครองของประกนัอบุตัภิยัใน
การทํางาน

• การทํางานทีข่นของทีม่คีวามหนักประมาณมากกวา่ 30 กโิลกรมั ในชว่งเวลา 1 ใน 3 ของเวลาการทาํงานทัง้หมด
• การทํางานทีข่นของทีม่คีวามหนักประมาณมากกวา่ 20 กโิลกรมั ในชว่งเวลา 1 ใน 2 ของเวลาการทาํงานทัง้หมด

* อาการปวดหลงัชว่งเอวทีเ่กดิจากกระดกูผดิรปูน้ันไดร้บัการคุม้ครองของประกนัอบุตัภิยัในการทํางานตอ่เมือ่ 
การผดิรปูน้ัน “เกดิขึน้เป็นอย่างมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการผดิรปูของกระดกูทีเ่กดิขึน้จากอายุ” เท่าน้ัน
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การจา่ย (ชดเชย) การรกัษา ฯลฯ

กรณีทีพ่นักงานไดร้บับาดเจ็บ หรอื เจ็บป่วย ดว้ยสาเหตจุากการทํางาน หรอื การเดนิทางไปทํางาน 
แลว้ตอ้งเขา้รบัการรกัษาน้ัน จะไดร้บัการจา่ยชดเชยการรกัษา (กรณีอบุตัภิยัในการทํางาน), การ
จา่ยชดเชยการรกัษาพนักงานทีท่ํางานหลายแห่ง (สาํหรบัอบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแห่ง)
หรอื การจา่ยการรกัษา (กรณีอบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน) จนกวา่อาการเจ็บป่วย ฯลฯ น้ัน จะ
ไดร้บัการ “รกัษาจนอาการคงที”่

การจา่ย (ชดเชย) การรกัษา ฯลฯ น้ันม ี“การจา่ยคา่รกัษา” และ “การจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา”
 “การจา่ยคา่รกัษา” น้ันคอืการจา่ยคา่รกัษาใหโ้ดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย เมือ่เขา้รบัการรกัษา หรอื รบัยา

ทีโ่รงพยาบาลทีเ่ขา้รว่มการประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน หรอื หน่วยงานทางการแพทย ์หรอื รา้น
ขายยา ทีก่ารประกนัอบุตัภิยัในการทํางานกาํหนด (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “หน่วยงานทางการแพทยท์ี่
กาํหนด ฯลฯ”

 “การจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา” น้ันคอืกรณีทีเ่ขา้รบัการรกัษาในน่วยงานทางการแพทยห์รอืรา้น
ขายยานอกเหนือจากทีก่าํหนด เน่ืองจากไม่มหีน่วยงานทางการแพทยท์ีก่าํหนด ฯลฯ ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีง เป็นตน้ ในกรณีนีจ้ะทําการจา่ยเป็นเงนิสดใหส้ําหรบัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดใ้ชไ้ปในการรกัษา 

     ขอบเขตและระยะเวลาการรกัษาทีเ่ขา้ขา่ยการจา่ยน้ัน เหมอืนกนัทัง้สองกรณี      การจา่ย (ชดเชย) การรกัษา ฯลฯ น้ัน จะทําการจา่ย คา่รกัษา คา่เขา้โรงพยาบาล คา่ขนสง่ ซึง่เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นในการ
รกัษาโดยปกต ิจนกวา่อาการเจ็บป่วยน้ันจะถกูรกัษาจนอาการคงที ่(อาการคงทีร่กัษาไม่ได)้ แลว้

◇ “รกัษาจนอาการคงที”่ คอื
ไม่ไดห้มายถงึสภาพทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟูจนอวยัวะและระบบตา่ง ๆ ของรา่งกายกลบัสูส่ภาพแข็งแรงปกตอิย่าง
สมบูรณแ์ลว้เท่าน้ัน แตห่มายถงึการทีอ่าการเจ็บป่วยน้ันคงที ่ซึง่แมว้า่ทําการรกัษาซึง่ไดร้บัการยอมรบั
โดยทัว่ไปทางการแพทย*์1 แลว้ก็ตาม ผลลพัธข์องการรกัษาน้ันไม่สามารถคาดหวงัไดอ้กี*2 (สภาวะ “อาการ
คงทีร่กัษาไม่ได”้)

ดว้ยเหตนีุ ้“กรณีทีอ่าการเจ็บป่วยน้ัน สามารถมอีาการดขีึน้ไดเ้พยีงช ัว่คราว ดว้ยการใชย้า หรอื การรกัษา
ทางการแพทย”์ เป็นตน้ ถา้ไดร้บัการพจิารณาแลว้วา่ ถงึแมจ้ะยงัมอีาการเจ็บป่วยหลงเหลอือยู ่แตก็่ไม่
สามารถคาดหวงัผลลพัธข์องการรกัษาไดอ้กี ประกนัอบุตัภิยัในการทํางานถอืวา่เป็น “รกัษาจนอาการคงที”่ 
(อาการคงทีร่กัษาไม่ได)้ และจะไม่ทําการจา่ย (ชดเชย) การรกัษา ฯลฯ อกีตอ่ไป 
 

(*1) “การรกัษาซึง่ไดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไปทางการแพทย”์ คอื ขอบเขตของการรกัษาของประกนัอบุตัภิยัในการ 
ทํางานทีไ่ดร้บัการยอมรบั (โดยพืน้ฐานแลว้เป็นไปตามประกนัสขุภาพ) ดว้ยเหตนีุ ้วธิกีารรกัษาทีย่งัอยู่ในขัน้การ 
ทดลอง หรอื การวจิยั จะไม่สามารถรวมอยู่ในการรกัษาทีก่าํหนดในทีนี่ ้

(*2) “ผลลพัธข์องการรกัษาน้ันไม่สามารถคาดหวงัไดอ้กี” คอืสภาวะทีไ่ม่สามารถคาดหวงั การฟ้ืนฟ ูหรอื การด ี

ขึน้ของอาการเจ็บป่วยน้ัน ๆ ไดอ้กีแลว้

รายละเอยีดการจา่ย
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 กรณียืน่เร ือ่งการจา่ยคา่รกัษา
ขอใหย้ืน่ใบรอ้งขอการจา่ยคา่รกัษา สาํหรบัการจา่ยคา่ชดเชยการรกัษา และการจา่ยคา่รกัษาพนักงาน
ทีท่ํางานหลายแห่ง (แบบฟอรม์หมายเลข 5) หรอืใบรอ้งขอการจา่ยคา่รกัษา สาํหรบัการจา่ยคา่รกัษา 
(แบบฟอรม์หมายเลข 16-3) ผ่านทางหน่วยงานทางการแพทยท์ีก่าํหนด ฯลฯ ทีเ่ขา้รบัการรกัษา ไป
ยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีร่บัผดิชอบ

 กรณียืน่เร ือ่งคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา
ขอใหย้ืน่ใบรอ้งขอการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา สาํหรบัการจา่ยคา่ชดเชยการรกัษา และการจา่ยคา่รกัษา
พนักงานทีท่ํางานหลายแห่ง (แบบฟอรม์หมายเลข 7) หรอืใบรอ้งขอการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา สาํหรบัการ
จา่ยคา่รกัษา (แบบฟอรม์หมายเลข 16-5) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีร่บัผดิชอบ 

กรณีทีไ่ดร้บัยาจากรา้นขายยา ใหใ้ชแ้บบฟอรม์หมายเลข 7 (16-5)(2) กรณีเขา้รบัการบําบดัดว้ยการนวดดดั
ใหเ้ขา้รปู ใหใ้ชแ้บบฟอรม์หมายเลข 7 (16-5)(3) กรณีทีไ่ดร้บัการบําบดัดว้ยการฝังเข็ม ลนไฟ หรอื กดจดุ
นวด ใหใ้ชแ้บบฟอรม์หมายเลข 7 (16-5)(4) กรณีทีไ่ดร้บัการพยาบาลนอกสถานทีจ่ากบรษิทับรกิารพยาบาล
นอกสถานที ่ใหใ้ชแ้บบฟอรม์ 7 (16-5)(5) ในการยืน่เร ือ่ง

 เมือ่เปลีย่นหน่วยงานทางการแพทยท์ีก่าํหนด ฯลฯ
ผูท้ีไ่ดร้บัการจา่ยคา่รกัษาทีห่น่วยงานทางการแพทยท์ีก่าํหนด ฯลฯ อยู่แลว้ ตอ้งการเปลีย่นไปใชบ้รกิาร
หน่วยงานทางการแพทยท์ีก่าํหนด ฯลฯ แห่งอืน่ เน่ืองจากเหตผุล  เชน่ เสน้ทางในการเดนิทาง เป็นตน้ หลงัจาก
ทําการเปลีย่นแลว้ ขอใหทํ้าการยืน่เร ือ่ง “ใบแจง้ (การเปลีย่น) โรงพยาบาลกาํหนด ฯลฯ การจา่ยรกัษา สาํหรบั
การจา่ยชดเชยการรกัษาและการจา่ยคา่รกัษาพนักงานทีท่ํางานหลายแห่ง” (แบบฟอรม์หมายเลข 6) หรอื “ใบ
แจง้การเปลีย่นโรงพยาบาลกาํหนด ฯลฯ การจา่ยคา่รกัษา สาํหรบัการจา่ยคา่รกัษา” (แบบฟอรม์หมายเลข 16-
4) ผ่านทางหน่วยงานทางการแพทยท์ีก่าํหนด ฯลฯ แห่งใหม่ ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานที่
รบัผดิชอบ
* สําหรบัการรบัการรกัษาจากหน่วยงานทางการแพทย ์รา้นขายยา ฯลฯ ทีไ่ม่ไดเ้ป็นหน่วยงานทางการแพทยท์ีก่าํหนด ฯลฯ เมือ่เปลีย่น
มาเป็นหน่วยงานทางการแพทยท์ีก่าํหนด ฯลฯ ไม่จาํเป็นตอ้งยืน่แบบฟอรม์หมายเลข 6 หรอืแบบฟอรม์หมายเลข 16-4  แตโ่ปรดยืน่
แบบฟอรม์หมายเลข 5 และแบบฟอรม์หมายเลข 16-3

ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง

สาํหรบัคา่เดนิทางไปโรงพยาบาลน้ัน โดยหลกัการแลว้ถา้เป็นการเดนิทางไปโรงพยาบาลทีห่่างจากทีพ่กั
อาศยั หรอื ทีท่ํางานของพนักงาน 2 กโิลเมตร*1 และเป็นไปตามเงือ่นไข ขอ้ใดขอ้หน่ึงตัง้แต ่① ถงึ ③
แลว้ จะทําการจา่ยคา่เดนิทางน้ันใหไ้ด ้
① กรณีทีเ่ป็นการเดนิทางไปหน่วยงานทางการแพทยท์ีเ่หมาะสม*2 ทีอ่ยู่ภายในทอ้งถิน่เขตเดยีวกนั
② กรณีทีใ่นทอ้งถิน่เขตเดยีวกนัไม่มหีน่วยงานทางการแพทยท์ีเ่หมาะสมตัง้อยู่ จงึเดนิทางไปยงั

หน่วยงานทางการแพทยใ์นทอ้งถิน่เขตทีต่ดิกนั (รวมถงึกรณีทีม่หีน่วยงานทางการแพทยท์ี่
เหมาะสมในทอ้งถิน่เขตเดยีวกนั แตว่า่การเดนิทางไปยงัหน่วยงานทางการแพทยใ์นทอ้งถิน่ทีต่ดิกนั
น้ันสะดวกกวา่)

③ กรณีทีใ่นทอ้งถิน่เขตเดยีวกนั และ ทอ้งถิน่เขตทีต่ดิกนั ไม่มหีน่วยงานทางการแพทยท์ีเ่หมาะสม
ตัง้อยู่ จงึเดนิทางไปยงัหน่วยงานทางการแพทยท์ีใ่กลท้ีส่ดุ

(*1) แมว้่าแค่ขาไปอย่างเดยีวระยะทางไม่ถงึ 2 กโิลเมตร ในบางกรณีก็จะมกีารจา่ยค่าเดนิทางไปโรงพยาบาล
(*2) หน่วยงานทางการแพทยท์ีเ่หมาะสม คอืหน่วยงานทีเ่หมาะสมในการวนิิจฉัยและรกัษาการเจ็บป่วยน้ัน

สําหรบัคา่เดนิทางไปโรงพยาบาล

การจา่ยคา่รกัษาน้ัน เน่ืองจากเป็นการจา่ยคา่รกัษาใหใ้นเวลาน้ันเลย จงึไม่มปัีญหาเร ือ่งระยะเวลาทีม่ผีลตอ่
สทิธใินการยืน่เร ือ่ง แตก่รณีการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาน้ัน ถา้เวลาผ่านไป 2 ปีนับตัง้แตว่นัทีอ่อก
คา่ใชจ้า่ยน้ันไปแลว้ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืน่เร ือ่งอกีตอ่ไป ดงัน้ันจงึขอใหร้ะมดัระวงัดว้ย

ระยะเวลาทีม่ผีล
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การจา่ย (ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ   กรณีทีพ่นักงานไดร้บับาดเจ็บ หรอื เจ็บป่วยในการทํางาน หรอื ในการเดนิทางไปทํางาน 
ทําใหไ้ม่สามารถทํางานได ้และ ไม่ไดร้บัเงนิคา่จา้ง จะสามารถไดร้บัการจา่ยชดเชยการหยดุ
งาน (กรณีทีอ่บุตัภิยัในการทํางาน) หรอื การจา่ยการหยดุงาน (กรณีอบุตัภิยัในการเดนิทาง
ไปทํางาน) การจา่ยการหยดุงานพนักงานทีท่าํงานหลายแหง่ (สาํหรบัอบุตัภิยัจากเหตใุนการ
ทํางานหลายแหง่) นับตัง้แตว่นัที ่4 ในการหยุดงานเป็นตน้ไป

กรณีทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 3 ขอ้ดงัตอ่ไปนีแ้ลว้ จะไดร้บัการจา่ย (ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ และ เงนิจา่ยพเิศษการหยดุงาน
ตัง้แตว่นัที ่4 ทีห่ยุดงาน
① เพือ่ทีจ่ะเขา้รบัการรกัษาการบาดเจ็บ หรอื การเจ็บป่วย ทีเ่กดิจากการทาํงาน หรอื การเดนิทางไปทํางาน 

② ไม่สามารถทาํงานได ้

③ ไม่ไดร้บัเงนิคา่จา้ง

กรณีพนักงานทีท่าํงานแหง่เดยีว (พนักงานทีถ่กูใชง้านในทีท่าํงานแหง่เดยีว)
• การจา่ยชดเชยการหยุดงาน / การจา่ยการหยดุงาน =

(60% ของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน) x จาํนวนวนัทีห่ยุดงาน
• เงนิจา่ยพเิศษการหยดุงาน =

(20% ของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน) x จาํนวนวนัทีห่ยุดงาน
กรณีพนักงานทีท่าํงานหลายแหง่ (พนักงานทีถ่กูใชง้านในทีท่าํงานหลายแหง่และไม่ใชน่ายจา้งเดยีวกนั) 

• การจา่ยชดเชยการหยดุงาน / การจา่ยการหยุดงาน =
(60% ของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐานซึง่เป็นยอดรวมจากทีท่าํงานตา่ง ๆ) x จาํนวนวนัทีห่ยุดงาน 

• เงนิจา่ยพเิศษการหยุดงาน =
(20% ของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐานซึง่เป็นยอดรวมจากทีท่าํงานตา่ง ๆ) x จาํนวนวนัทีห่ยุดงาน

3 วนัแรกของการหยุดงานเรยีกวา่ชว่งรอ ซึง่ตามกฎหมายแรงงานแลว้ ในชว่งนีพ้นักงานจะไดร้บัการจา่ยชดเชยการหยดุ
งาน (60% ของคา่แรงเฉลีย่ตอ่วนั) สาํหรบัอบุตัภิยัในการทาํงาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีเ่ป็นอบุตัภิยัจากเหตใุนการทาํงาน
หลายแหง่หรอือบุตัภิยัจากการเดนิทางไปทํางาน จะไม่มขีอ้บงัคบัทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบเร ือ่งเงนิชดเชย
โดยนายจา้ง
นอกจากนี ้ในกรณีทีพ่นักงานหยุดงานเพยีงบางชว่งเวลาของช ัว่โมงทาํงานตามตารางงานของตนเพือ่ไปโรงพยาบาล 
พนักงานจะสามารถรบั 60% ของจาํนวนเงนิการจา่ยเงนิรายวนัพืน้ฐานสาํหรบัชว่งเวลาทีห่ยุดงาน

รายละเอยีดการจา่ย

ขอใหย้ืน่ “ใบรอ้งขอการจา่ยชดเชยการหยดุงาน / การจา่ยการหยุดงานพนักงานทีท่าํงานหลายแหง่” (แบบฟอรม์หมายเลข 
8) หรอื “ใบรอ้งขอการจา่ยการหยุดงาน” (แบบฟอรม์หมายเลข 16-6) ตอ่หวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานที่
รบัผดิชอบ

ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง

การจา่ย (ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ น้ัน จะมสีทิธใินการยืน่เร ือ่งสาํหรบัทุก ๆ วนัทีไ่ม่สามารถไดร้บัคา่จา้ง 
เพราะไม่สามารถไปทํางานได ้เน่ืองจากการรกัษา ถา้เวลาผ่านไป 2 ปี นับตัง้แตว่นัถดัจากน้ันไปแลว้ ก็จะไม่มี
สทิธใินการยืน่เร ือ่งอกีตอ่ไป ดงัน้ันจงึขอใหร้ะมดัระวงั

ระยะเวลาทีม่ผีล
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เงินประจาํปี (ชดเชย) การบาดเจบ็ ฯลฯ   กรณีทีไ่ดร้บัการบาดเจ็บ หรอื การเจ็บป่วย ทีเ่กดิจากการทํางาน หรอื การเดนิทางไป
ทํางาน โดยทีใ่นวนัทีค่รบ 1 ปี 6 เดอืน นับตัง้แตว่นัทีเ่ร ิม่การรกัษา, เงนิประจาํปีการบาดเจ็บ 
ฯลฯ ของพนักงานทีท่ํางานหลายแห่ง (สาํหรบัอบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแห่ง) หรอื 
หลงัจากวนัน้ัน เป็นไปตามเงือ่นไขตอ่ไปนี ้จะไดร้บัเงนิประจาํปีชดเชยการบาดเจ็บ (กรณี
อบุตัภิยัในการทํางาน) หรอื เงนิประจาํปีการบาดเจ็บ (กรณีอบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน)

(1) การบาดเจ็บ หรอื การเจ็บป่วยน้ันยงัไม่หาย
(2) ระดบัความพกิารทีเ่กดิจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยน้ันเป็นไปตามระดบัการบาดเจ็บทีร่ะบใุน

ตารางระดบัการบาดเจ็บ

จะทําการจา่ยเงนิประจาํปี (ชดุเชย) การบาดเจ็บ ฯลฯ เงนิจา่ยพเิศษการบาดเจ็บ และเงนิประจาํปีพเิศษการ
บาดเจ็บตามระดบัการบาดเจ็บ

รายละเอยีดการจา่ย

เน่ืองจากการตดัสนิวา่ จะทําการจา่ยเงนิประจาํปี (ชดเชย) การบาดเจ็บ ฯลฯ หรอืไม่น้ัน อยู่ในอาํนาจ
ตดัสนิของหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีร่บัผดิชอบ ดงัน้ันไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการยืน่เร ือ่ง
เอง แตห่ลงัจากเร ิม่การรกัษา ผ่านไป 1 ปี 6 เดอืนแลว้ ถา้การบาดเจ็บยงัไม่หาย ตอ้งยืน่ “ใบแจง้สภาวะ
การเจ็บป่วย ฯลฯ” (แบบฟอรม์หมายเลข 16-2) ไปยงั หวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานที่
รบัผดิชอบ ภายใน 1 เดอืนหลงัจากน้ัน

ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง

ระดบัการ
บาดเจบ็

เงินประจาํปี (ชดเชย)
การบาดเจบ็ ฯลฯ เงินจา่ยพเิศษการบาดเจบ็ 

(เงินงวด)
เงินประจาํปีพเิศษ 
การบาดเจบ็

ระดบั 1 
313 วนัของจาํนวนเงนิจา่ย

รายวนัพืน้ฐาน 1 ลา้น 1 แสน 4 หมืน่เยน 313 วนัของจาํนวนเงนิคาํนวณ
รายวนัพืน้ฐาน

ระดบั 2 
277 วนัของจาํนวนเงนิจา่ย

รายวนัพืน้ฐาน 1 ลา้น 7 หมืน่เยน 277 วนัของจาํนวนเงนิคาํนวณ
รายวนัพืน้ฐาน

ระดบั 3 
245 วนัของจาํนวนเงนิจา่ย

รายวนัพืน้ฐาน 1 ลา้นเยน 245 วนัของจาํนวนเงนิคาํนวณ
รายวนัพืน้ฐาน

เงนิประจาํปี (ชดเชย) การบาดเจ็บ ฯลฯ น้ัน จะไดร้บัการจา่ยตัง้แต่เดอืนถดัจากเดอืนที ่เป็นไปตามเงือ่นไขใน
การจา่ย (1) และ (2) ทีร่ะบุดา้นบน โดยจะจา่ยในเดอืนกมุภาพนัธ ์เมษายน สงิหาคม ตลุาคม ธนัวาคม 
ทัง้หมด 6 ชว่ง โดยในแต่ละคร ัง้จะจา่ยสว่นของ 2 เดอืนกอ่นหนา้น้ัน

เดอืนทีจ่า่ยเงนิประจาํปี

* กรณีทีม่รีะดบัการเจ็บป่วยน้ัน ระดบั 1 หรอื ระดบั 2 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่งทอ้ง ระบบประสาท หรอื ทาง
สมอง และไดร้บัการดแูลอยู่ในปัจจบุนั จะสามารถรบัการจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ ได ้ (ดหูนา้ 33) 
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การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ   กรณีทีก่ารบาดเจ็บ หรอื การเจ็บป่วยทีเ่กดิจากการทาํงาน หรอื การเดนิทางไป
ทาํงานน้ันหายแลว้ แตย่งัคงเหลอืความพกิารทางรา่งกายในระดบัทีก่าํหนด จะ
สามารถไดร้บัการจา่ยชดเชยความพกิาร (กรณีอบุตัภิยัในการทาํงาน), การจา่ยความ
พกิารพนักงานทีท่าํงานหลายแหง่ (สาํหรบัอบุตัภิยัจากเหตใุนการทาํงานหลายแหง่ )
หรอื การจา่ยความพกิาร (กรณีอบุตัภิยัในการเดนิทางไปทาํงาน)

เมือ่ความพกิารทีห่ลงเหลอือยู ่เป็นไปตามระดบัความพกิารทีร่ะบุในตารางอธบิายระดบัความพกิารแลว้ จะไดร้บั
การจา่ยตามระดบัความพกิารตามทีร่ะบุดา้นลา่ง

 ความพกิารระดบั 1 ถงึระดบั 7
เงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ, เงนิจา่ยพเิศษความพกิาร, เงนิประจาํปีพเิศษความพกิาร

 ความพกิารระดบั 8 ถงึระดบั 14
เงนิงวด (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ, เงนิจา่ยพเิศษความพกิาร, เงนิงวดพเิศษความพกิาร

รายละเอยีดการจา่ย

ขอใหย้ืน่ “ใบรอ้งขอการจา่ยชดเชยความพกิาร / การจา่ยชดเชยความพกิารพนักงานทีท่ํางานหลายแห่ง”
(แบบฟอรม์หมายเลข 10) หรอื “ใบรอ้งขอการจา่ยความพกิาร” (แบบฟอรม์หมายเลข 16-7) ตอ่หวัหนา้ผูด้แูล
ของกรมมาตรฐานแรงงานทีร่บัผดิชอบ

ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง

การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ น้ัน ถา้เวลาผ่านไป 5 ปีนับจากวนัถดัจากวนัทีก่ารเจ็บป่วยหายแลว้ ก็จะ
ไม่มสีทิธใินการยืน่เร ือ่งอกีตอ่ไป ดงัน้ันจงึขอใหร้ะมดัระวงัระยะเวลาทีม่ผีล

ความพกิาร การจ่าย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ เงินจ่ายพเิศษความพกิาร* เงินประจําปีพเิศษความพกิาร เงินงวดพเิศษความพกิาร

ระดบั 1

เงนิ
ประจาํปี

เป็นจาํนวน 313 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน

เงนิงวด

3 ลา้น 4 แสน 2 หมืน่เยน

เงนิ
ประจาํปี

เป็นจาํนวน 313 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 2 เป็นจาํนวน 277 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 3 ลา้น 2 แสนเยน เป็นจาํนวน 277 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 3 เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 3 ลา้นเยน เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 4 เป็นจาํนวน 213 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 2 ลา้น 6 แสน 4 หมืน่เยน เป็นจาํนวน 213 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 5 เป็นจาํนวน 184 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 2 ลา้น 2 แสน 5 หมืน่เยน เป็นจาํนวน 184 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 6 เป็นจาํนวน 156 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 1 ลา้น 9 แสน 2 หมืน่เยน เป็นจาํนวน 156 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 7 เป็นจาํนวน 131 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 1 ลา้น 5 แสน 9 หมืน่เยน เป็นจาํนวน 131 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 8

เงนิงวด

เป็นจาํนวน 503 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 6 แสน 5 หมืน่เยน

เงนิงวด

เป็นจาํนวน 503 วนัของเงนิคาํนวณ
พืน้ฐาน

ระดบั 9 เป็นจาํนวน 391 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 5 แสนเยน เป็นจาํนวน 391 วนัของเงนิคาํนวณ
พืน้ฐาน

ระดบั 10 เป็นจาํนวน 302 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 3 แสน 9 หมืน่เยน เป็นจาํนวน 302 วนัของเงนิคาํนวณ
พืน้ฐาน

ระดบั 11 เป็นจาํนวน 223 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 2 แสน 9 หมืน่เยน เป็นจาํนวน 233 วนัของเงนิคาํนวณ
พืน้ฐาน

ระดบั 12 เป็นจาํนวน 156 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 2 แสนเยน เป็นจาํนวน 156 วนัของเงนิคาํนวณ
พืน้ฐาน

ระดบั 13 เป็นจาํนวน 101 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 1 แสน 4 หมืน่เยน เป็นจาํนวน 101 วนัของเงนิคาํนวณ
พืน้ฐาน

ระดบั 14 เป็นจาํนวน 56 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 8 หมืน่เยน เป็นจาํนวน 56 วนัของเงนิคาํนวณ
พืน้ฐาน

* กรณีทีไ่ดร้บัเงนิจา่ยพเิศษการบาดเจ็บ ทีเ่กดิจากอบุตัภิยัเดยีวกนันีอ้ยู่แลว้น้ัน จะจา่ยส่วนตา่งของเงนิจาํนวนน้ันให ้
* กรณีทีม่รีะดบัความพกิารน้ัน ระดบั 1 หรอื ระดบั 2 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่งทอ้ง ระบบประสาท หรอืทางสมอง และไดร้บัการดแูล
อยู่ในปัจจบุนั จะสามารถรบัการจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ ได ้ (ดหูนา้ 33) 
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กฎขอ้บงัคบักฎหมายประกนัชดเชยอบุตัภิยัแรงงาน 

ตารางแนบทีห่น่ึง  ตารางอธบิายระดบัความพกิาร
ตารางอธบิายระดบัความพกิาร

ระดบัความพกิาร รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

ระดบั 1 

ในระยะเวลา 1 ปี
ทีม่คีวามพกิารนี้
จะจา่ยเงนิจา่ย
รายวนัพืน้ฐาน
จาํนวน 313 วนั

1 ตาทัง้สองขา้งมองไม่เห็น
2 สูญเสยีความสามารถในการเคีย้ว 
และ การพูด
3 มคีวามพกิารทางระบบประสาท 
หรอื สมอง อย่างเห็นไดช้ดั จน
จาํเป็นตอ้งรบัการดแูลเป็นประจาํ
4 มคีวามพกิารทีอ่วยัวะในชอ่งอก
หรอืชอ่งทอ้งอย่างเห็นไดช้ดัจน
จาํเป็นตอ้งรบัการดแูลเป็นประจาํ
5. ลบออก
6 สูญเสยีแขนทัง้สองขา้ง ตัง้แต่
ขอ้ศอกขึน้ไป
7 สูญเสยีความสามารถในการใช ้
แขนทง้สองขา้ง
8 สูญเสยีขาทัง้สองขา้ง ตัง้แตห่วัเขา่
ขึน้ไป
9 สูญเสยีความสามารถในการใชข้า
ทัง้สองขา้ง

ระดบั 2 
เหมอืนกบั
ดา้นบน 277 วนั

1 ตาขา้งหน่ึงมองไม่เห็นและอกีขา้ง
หน่ึงมสีายตาตํ่ากว่า 0.02

2 ตาทัง้สองขา้ง มสีายตาตํ่ากว่า 
0.02  

2-2 มคีวามพกิารทางระบบประสาท
หรอืสมองอย่างเห็นไดช้ดั จน
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นระยะ
2-3 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่ง
อกหรอืชอ่งทอ้งอย่างเห็นไดช้ดั จน
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นระยะ
3 สูญเสยีขอ้มอืขึน้ไปในมอืทัง้สอง
ขา้ง
4 สูญเสยีขอ้เทา้ขึน้ไปในขาทัง้สอง
ขา้ง

ระดบั 3
เหมอืนกบั
ดา้นบน 245 วนั

1 ตาขา้งหน่ึงมองไม่เห็นและอกีขา้ง
หน่ึงมสีายตาตํ่ากว่า 0.06

2 สูญเสยีความสามารถในการเคีย้ว 
หรอื การพูด
3 มคีวามพกิารทางระบบประสาทหรอื
สมองอย่างเห็นไดช้ดัจนไม่สามารถ
เขา้ทาํงานได ้
4 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่งอก
หรอืชอ่งทอ้งอย่างเห็นไดช้ดัจนไม่
สามารถเขา้ทาํงานได ้
5 สูญเสยีนิว้มอืทัง้หมดในมอืทัง้สอง
ขา้ง

ระดบัความพกิาร รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

ระดบั 4 
เหมอืนกบั
ดา้นบน 213 วนั

1 ตาทัง้สองขา้งทีส่ายตาตํ่ากว่า 
0.06 

2 มคีวามพกิารในการเคีย้วและการ
พูด
3 หูทัง้สองขา้งไม่สามารถไดย้นิได ้
4 สูญเสยีแขนขา้งหน่ึง ตัง้แตข่อ้ศอก
ขึน้ไป
5 สูญเสยีขาขา้งหน่ึง ตัง้แตห่วัเขา่
ขึน้ไป 

6 สูญเสยีความสามารถในการใชนิ้ว้
มอืของแขนทัง้สองขา้ง
7 สูญเสยีขาทัง้สองขา้ง ตัง้แตก่ลาง
ฝ่าเทา้ขึน้ไป

ระดบั 5 
เหมอืนกบั
ดา้นบน 184 วนั

1 ตาขา้งหน่ึงมองไม่เห็น และอกีขา้ง
หน่ึงมสีายตาตํ่ากว่า 0.1

1-2 มคีวามพกิารทางระบบประสาท
หรอืสมองอย่างเห็นไดช้ดั จนสามารถ
ทาํไดเ้พยีงงานเบาพเิศษเทา่น้ัน
1-3 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่ง
อกหรอืชอ่งทอ้งอย่างเห็นไดช้ดัจน
สามารถทาํไดเ้พยีงงานเบาพเิศษ
เทา่น้ัน
2 สูญเสยีแขนขา้งหน่ึง ตัง้แตข่อ้มอื
ขึน้ไป
3 สูญเสยีขาขา้งหน่ึง ตัง้แตข่อ้เทา้
ขึน้ไป
4 สูญเสยีความสามารถในการใชแ้ขน
ขา้งหน่ึง
5 สูญเสยีความสามารถในการใชข้า
ขา้งหน่ึง
6 สูญเสยีนิว้เทา้ของขาทัง้สองขา้ง

ระดบั 6
เหมอืนกบั
ดา้นบน 156 วนั

1 ตาทัง้สองขา้งมสีายตาตํ่ากว่า 0.1

2 มคีวามพกิารในการเคีย้วหรอืการ
พูด
3 หูทัง้สองขา้งไม่สามารถไดย้นิได ้ถา้
ไม่ใชเ้สยีงดงั ๆ ใกล ้ๆ หู
3-2 หูขา้งหน่ึงไม่สามารถไดย้นิ และ
อกีขา้งหน่ึงน้ัน ตัง้แตร่ะยะ 40 
เซนตเิมตรขึน้ไป ไม่สามารถไดย้นิ
เสยีงการสนทนาปกตไิด ้
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4 มคีวามเสยีรปูอย่างเห็นไดช้ดัหรอื
ความพกิารในการเคลือ่นทีข่อง
กระดกูสนัหลงั
5 สูญเสยีความสามารถในการใชแ้ขน
ขา้งหน่ึง 2 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั 3 
ขอ้ตอ่
6 สูญเสยีความสามารถในการใชข้า
ขา้งหน่ึง 2 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั 3 
ขอ้ตอ่
7 สูญเสยี 5 นิว้มอื หรอื 4 นิว้ รวม
นิว้หวัแม่มอื ในมอืขา้งหน่ึง

ระดบั 7
เหมอืนกบั
ดา้นบน 131 วนั

1 ตาขา้งหน่ึงมองไม่เห็น และอกีขา้ง
หน่ึงมสีายตาตํ่ากว่า 0.6

2 หูทัง้สองขา้ง ตัง้แตร่ะยะ 40 
เซนตเิมตรขึน้ไป ไม่สามารถไดย้นิ
เสยีงการสนทนาปกตไิด ้
2-2 หูขา้งหน่ึงไม่สามารถไดย้นิ และ
อกีขา้งหน่ึงตัง้แตร่ะยะ 1 เมตรขึน้ไป 
ไม่สามารถไดย้นิเสยีงการสนทนา
ปกตไิด ้
3 มคีวามพกิารทางระบบประสาท 
หรอื สมองจนสามารถทาํไดเ้พยีงงาน
เบาเทา่น้ัน
4 ลบออก
5 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่งอก
หรอืชอ่งทอ้งจนสามารถทาํไดเ้พยีง
งานเบาเทา่น้ัน
6 สูญเสยี 4 นิว้มอื หรอื 3 นิว้ รวม
นิว้หวัแม่มอื ในมอืขา้งหน่ึง
7 สูญเสยีการใชง้าน 5 นิว้มอื หรอื 4 
นิว้ รวมนิว้หวัแม่มอื ในมอืขา้งหน่ึง
8 สูญเสยีขาขา้งหน่ึง ตัง้แตก่ลางฝ่า
เทา้ขึน้ไป
9 เกดิขอ้ตอ่ลวงขึน้ในแขนขา้งหน่ึง 
และมคีวามพกิารในการเคลือ่นทีอ่ย่าง
เห็นไดช้ดั
10 เกดิขอ้ต่อลวงขึน้ในขาขา้งหน่ึง 
และมคีวามพกิารในการเคลือ่นทีอ่ย่าง
เห็นไดช้ดั
11 สูญเสยีการใชนิ้ว้เทา้ของขาทัง้
สองขา้ง
12 มลีกัษณะน่าเกลยีดในสภาวะ
ภายนอกอย่างเห็นไดช้ดั
13 สูญเสยีลูกอณัฑะทัง้สองขา้ง

ระดบัความพกิาร รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

ระดบั 8
เงนิจา่ยรายวนั
พืน้ฐานจาํนวน 
503 วนั

1 ตาขา้งหน่ึงมองไม่เห็น หรอือกีขา้ง
หน่ึงมสีายตาตํ่ากว่า 0.02

2 มคีวามพกิารในการเคลือ่นทีข่อง
กระดกูสนัหลงั
3 สูญเสยี 3 นิว้มอื หรอื 2 นิว้ รวม
นิว้หวัแม่มอืในมอืขา้งหน่ึง
4 สูญเสยีความสามารถในการใชง้าน 
4 นิว้มอื หรอื 3 นิว้ รวมนิว้หวัแม่มอื
ในมอืขา้งหน่ึง
5 ขาขา้งหน่ึงสัน้ลงตัง้แต ่5 
เซนตเิมตรขึน้ไป
6 สูญเสยีความสามารถในการใชแ้ขน
ขา้งหน่ึง 1 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั 3 
ขอ้ตอ่
7 สูญเสยีความสามารถในการใชข้า
ขา้งหน่ึง 1 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั 3 
ขอ้ตอ่
8 เกดิขอ้ตอ่ลวงขึน้ในแขนขา้งหน่ึง
9 เกดิขอ้ตอ่ลวงขึน้ในขาขา้งหน่ึง
10 สูญเสยีนิว้เทา้ทัง้หมดของขาขา้ง
หน่ึง

ระดบั 9
เหมอืนกบั
ดา้นบน 391 วนั

1 ตาทัง้สองขา้งมสีายตาตํ่ากว่า 0.6

2 ตาขา้งหน่ึงมสีายตาตํ่ากว่า 0.06

3 ตาทัง้สองขา้งมสีภาพกึง่บอด มี
ขอบเขตสายตาแคบ หรอืมคีวาม
ผดิปกตใินขอบเขตการมอง
4 มคีวามบาดแหว่งอย่างเห็นไดช้ดั
ของเปลอืกตาทัง้สองขา้ง
5 มคีวามบาดแหว่งและความพกิารใน
การใชง้านอย่างเห็นไดช้ดัของจมูก
6 มคีวามพกิารในการใชง้านในการ
เคีย้ว และการพูด
6-2 หูทัง้สองขา้ง ตัง้แตร่ะยะ 1 เมตร
ขึน้ไป ไม่สามารถไดย้นิเสยีงการ
สนทนาปกตไิด ้
6-3 หูขา้งหน่ึง ไม่สามารถไดย้นิได ้
ถา้ไม่ใชเ้สยีงดงั ๆ ใกล ้ๆ  ส่วนหูอกี
ขา้งหน่ึง ตัง้แตร่ะยะ 1 เมตรขึน้ไป มี
ความยากลําบากในการไดย้นิเสยีง
การสนทนาปกตไิด ้
7 หูขา้งหน่ึงไม่สามารถไดย้นิได ้
7-2 มคีวามพกิารทางระบบประสาท
หรอืสมอง จงึสามารถทาํงานไดใ้น
ระดบัทีจ่าํกดัเทา่น้ัน
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7-3 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่ง
อกหรอืชอ่งทอ้ง จงึสามารถทาํงาน
ไดใ้นระดบัจาํกดัเท่าน้ัน
8 สูญเสยี 2 นิว้มอื หรอื 
นิว้หวัแม่มอื ในมอืขา้งหน่ึง
9 สูญเสยีการใชง้าน 3 นิว้มอื หรอื 
2 นิว้ รวมนิว้หวัแม่มอื
10 สูญเสยีนิว้เทา้ 2 นิว้ รวมนิว้หวั
แม่เทา้ของขาขา้งหน่ึง
11 สูญเสยีการใชง้านของทุกนิว้เทา้ 
ในขาขา้งหน่ึง
11-2 มลีกัษณะน่าเกลยีดในสภาวะ
ภายนอกในระดบัคอ่นขา้งสูง
12 มคีวามพกิารทางอวยัวะเพศ
อย่างเห็นไดช้ดั

ระดบั 10
เหมอืนกบั
ดา้นบน 302 วนั

1 ตาขา้งหน่ึง มสีายตาตํ่ากว่า 0.1

1-2 มภีาวะเห็นภาพซอ้นในการมอง
ตรง
2 มคีวามพกิารในการใชง้านในการ
เคีย้วหรอืการพูด
3 ตอ้งใส่เหล็กเสรมิฟัน 14 ซีข่ึน้ไป
3-2 หูทัง้สองขา้งตัง้แตร่ะยะ 1 เมตร
ขึน้ไป มคีวามยากลําบากในการได ้
ยนิเสยีงการสนทนาปกตไิด ้
4 หูขา้งหน่ึงไม่สามารถไดย้นิได ้ถา้
ไม่ใชเ้สยีงดงั ๆ ใกล ้ๆ 
5 ลบออก
6 สูญเสยีการใชง้าน 2 นิว้ หรอื 
นิว้หวัแม่มอืในมอืขา้งหน่ึง
7 ขาขา้งหน่ึงสัน้ลงตัง้แต ่3 เซนติ
เมตรข์ึน้ไป
8 สูญเสยีนิว้หวัแม่เทา้ หรอืนิว้อืน่ ๆ 
4 นิว้ของขาขา้งหน่ึง
9 มคีวามพกิารอย่างเห็นไดช้ดัใน
แขนขา้งหน่ึง 1 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่
หลกั 3 ขอ้ตอ่
10 มคีวามพกิารอย่างเห็นไดช้ดัใน
ขาขา้งหน่ึง 1 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั  
ขอ้ตอ่

ระดบัความพกิาร รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

ระดบั 11
เหมอืนกบั
ดา้นบน 223 วนั

1 มคีวามพกิารอย่างเห็นไดใ้นการ
ปรบั หรอื การเคลือ่นทีข่องลูกตาทัง้
สองขา้ง
2 มคีวามพกิารอย่างเห็นไดช้ดัใน
การเคลือ่นทีข่องเปลอืกตาทัง้สอง
ขา้ง
3 มคีวามขาดแหว่งอย่างเห็นไดช้ดั
ของเปลอืกตาขา้งหน่ึง
3-2 ตอ้งใส่เหล็กเสรมิฟัน 10 ซีข่ึน้
ไป
3-3 หูทัง้สองขา้งตัง้แตร่ะยะ 1 เมตร
ขึน้ไป ไม่สามารถไดย้นิเสยีงเบา ๆ 
ได ้
4 หูขา้งหน่ึงตัง้แตร่ะยะ 40 
เซนตเิมตรขึน้ไป ไม่สามารถไดย้นิ
เสยีงการสนทนาปกตไิด ้
5 มกีารเสยีรปูของกระดูกสนัหลงั
6 สูญเสยี นิว้ช ี ้นิว้กลาง นิว้นาง ใน
มอืขา้งหน่ึง
7 ลบออก
8 สูญเสยีการใชง้าน 2 นิว้ รวมนิว้
หวัแม่เทา้ ในขาขา้งหน่ึง
9 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่ง
อกหรอืชอ่งทอ้ง จนเป็นอปุสรรคใน
การทาํงานในระดบัหน่ึง

ระดบั 12
เหมอืนกบั
ดา้นบน 156 วนั

1 มคีวามพกิารอย่างเห็นไดช้ดัใน
การปรบั หรอื การเคลือ่นทีข่องลูก
ตาขา้งหน่ึง
2 มคีวามพกิารอย่างเห็นไดช้ดัใน
การเคลือ่นทีข่องเปลอืกตาขา้งหน่ึง
3 ตอ้งใส่เหล็กเสรมิฟัน 7 ซีข่ึน้ไป 

4 มคีวามขาดแหว่งอย่างขนาดใหญ่
ของหูขา้งหน่ึง
5 มกีารเสยีรปูอย่างเห็นไดช้ดัของ
กระดกูไหปลารา้ กระดกูสนัอก 
ซีโ่ครง กระดกูหวัไหล ่และ กระดกู
เชงิกราน
6 สูญเสยีการใชง้าน ในแขนขา้ง
หน่ึง 1 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั 3 ขอ้
ตอ่
7 สูญเสยีการใชง้าน ในขาขา้งหน่ึง 
1 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั 3 ขอ้ตอ่
8 มกีารเสยีรปูของกระดูกท่อนยาว
8-2 สูญเสยีนิว้กอ้ย ในมอืขา้งหน่ึง
9 สูญเสยีการใชง้าน นิว้ช ี ้นิว้กลาง 
หรอืนิว้นาง ในมอืขา้งหน่ึง
10 สูญเสยีนิว้ลําดบัทีส่องของเทา้
ในขาขา้งหน่ึง สูญเสยีนิว้เทา้สองนิว้ 
โดยรวมนิว้ลําดบัทีส่องของเทา้ หรอื 
สูญเสยีนิว้เทา้สามนิว้ โดยไม่รวม
นิว้เทา้ลําดบัทีส่าม
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ระดบัความพกิาร รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

11 สูญเสยีการใชง้านของนิว้หวัแม่
เทา้หรอืของนิว้อืน่ ๆ อกีสีนิ่ว้ ในขา
ขา้งหน่ึง
12 มอีาการทางประสาททีค่วบคมุ
ไม่ไดใ้นบางบรเิวณ
13 ลบออก
14 มลีกัษณะน่าเกลยีดในสภาวะ
ภายนอก

ระดบั 13
เหมอืนกบั
ดา้นบน 101 วนั

1 ตาขา้งหน่ึง มสีายตาตํ่ากว่า 0.6

2 ตาขา้งหน่ึงมสีภาพกึง่บอด มี
ขอบเขตสายตาแคบ หรอืมคีวาม
ผดิปกตใินขอบเขตการมอง
2-2 มภีาวะเห็นภาพซอ้นในการมอง
ดา้นอืน่ทีไ่ม่ใชม่องตรง
3 มคีวามขาดแหว่งส่วนหน่ึงของ
เปลอืกตาทัง้สองขา้ง หรอืขนตา
หายไป
3-2 ตอ้งใส่เหล็กเสรมิฟัน 5 ซีข่ึน้ไป 

3-3 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่ง
อกหรอืชอ่งทอ้ง
4 สูญเสยีการใชง้านนิว้กอ้ย ในมอื
ขา้งหน่ึง
5 สูญเสยีกระดูกนิว้ของนิว้หวัแม่มอื
บางส่วน ในมอืขา้งหน่ึง
6 ลบออก
7 ลบออก
8 ขาขา้งหน่ึงสัน้ลงตัง้แต ่1 
เซนตเิมตรขึน้ไป
9 สูญเสยีนิว้ลําดบัทีส่ามของเทา้ลง
ไปหน่ึงนิว้ หรอื สองนิว้ ในขาขา้ง
หน่ึง

ระดบัความพกิาร รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

ระดบั 13
เหมอืนกบั
ดา้นบน 101 วนั

10 สูญเสยีการใชง้านนิว้ลําดบัที่
สองของเทา้หรอืสูญเสยีการใชง้าน
สองนิว้ รวมนิว้ลําดบัทีส่องของเทา้ 
หรอื สูญเสยีการใชง้านสามนิว้ 
ตัง้แตนิ่ว้ลําดบัทีส่ามของเทา้ลงไปใน
ขาขา้งหน่ึง

ระดบั 14
เหมอืนกบั
ดา้นบน 56 วนั

1 มคีวามขาดแหว่งส่วนหน่ึงของ
เปลอืกตาขา้งหน่ึง หรอื ขนตา
เหลอือยู่
2 ตอ้งใส่เหล็กเสรมิฟัน 3 ซีข่ึน้ไป
2-2 หูขา้งหน่ึง ตัง้แตร่ะยะ 1 เมตร
ขึน้ไปไม่สามารถไดย้นิเสยีงเบา ๆ 
ได ้
3 มรีอ่งรอยน่าเกลยีดขนาดใหญ่ที่
แขนขา้งหน่ึง
4 มรีอ่งรอยน่าเกลยีดขนาดใหญ่ที่
ขาขา้งหน่ึง
5 ลบออก
6 สูญเสยีกระดูกของนิว้มอืทีไ่ม่ใช่
นิว้หวัแม่มอืส่วนหน่ึง ในมอืขา้งหน่ึง
7 นิว้มอืทีไ่ม่ใชนิ่ว้หวัแม่มอื มขีอ้นิว้
ทีไ่ม่สามารถยดึหรอืงอได ้
8 สูญเสยีการใชง้านนิว้ลําดบัทีส่าม
ของเทา้หน่ึงนิว้ หรอื สองนิว้ในขา
ขา้งหน่ึง
9 มอีาการทางประสาทในบาง
บรเิวณ 

10 ลบออก

หมายเหตุ
1 การวดัสายตาน้ัน ใหใ้ชต้ารางสากลในการวดัสายตา กรณีทีม่คีวามผดิปกตทิางสายตาเอยีง ใหใ้ชก้ารวดัสายตาเอยีง
2 การสญูเสยีนิว้มอืน้ัน คอื สาํหรบันิว้หวัแม่มอืคอืการสญูเสยีตัง้แตป่ลายนิว้มอื สว่นนิว้อืน่ ๆ น้ันตอ้งเป็นการสญูเสยีตัง้แต่

ขอ้ตอ่ทีส่องขึน้ไป
3 การสญูเสยีการใชนิ้ว้มอื คอื การสญูเสยีกระดกูปลายนิว้มากกวา่คร ึง่หน่ึง หรอื การทีม่คีวามพกิารในการเคลือ่นทีข่อ้ตอ่

ปลายอย่างชดัเจน
4 การสญูเสยีนิว้เทา้น้ัน คอื การสญูเสยีไปทัง้นิว้
5 การสญูเสยีการใชนิ้ว้เทา้ คอื สาํหรบันิว้หวัแม่เทา้คอืการสญูเสยีกระดกูปลายนิว้มากกวา่คร ึง่หน่ึง สว่นนิว้อืน่ตอ้งเป็นการ

สญูเสยีตัง้แตข่อ้ตอ่ปลายสดุขึน้ไป หรอื การทีม่คีวามพกิารในการเคลือ่นทีข่อ้ตอ่กลางอย่างชดัเจน
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ผูซ้ ึง่มกีาํหนดไดร้บัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ น้ัน สามารถรบัการจา่ยเงนิประจาํปีลว่งหนา้
ได ้1 คร ัง้เท่าน้ัน

เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ

เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ น้ัน ถา้เวลาผ่านไป 2 ปีนับจากวนัถดัจากวนัที่
เจ็บป่วยหายแลว้ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืน่เร ือ่งอกีตอ่ไป ดงัน้ันจงึขอใหร้ะมดัระวงัระยะเวลาทีม่ผีล

จาํนวนเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้น้ัน จะกาํหนดตามระดบัความพกิารเป็นจาํนวนทีก่าํหนด โดยสามารถเลอืกจาํนวนที่
ตอ้งการได ้

เมือ่มกีารจา่ยเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้แลว้ เงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ น้ัน จะถกูระงบัการจา่ยจนกวา่ 
จาํนวนรวมของจาํนวนเงนิทีจ่า่ยในแตล่ะเดอืน (สว่นทีห่ลงัจากผ่านไป 1 ปีแลว้ นํามาหารหกัออกดว้ยอตัรา
ดอกเบีย้ตามทีก่ฎหมายกาํหนด) จะถงึจาํนวนเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้น้ัน

รายละเอยีดการจา่ย

ระดบัความ
พกิาร จาํนวนเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้

ระดบั 1 จาํนวนจา่ยรายวนัพืน้ฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, 800 วนั, 1,000 วนั, 1,200 วนั หรอื 1,340 วนั

ระดบั 2 จาํนวนจา่ยรายวนัพืน้ฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, 800 วนั, 1,000 วนั หรอื 1,190 วนั

ระดบั 3 จาํนวนจา่ยรายวนัพืน้ฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, 800 วนั, 1,000 วนั หรอื 1,050 วนั

ระดบั 4 จาํนวนจา่ยรายวนัพืน้ฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, 800 วนั หรอื 920 วนั

ระดบั 5 จาํนวนจา่ยรายวนัพืน้ฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, หรอื 790 วนั

ระดบั 6 จาํนวนจา่ยรายวนัพืน้ฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, หรอื 670 วนั

ระดบั 7 จาํนวนจา่ยรายวนัพืน้ฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั หรอื 560 วนั

การยืน่เร ือ่ง เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ น้ัน โดยหลกัการแลว้ใหท้ําการ
ยืน่เร ือ่งพรอ้มกบัการยืน่เร ือ่งการจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร โดยใช ้“ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิงวดจา่ย
ลว่งหนา้เงนิประจาํปีชดเชยความพกิาร เงนิประจาํปีความพกิาร ฯลฯ เงนิประจาํปีความพกิารพนักงานที่
ทํางานหลายแห่ง” (แบบฟอรม์หมายเลข 10) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานที่
รบัผดิชอบ อย่างไรก็ตาม ถา้เป็นระยะเวลาภายใน 1 ปี ตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ตกลงจา่ยเงนิ
ประจาํปีแลว้ จะสามารถยืน่เร ือ่งได ้แมจ้ะเป็นหลงัจากทีไ่ดร้บัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ 
แลว้ก็ตาม กรณีนี ้จะเป็นการยืน่เร ือ่งขอในขอบเขต จาํนวนเงนิสงูสดุตามระดบัความพกิาร หกัออกดว้ย
จาํนวนเงนิประจาํปีทีไ่ดจ้า่ยไปแลว้เท่าน้ัน

ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง
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กรณีทีผู่ม้สีทิธไิดร้บัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ เสยีชวีติ และจาํนวนเงนิประจาํปี (ชดเชย) 
ความพกิาร ฯลฯ และ เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้ประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ ทีไ่ดจ้า่ยไปแลว้น้ัน มี
จาํนวนรวมไม่เกนิจาํนวนทีก่าํหนดตามระดบัความพกิารแลว้น้ัน จะทําการจา่ยเงนิงวดจาํนวนเงนิสว่น
ตา่งเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ ใหก้บัครอบครวัผูส้ญูเสยี

เงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ
จาํนวนเงนิงวดสว่นตา่งเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ น้ัน เป็นจาํนวนทีก่าํหนดตามระดบัความพกิารตามทีร่ะบุ
ดา้นลา่ง หกัออกดว้ย จาํนวนรวมของ เงนิประจาํปี และ เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้ประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ ทีจ่า่ยไปแลว้  
 

และสาํหรบัเงนิประจาํปีพเิศษความพกิาร ก็เชน่เดยีวกนักบั เงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ กลา่วคอืมรีะบบจา่ย
เงนิงวดสว่นตา่ง

รายละเอยีดการจา่ย

ระดบัความ
พกิาร

เงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งเงนิประจาํปี (ชดเชย)
ความพกิาร ฯลฯ เงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งเงนิประจาํปีพเิศษความพกิาร

ระดบั 1 จาํนวนจา่ยรายวนัพืน้ฐาน 1,340 วนั จาํนวนคาํนวณรายวนัพืน้ฐาน 1,340 วนั

ระดบั 2 〃 1,190 วนั 〃 1,190 วนั

ระดบั 3 〃 1,050 วนั 〃 1,050 วนั

ระดบั 4 〃 920 วนั 〃 920 วนั

ระดบั 5 〃 790 วนั 〃 790 วนั

ระดบั 6 〃 670 วนั 〃 670 วนั

ระดบั 7 〃 560 วนั 〃 560 วนั

 ครอบครวัผูสู้ญเสยีทีส่ามารถไดร้บัการจ่ายเงินงวดจาํนวนส่วนต่างเงินประจาํปี (ชดเชย) ความ
พกิาร ฯลฯ
ครอบครวัผูส้ญูเสยีทีส่ามารถไดร้บัการจา่ยเงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ คอื ครอบครวัผู ้
สญูเสยีซ ึง่ตรงตามเงือ่นไข (1) หรอื (2) ตอ่ไปนี ้ลาํดบัทีส่ามารถไดร้บัการจา่ยน้ัน ไดแ้ก ่ลาํดบั (1) , (2) [ในครอบครวัผู ้
สญูเสยีทีเ่ป็นไปตาม (1) , (2) ก็จะไดล้าํดบั (1) , (2)]

(1) ผูซ้ ึง่ไดด้าํรงชพีโดยอาศยัรายไดข้องพนักงานทีเ่สยีชวีติในเวลาน้ัน เชน่ คูส่มรส [รวมถงึคูส่มรสทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน
สมรส แตว่า่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นคูส่มรสกนัในความเป็นจรงิ เชน่เดยีวกนักบัใน (2)], บตุร, พ่อแม่, หลาน, ปู่ ย่าตายาย
และพีน่อ้ง

(2) คูส่มรส, บตุร, พ่อแม่, หลาน, ปู่ ย่าตายายและพีน่อ้งทีไ่ม่เป็นไปตาม (1)
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ขอใหย้ืน่ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งเงนิประจาํปีชดเชยความพกิาร, เงนิงวดจาํนวนสว่น
ตา่งเงนิประจาํปีความพกิารของพนักงานทีท่ํางานหลายแห่ง, เงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งเงนิประจาํปีความ
พกิาร (แบบฟอรม์หมายเลข 37-2) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีร่บัผดิชอบ 
นอกจากนีข้อใหแ้นบเอกสารดงัตอ่ไปนี ้พรอ้มกบัใบคาํรอ้ง
ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง

กรณีเชน่นี้ เอกสารแนบ

เอกสารแนบทีจ่าํเป็นเสมอ
เอกสาร เชน่ สาํเนาหรอืใบทะเบยีนบา้นฉบบัย่อ ฯลฯ ซึง่
สามารถยนืยนัความสมัพนัธข์องผูย้ืน่เร ือ่งกบัพนักงาน
ผูเ้สยีชวีติได ้

กรณีทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสกบัผูเ้สยีชวีติ แตว่า่ใน
ความเป็นจรงิ ไดม้คีวามสมัพนัธแ์บบคูส่มรสกบั
ผูเ้สยีชวีติ

เอกสารทีส่ามารถยนืยนัความเป็นจรงิได ้

กรณีทีไ่ดด้าํรงชพีโดยอาศยัรายไดจ้ากพนักงานที่
เสยีชวีติ เอกสารทีส่ามารถยนืยนัความเป็นจรงิได ้

 เอกสารแนบทีจ่าํเป็นในการยืน่เร ือ่ง

เงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ น้ัน ถา้เวลาผ่านไป 5 ปีนับจากวนัถดัจาก
วนัทีพ่นักงานประสบภยัไดเ้สยีชวีติ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืน่เร ือ่งอกีตอ่ไป ดงัน้ันจงึขอใหร้ะมดัระวงัระยะเวลาทีม่ผีล

*อาจจะมกีารใหย้ืน่เอกสารอืน่ ๆ ดว้ย
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การจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูสู้ญเสยี ฯลฯ
คา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ)

กรณีทีพ่นักงานเสยีชวีติเน่ืองจากการทาํงานหรอืการเดนิทางไปทาํงาน จะทาํการจา่ย 
(ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ ใหก้บัครอบครวัผูส้ญูเสยี และจา่ยคา่งานศพ ฯลฯ
(การจา่ยคา่งานศพ) ใหก้บัผูท้ีด่าํเนินการจดังานศพ

การจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ น้ันม ี2 ชนิด ไดแ้ก ่“เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ” และ 
“เงนิงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ”

เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ
เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ น้ัน จะจา่ยใหก้บัผูซ้ ึง่มลีาํดบัความสาํคญัสงูสดุในบรรดาผูม้ี
คณุสมบตัไิดร้บั ทีจ่ะอธบิายตอ่ไป (ครอบครวัผูส้ญูเสยีทีม่คีณุสมบตัไิดร้บั) (เรยีกวา่ ผูม้สีทิธไิดร้บั)

ผูม้คีณุสมบตัใินการรบัเงิน

ผูท้ีจ่ะเป็นผูม้คีณุสมบตัใินการรบัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ น้ัน จะตอ้งเป็นผูซ้ ึง่ดาํรงชพีโดย
พึง่พารายไดข้องผูเ้สยีชวีติน้ันในขณะทีพ่นักงานคนน้ันเสยีชวีติ เชน่ คูส่มรส บุตร พ่อแม่ หลาน ปู่ย่าตายาย พี่
นอ้ง ครอบครวัผูส้ญูเสยีคนอืน่ ๆ นอกจากภรรยาของผูเ้สยีชวีติน้ัน จะตอ้งมเีป็นผูส้งูอาย ุหรอืผูเ้ยาวใ์นระดบัทีก่าํหนด หรอื
เป็นผูม้คีวามพกิารระดบัทีก่าํหนดเท่าน้ัน 

 

ทัง้นี ้“การเป็นผูซ้ ึง่ดาํรงชพีโดยพึง่พารายไดข้องผูเ้สยีชวีติน้ันในขณะทีพ่นักงานคนน้ันเสยีชวีติ” ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นการ
พึง่พารายไดข้องผูเ้สยีชวีติโดยทัง้หมด หรอืโดยหลกั แตร่วมถงึกรณีทีจ่ะสามารถดาํรงชพีไดอ้ยา่งพอเพยีง โดยพึง่พารายได ้
ของผูเ้สยีชวีติสว่นหน่ึง กลา่วคอื “ตนเองก็ทํางานหารายไดเ้องดว้ยเชน่กนั” เป็นตน้ 

 

ลาํดบัของผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิเป็นไปตามนี ้

① ภรรยา หรอื สามซี ึง่มอีายตุ ัง้แต ่60 ปีขึน้ไป หรอื มคีวามพกิารระดบัทีก่าํหนด 

② บตุร จนถงึ วนัที ่31 เดอืนมนีาคมแรกหลงัจากอายุครบ 18 ปี หรอืมคีวามพกิารระดบัทีก่าํหนด 

③ พ่อแม่ ซึง่มอีาย ุ60 ปีขึน้ไป หรอื มคีวามพกิารระดบัทีก่าํหนด 

④ หลาน จนถงึ วนัที ่31 เดอืนมนีาคมแรกหลงัจากอายุครบ 18 ปี หรอื มคีวามพกิารระดบัทีก่าํหนด 

⑤ ปู่ ย่าตายาย ซึง่มอีาย ุ60 ปีขึน้ไป หรอื มคีวามพกิารระดบัทีก่าํหนด 

⑥ พีน่อ้ง จนถงึ วนัที ่31 เดอืนมนีาคมแรกหลงัจากอายุครบ 18 ปี หรอื มอีาย ุ60 ปีขึน้ไป หรอื มคีวามพกิารระดบัที่
กาํหนด  
⑦ สาม ีทีม่อีายรุะหวา่ง 55 ปีถงึ 60 ปี 

⑧ พ่อแม่ ทีม่อีายุระหวา่ง 55 ปีถงึ 60 ปี 

⑨ ปู่ ย่าตายาย ทีม่อีายรุะหวา่ง 55 ปีถงึ 60 ปี 

⑩ พีน่อ้ง ทีม่อีายรุะหวา่ง 55 ปีถงึ 60 ปี

* ความพกิารระดบัทีก่าํหนด คอื ระดบัความพกิารทีเ่ป็นความพกิารทางรา่งกายระดบั 5 ขึน้ไป
* กรณีคูส่มรส รวมถงึผูท้ีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสกบัพนักงานผูเ้สยีชวีติ แตว่า่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นคูส่มรสกนัในความเป็น
จรงิ นอกจากนี ้ถา้กาํลงัตัง้ครรภบ์ตุรของผูเ้สยีชวีติอยู ่บตุรจะเป็นผูม้คีณุสมบตัไิดร้บั หลงัการคลอดแลว้

* กรณีทีผู่ม้สีทิธลิาํดบัสงูสด สญูเสยีสทิธเิน่ืองจากเสยีชวีติแลว้ หรอืแตง่งานใหม่ ผูท้ีอ่ยู่ในลาํดบัถดัไปจะเป็นผูม้สีทิธิ
ไดร้บัแทน

* กรณีในขอ้ ⑦- ⑩ สาม ีพ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย พีน่อ้ง ทีม่อีายรุะหว่าง 55 ปีถงึ 60 ปีน้ัน แมจ้ะกลายเป็นผูม้สีทิธิ
ไดร้บัแลว้ ก็จะไม่ไดร้บัเงนิประจาํปีจนกว่าจะอายคุรบ 60 ปี
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เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ เงนิจา่ยพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิประจาํปีพเิศษ
ครอบครวัผูส้ญูเสยี จะจา่ยตามจาํนวนครอบครวัผูส้ญูเสยี ทัง้นีใ้นกรณีทีม่ผูีม้สีทิธไิดร้บั 2 คนขึน้ไป จะ
นําจาํนวนทีจ่า่ยแบ่งเท่า ๆ กนัจา่ยใหก้บัผูม้สีทิธแิตล่ะคน

จํานวนคน เงนิประจําปี (ชดเชย)
ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ เงนิจ่ายพเิศษครอบครวัผู ้

สญูเสยี (เงนิงวด)
เงนิประจําปีพเิศษ ครอบครวัผูส้ญูเสยี

1 คน

เป็นจาํนวน 153 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน (ทัง้นี ้ถา้
เป็นภรรยาทีม่อีาย ุ55 ปีขึน้ไป หรอื มรีะดบัความพกิาร
ระดบัหน่ึง จะไดร้บัเป็นจาํนวน 175 วนัของเงนิรายวนั
พืน้ฐาน)

3 ลา้นเยน

เป็นจาํนวน 153 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน (ทัง้นี ้
ถา้เป็นภรรยาทีม่อีาย ุ55 ปีขึน้ไป หรอื มรีะดบัความ
พกิารระดบัหน่ึง จะไดร้บัเป็นจาํนวน 175 วนัของเงนิ
คาํนวณพืน้ฐาน)

2 คน เป็นจาํนวน 201 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน เป็นจาํนวน 201 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

3 คน เป็นจาํนวน 223 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน เป็นจาํนวน 223 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

4 คนขึน้ไป เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

 เอกสารแนบทีจ่าํเป็นในการยืน่เร ือ่ง
*อาจมกีารใหย้ืน่เอกสารอืน่ ๆ ดว้ย

เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ น้ัน ถา้เวลาผ่านไป 5 ปีนับจากวนัถดัจากวนัทีพ่นักงาน
ประสบภยัไดเ้สยีชวีติ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืน่เร ือ่งอกีตอ่ไป ดงัน้ันจงึขอใหร้ะมดัระวงัระยะเวลาทีม่ผีล

ขอใหย้ืน่ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิประจาํปีชดเชยครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยีพนักงานทีท่ํางาน
หลายแห่ง (แบบฟอรม์หมายเลข 12) หรอื ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยี (แบบฟอรม์หมายเลข 
16-8) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีร่บัผดิชอบ 

การยืน่เร ือ่งรบัการจา่ยเงนิจา่ยพเิศษน้ัน โดยหลกัการแลว้ ใหย้ืน่เร ือ่งพรอ้มกบัการยืน่เร ือ่งการจา่ย (ชดเชย) 
ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ และใชแ้บบฟอรม์เดยีวกนักบัการจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ 
ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง

รายละเอยีดการจา่ย

กรณีเชน่นี้ เอกสารแนบ

เอกสารแนบทีจ่าํเป็นเสมอ

เอกสารวนิิจฉัยการเสยีชวีติ เอกสารการชนัสตูรศพ เอกสารการตรวจสอบ หรอื
ใบรบัรองหวัขอ้ทีร่ะบุพวกนี ้เอกสารทีส่ามารถรบัรองขอ้เท็จจรงิการเสยีชวีติของ
พนักงาน และวนั เดอืน ปีทีเ่สยีชวีติได ้
เอกสาร เชน่ สาํเนาหรอืใบทะเบยีนบา้นฉบบัยอ่ ฯลฯ ซึง่สามารถยนืยนั
ความสมัพนัธข์องผูย้ืน่เร ือ่งและผูม้คีณุสมบตัอิืน่ ๆ  กบัพนักงานผูเ้สยีชวีติได ้
เอกสารทีส่ามารถยนืยนัไดว้า่ผูย้ืน่เร ือ่งและผูม้คีณุสมบตัคินอืน่ ๆ  ดาํรงชพีโดย
พึง่พารายไดจ้ากพนักงานผูเ้สยีชวีติ

กรณีทีผู่ย้ืน่เร ือ่ง หรอื ผูม้คีณุสมบตัอิืน่ ๆ  ไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสกบัพนักงาน
ผูเ้สยีชวีติ แตว่า่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นคูส่มรสกนัในความเป็นจรงิ เอกสารทีส่ามารถยนืยนัความเป็นจรงิได ้

กรณีทีใ่นบรรดาผูย้ืน่เร ือ่ง และผูม้คีณุสมบตัคินอืน่  มผูีซ้ ึง่มคีวามพกิารในระดบั
หน่ึง จงึกลายเป็นผูม้คีณุสมบตัิ

เอกสาร เชน่ ใบวนิิจฉัย ซึง่สามารถยนืยนัวา่สภาพความพกิารดงักลา่วยงัคงอยู่
ต ัง้แตต่อนทีพ่นักงานเสยีชวีติ

กรณีทีใ่นบรรดาผูม้คีณุสมบตั ิมผูีซ้ ึง่ดาํรงชพีโดยอาศยัรายไดเ้ชน่เดยีวกบัผูย้ืน่
เร ือ่ง เอกสารทีส่ามารถยนืยนัความเป็นจรงิได ้

กรณีทีภ่รรยามคีวามพกิาร เอกสาร เชน่ ใบวนิิจฉัย ซึง่สามารถยนืยนัวา่หลงัจากพนักงานเสยีชวีติน้ัน ไดม้ี
ความพกิารอยูแ่ลว้ และความพกิารน้ันเกดิขึน้ หรอื ความพกิารน้ันไดห้ายไป

กรณีทีไ่ดร้บัเงนิประจาํปีสวสัดกิารครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิประจาํปีพืน้ฐาน
ครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิประจาํปีแม่หมา้ย ฯลฯ ดว้ยเหตผุลขอ้เดยีวกนั เอกสารทีส่ามารถยนืยนัจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัได ้
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(1) กรณีทีไ่ดร้บัการจา่ยเงินงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูสู้ญเสยี ฯลฯ
จะจา่ยใหใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัตอ่ไปนี้

① กรณีทีเ่มือ่พนักงานเสยีชวีติแลว้ ไม่มคีรอบครวัผูส้ญูเสยีทีจ่ะรบัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี 
ฯลฯ

② กรณีทีผู่ม้สีทิธไิดร้บั เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ ทุกคนจนถงึลาํดบัสดุทา้ย สญูเสยีสทิธิ
และจาํนวนเงนิรวมของเงนิประจาํปี และ เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ 
(หนา้ 30) ทีจ่า่ยใหก้บัครอบครวัผูส้ญูเสยีทุกคน รวมแลว้ไม่ถงึจาํนวน 1,000 วนัของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนั
พืน้ฐาน

(2) ผูม้สีทิธไิดร้บั
ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ ไดแ้ก ่ผูท้ีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงูสดุดงัตอ่ไปนี ้
② และ ③ น้ันเป็นไปตามลาํดบั บตุร, พ่อแม่, หลาน, ปู่ ย่าตายาย กรณีทีม่ผูีอ้ยู่ในลาํดบัเดยีวกนั 2 คน
ขึน้ไป ทกุคนจะเป็นผูม้สีทิธไิดร้บั 

① คูส่มรส
② บุตร พ่อแม่ หลาน ปู่ย่าตายาย ทีด่าํรงชพีโดยอาศยัพึง่พารายไดจ้ากพนักงานทีเ่สยีชวีติ
③ บุตร พ่อแม่ หลาน ปู่ย่าตายาย อืน่ ๆ
④ พีน่อ้ง

เงนิงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ

กรณี (1)-①

จา่ยเป็นจาํนวน 1,000 วนัของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน 

นอกจากนีจ้ะทําการจา่ยเงนิจาํนวน 3 ลา้นเยน เป็นเงนิจา่ยพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยี และ เงนิงวด
พเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยี เป็นจาํนวน 1,000 วนั

กรณี (1)-②  

   จา่ยเป็นจาํนวน 1,000 วนัของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน หกัออกดว้ยจาํนวนเงนิรวมของเงนิ
ประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ ทีไ่ดจ้า่ยไปแลว้ 
    เงนิประจาํปีพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยี ทีจ่า่ยใหก้บัครอบครวัผูส้ญูเสยีทกุคน จาํนวนรวมไม่ถงึ 1,000 
วนัของจาํนวนเงนิคาํนวณพืน้ฐานรายวนั จะทําการจา่ยเงนิงวดพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยี เป็นจาํนวน
สว่นตา่งระหวา่งจาํนวนเงนิรวมน้ัน และ จาํนวน 1,000 วนัของจาํนวนเงนิคาํนวณพืน้ฐานรายวนั (กรณี
นี ้จะไม่มกีารจา่ยเงนิจา่ยพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยี)

รายละเอยีดการจา่ย
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ขอใหย้ืน่ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิงวดชดเชยครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิงวดครอบครวัผูส้ญูเสยีพนักงานทีท่ํางานหลาย
แห่ง (แบบฟอรม์หมายเลข 15) หรอื ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิงวดครอบครวัผูส้ญูเสยี (แบบฟอรม์หมายเลข 16-9) 
ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีร่บัผดิชอบ 

นอกจากนีก้ารยืน่เร ือ่งรบัการจา่ยเงนิจา่ยพเิศษน้ัน โดยหลกัการแลว้ ใหย้ืน่เร ือ่งพรอ้มกบัการยืน่เร ือ่งเงนิงวด 
(ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ และใชแ้บบฟอรม์เดยีวกนักบัเงนิงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ
ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง

กรณีเชน่นี้ เอกสารแนบ

กรณีทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสกบัพนักงานผูเ้สยีชวีติ แตว่า่มี
ความสมัพนัธเ์ป็นคูส่มรสกนัในความเป็นจรงิ เอกสารทีส่ามารถยนืยนัความเป็นจรงิได ้

กรณีทีม่ผูีซ้ ึง่ดาํรงชพีโดยอาศยัรายไดข้องพนักงานทีเ่สยีชวีติ เอกสารทีส่ามารถยนืยนัความเป็นจรงิได ้

กรณีทีใ่นตอนทีพ่นักงานเสยีชวีติ ไม่มคีรอบครวัผูส้ญูเสยีซ ึง่
สามารถรบัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ ได ้ ก. เอกสารวนิิจฉัยการเสยีชวีติ เอกสารชนัสตูรศพ 

เอกสารการตรวจสอบ หรอืใบรบัรองหวัขอ้ทีร่ะบุพวก
นี ้เอกสารทีส่ามารถรบัรองขอ้เท็จจรงิการเสยีชวีติ
ของพนักงาน และวนั เดอืน ปีทีเ่สยีชวีติได ้

ข. เอกสาร เชน่ สาํเนาหรอืใบทะเบยีนบา้นฉบบัย่อ ฯลฯ 
ซึง่สามารถยนืยนัความสมัพนัธข์องผูย้ืน่เร ือ่งกบั
พนักงานผูเ้สยีชวีติได ้

กรณีทีผู่ม้คีณุสมบตัริบัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี 
ฯลฯ จนถงึลาํดบัสดุทา้ย สญูเสยีสทิธหิมดทุกคน แลว้จาํนวนเงนิ
ประจาํปี และเงนิงวดจา่ยล่วงหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวั
ผูส้ญูเสยี ฯลฯ  ทีไ่ดทํ้าการจา่ยใหก้บัครอบครวัผูสู้ญเสยีทุกคนมี
จาํนวนรวมไม่ถงึจาํนวน 1,000 วนั ของเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน เอกสารตามขอ้ ข. ดา้นบน

 เอกสารแนบทีจ่าํเป็นในการยืน่เร ือ่ง

*อาจมกีารขอใหย้ืน่สง่เอกสารอืน่นอกเหนือจากนี้

เงนิงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ น้ัน เชน่เดยีวกบักรณีเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี 
ฯลฯ ถา้เวลาผ่านไป 5 ปีนับตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีผู่ป้ระสบภยัเสยีชวีติไปแลว้ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืน่เร ือ่งอกี
ตอ่ไป ดงัน้ันจงึขอใหร้ะมดัระวงั

ระยะเวลาทีม่ผีล
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สามารถไดร้บัการจา่ยเงนิลว่งหนา้เงนิประจาํปีได ้1 คร ัง้เท่าน้ัน นอกจากนีผู้ซ้ ึง่ไม่ไดร้บัเงนิประจาํปีอกี
ตอ่ไป เน่ืองจากอายเุกนิทีก่าํหนดแลว้ ก็สามารถรบัการจา่ยเงนิลว่งหนา้ ฯลฯ ได ้
เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ
จาํนวนเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้น้ัน สามารถเลอืกได ้จากจาํนวนตอ่ไปนี ้200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, 800 
วนั, 1,000 วนัของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน  

ทัง้นี ้ถา้ไดร้บัการจา่ยเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้แลว้ จะไม่ไดร้บัการจา่ยเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผู ้
สญูเสยี ฯลฯ จนกวา่จาํนวนรวมของจาํนวนเงนิทีจ่า่ยในแตล่ะเดอืน (สว่นทีห่ลงัจากผ่านไป 1 ปีแลว้ 
นํามาหารหกัออกดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามทีก่ฎหมายกาํหนด) จะถงึจาํนวนเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เท่าน้ัน

รายละเอยีดการจา่ย

โดยหลกัการแลว้ ใหท้ําการยืน่เร ือ่งพรอ้มกบัการยืน่เร ือ่ง เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี 
ฯลฯ โดยยืน่ใบรอ้งขอเงนิประจาํปีชดเชยครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยีพนักงานที่
ทํางานหลายแห่ง เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ (แบบฟอรม์ยืน่เร ือ่งเงนิ
ประจาํปีหมายเลข 1) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีร่บัผดิชอบ อย่างไรก็ตาม ถา้เป็น
ระยะเวลาภายน 1 ปีตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ตกลงจา่ยเงนิประจาํปีแลว้จะสามารถยืน่เร ือ่งได ้แมจ้ะ
เป็นหลงัจากทีไ่ดร้บัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ แลว้ก็ตาม กรณีนีจ้ะเป็นการยืน่เร ือ่ง
ขอในขอบเขต จาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน 1,000 วนั หกัออกดว้ยจาํนวนเงนิประจาํปีทีไ่ดจ้า่ยไปแลว้
เท่าน้ัน 

ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง

เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ น้ัน ถา้เวลาผ่านไป 2 ปีนับตัง้แตว่นัถดั
จากวนัทีผู่ป้ระสบภยัเสยีชวีติไปแลว้ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืน่เร ือ่งอกีตอ่ไป ดงัน้ันจงึขอใหร้ะมดัระวงัระยะเวลาทีม่ผีล
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ขอใหย้ืน่ใบรอ้งขอการเปลีย่นจา่ยเงนิประจาํปีชดเชยครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยีพนักงานทีท่าํงาน
หลายแหง่ เงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยี  (แบบฟอรม์หมายเลข 13) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลกรมมาตรฐานแรงงานทีร่บัผดิชอบ 

นอกจากนี ้การยืน่เร ือ่งรบัการจา่ยเงนิประจาํปีพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยีน้ัน โดยหลกัการแลว้ ใหย้ืน่เร ือ่งพรอ้มกนั และใช ้
แบบฟอรม์เดยีวกนักบัการขอการเปลีย่นจา่ย

ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง

กรณีเชน่นี้ เอกสารแนบ

เอกสารแนบทีจ่าํเป็นเสมอ

เอกสาร เชน่ สาํเนาหรอืใบทะเบยีนบา้นฉบบัย่อ ฯลฯ ซึง่
สามารถยนืยนัความสมัพนัธข์องผูย้ืน่เร ือ่ง และของผูม้ี
คณุสมบตัคินอืน่ ๆ ซึง่ดาํรงชพีโดยอาศยัรายไดเ้ชน่เดยีวกบั
ผูย้ืน่เร ือ่งกบัพนักงานผูเ้สยีชวีติได ้

กรณีทีใ่นบรรดาผูย้ืน่เร ือ่ง และ ผูม้คีณุสมบตัอิืน่ ๆ ซึง่ดาํรง
ชพีโดยอาศยัรายไดเ้ชน่เดยีวกบัผูย้ืน่เร ือ่ง มผูีซ้ ึง่มคีวาม
พกิารในระดบัทีก่าํหนด จงึกลายเป็นผูม้คีณุสมบตัิ

เอกสาร เชน่ ใบวนิิจฉัย ซึง่สามารถยนืยนัว่าสภาพความ
พกิารดงักล่าวยงัคงอยู ่ตัง้แตต่อนทีพ่นักงานเสยีชวีติ

กรณีทีใ่นบรรดาผูม้คีณุสมบตั ิมผูีซ้ ึง่ดาํรงชพีโดยอาศยั
รายไดเ้ชน่เดยีวกบัผูย้ืน่เร ือ่ง เอกสารทีส่ามารถยนืยนัความเป็นจรงิได ้

 เอกสารแนบทีจ่าํเป็นในการยืน่เร ือ่ง

*อาจจะมกีารใหย้ืน่เอกสารอืน่ ๆ ดว้ย

กรณีทีผู่ม้สีทิธไิดร้บัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ น้ัน สญูเสยีสทิธใินการรบั 
เน่ืองจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้ครอบครวัผูส้ญูเสยีในลาํดบัถดัไปจะไดร้บัเงนิประจาํปีแทน

(1) เสยีชวีติ
(2) แตง่งาน (รวมถงึกรณีทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส แตม่คีวามสมัพนัธแ์บบคูส่มรสในความเป็นจรงิ)
(3) ไดถ้กูรบัเป็นบตุรบญุธรรมของญาตใินครอบครวัสายเลอืดตรง หรอื ครอบครวัของสายเลอืดคู่

สมรส (รวมถงึกรณีทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส แตม่คีวามสมัพนัธแ์บบคูส่มรสในความเป็นจรงิ)
(4) ความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบัพนักงานทีเ่สยีชวีติจบลง เน่ืองจากการหย่ารา้ง
(5) กรณีทีบ่ตุร หลาน หรอืพีน่อ้งไดผ่้านพน้วนัที ่31 เดอืนมนีาคมแรก หลงัจากอายคุรบ 18 ปีไปแลว้ 

(ยกเวน้กรณีทีค่วามพกิารระดบัทีก่าํหนด ยงัมอียู่ตอ่ นับตัง้แตเ่วลาทีพ่นักงานเสยีชวีติ)

(6) กรณีทีส่ภาวะความพกิารในระดบัทีก่าํหนดของสาม ีบตุร พ่อแม่ หลาน ปู่ ย่าตายาย หรอื พีน่อ้งได ้
หายสนิทแลว้

กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงผูม้คีณุสมบตัใินการรบัเงนิประจาํปี 
(ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ (การเปลีย่นจา่ย)
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ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยทีจ่ะสามารถรบัคา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) น้ัน ไม่ไดจ้าํกดัอยู่เพยีงครอบครวัผู ้
สญูเสยีเท่าน้ัน แตโ่ดยปกตแิลว้ จะเป็นครอบครวัผูส้ญูเสยีทีเ่หมาะสมซึง่ทําการจดังานศพ  
ในกรณีทีไ่ม่มคีรอบครวัผูส้ญูเสยีดาํเนินการจดังานศพ แตท่างบรษิทัของผูเ้สยีชวีติจดังานศพใหแ้ก่
พนักงานทีเ่สยีชวีติไปน้ัน จะทําการจา่ยคา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) ใหแ้กบ่รษิทั

คา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) 

จาํนวนเงนิคา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) เท่ากบั 315,000 เยน บวกกบัจาํนวนเงนิจา่ยรายวนั
พืน้ฐาน 30 วนั แตถ่า้จาํนวนเงนินีไ้ม่ถงึจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน 60 วนัแลว้ จะจา่ยเป็นจาํนวน
เงนิจา่ยรายวนัพืน้ฐาน 60 วนัแทน

รายละเอยีดการจา่ย

 เอกสารแนบทีจ่าํเป็นในการยืน่เร ือ่ง
เอกสารวนิิจฉัยการเสยีชวีติ เอกสารการชนัสตูรศพ เอกสารการตรวจสอบ หรอื ใบรบัรองหวัขอ้ที่
ระบพุวกนี ้เอกสารทีส่ามารถรบัรองขอ้เท็จจรงิการเสยีชวีติของพนักงาน และ วนั เดอืน ปีทีเ่สยีชวีติ
ได ้

แตท่วา่ในกรณีทีท่ําการยืน่เร ือ่ง การจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ รว่มกบัการยืน่เร ือ่งคา่
งานศพแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้อกสารแนบเพิม่เตมิ

ขอใหย้ืน่ใบรอ้งขอคา่งานศพ หรอืการจา่ยคา่งานศพพนักงานทีท่ํางานหลายแห่ง (แบบฟอรม์หมายเลข 
16) หรอืใบรอ้งขอการจา่ยคา่งานศพ (แบบฟอรม์หมายเลข 16-10) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรม
มาตรฐานแรงงานทีร่บัผดิชอบ

ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง

คา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) ถา้เวลาผ่านไป 2 ปีนับตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีผู่ป้ระสบภยัเสยีชวีติไปแลว้ 
ก็จะไม่มสีทิธใินการยืน่เร ือ่งอกีตอ่ไป ดงัน้ันจงึขอใหร้ะมดัระวงัระยะเวลาทีม่ผีล
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สภาวะความพกิารโดยละเอยีดของผูท้ีเ่ขา้ข่าย

การดแูลเป็นประจาํ

① ผูซ้ ึง่อยู่ในสภาวะทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นประจาํ มคีวามพกิารทางระบบประสาท หรอื 
อวยัวะในชอ่งอกหรอืชอ่งทอ้ง (ความพกิารระดบั 1-3, 1-4 การเจ็บป่วยระดบั 1-1, 1-2)

② • ผูซ้ ึง่ตามองไม่เห็นทัง้สองขา้ง และมคีวามพกิารหรอืการเจ็บป่วย ระดบั 1 หรอื 2
• ผูซ้ ึง่สญูเสยีแขนทัง้สองขา้ง และขาทัง้สองขา้งหรอือยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไม่ได ้ซึง่มคีวาม
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นประจาํ เชน่เดยีวกบั ①

การดแูลเป็นระยะ

① ผูซ้ ึง่อยู่ในสภาวะทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นระยะ มคีวามพกิารทางระบบประสาท หรอือวยัวะ
ในชอ่งอกหรอืชอ่งทอ้ง (ความพกิารระดบั 2-2-2, 2-2-3 การเจ็บป่วยระดบั 2-1, 2-2)

② ผูซ้ ึง่มคีวามพกิารระดบั 1 หรอืการเจ็บป่วยระดบั 1 แตว่า่ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็น
ประจาํ

การจา่ย (ชดเชย) การดูแล ฯลฯ
ผูซ้ ึง่มคีวามพกิารระดบั 1 ของเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ หรอืเงนิประจาํปี (ชดเชย) 
การบาดเจ็บ ฯลฯ ทกุคน หรอื ผูท้ีม่คีวามพกิารทางระบบประสาท และอวยัวะในชอ่งอกหรอืชอ่งทอ้ง
ระดบั 2 ทีไ่ดร้บัการดแูลอยู่ในปัจจบุนั จะไดร้บัการจา่ยคา่ชดเชยการดแูล (กรณีอบุตัภิยัในการ
ทํางาน), การจา่ยการดแูลพนักงานทํางานหลายที ่(สาํหรบัอบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแห่ง)
หรอืการจา่ยการดแูล (กรณีอบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน)

1 มสีภาวะความพกิารในระดบัทีก่าํหนด
การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ น้ัน แบ่งเป็นสภาวะทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นประจาํ และ สภาวะที่
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นระยะ ตามสภาวะความพกิาร โดยมสีภาวะความพกิารทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล
เป็นประจาํ และ การดแูลเป็นระยะ เป็นดงัตอ่ไปนี้
เง่ือนไขการจา่ย

2 การทีไ่ดร้บัการดูแลอยู่ในปัจจุบนั
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลโดยบรษิทัเอกชนทีใ่หบ้รกิารการดแูลโดยเสยีคา่ใชจ้า่ย หรอื รบัการดแูลโดยญาต ิ
เพือ่น หรอื คนรูจ้กัอยู่ในปัจจบุนั

3 จะตอ้งไม่ไดเ้ขา้อยู่ในโรงพยาบาล หรอื สถานบําบดัอยู่
4 จะตอ้งไม่ไดเ้ขา้รบัการดูแล โดยอาศยัอยู่ในสถานดูแลผูสู้งอายุ หรอื สถานดูแล
สนบัสนุนผูพ้กิาร (เฉพาะกรณีทีร่บัการดูแลการใชช้วีติอยู)่ หรอืบา้นดูแลพเิศษผูสู้งอายุ 
หรอืบา้นดูแลผูไ้ดร้บัผลจากระเบดิปรมาณูอยู่

เน่ืองจากการทีไ่ดเ้ขา้อยู่ในสถานชว่ยเหลอืเหลา่นีแ้ลว้น้ัน จะถอืวา่ไดร้บับรกิารดแูลอย่างเพยีงพอแลว้ จงึไม่มี
การจา่ยชดเชย
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จาํนวนเงนิทีจ่า่ยของการจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ เป็นไปตามตอ่ไปนี ้(ขอ้มูล ณ วนัที ่1 ม.ีค. 2022)

(1) กรณีการดูแลประจํา
① กรณีทีไ่ม่ไดร้บัการดแูลจากญาต ิเพือ่น หรอืคนรูจ้กั จะจา่ยคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปในการดแูลให ้(โดย

จาํกดัขอบเขตบนอยู่ที ่171,650 เยน)

② กรณีทีไ่ดร้บัการดแูลจากญาต ิเพือ่น หรอืคนรูจ้กั พรอ้มกนัน้ัน
ก. ไม่ไดม้กีารจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูล จะจา่ยเป็นจาํนวนคงทีเ่ท่ากนั จาํนวน 73,090 เยน 

ข. ไดม้กีารจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลดว้ย โดยจาํนวนเงนิน้ันนอ้ยกวา่ 73,090 เยน จะจา่ยเป็นจาํนวนคงที่
เท่ากนัจาํนวน 73,090 เยน 

ค. ไดม้กีารจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลดว้ย โดยจาํนวนเงนิน้ันมากกวา่ 73,090 เยน จะจา่ยจาํนวนเงนิน้ันให ้
(โดยจาํกดัขอบเขตบนอยู่ที ่171,650 เยน)

(2) กรณีการดูแลเป็นระยะ
① กรณีทีไ่ม่ไดร้บัการดแูลจากญาต ิเพือ่นหรอืคนรูจ้กั จะจา่ยคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปในการดแูลให ้(โดย

จาํกดัขอบเขตบนอยู่ที ่85,780 เยน)

② กรณีทีไ่ดร้บัการดแูลจากญาต ิเพือ่น หรอืคนรูจ้กั พรอ้มกนัน้ัน
ก. ไม่ไดม้กีารจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูล จะจา่ยเป็นจาํนวนคงทีเ่ท่ากนั จาํนวน 36,500 เยน 

ข. ไดม้กีารจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลดว้ย โดยจาํนวนเงนิน้ันนอ้ยกวา่ 36,500 เยน จะจา่ยเป็นจาํนวนคงที่
เท่ากนัจาํนวน 36,500 เยน 

ค. ไดม้กีารจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลดว้ย โดยจาํนวนเงนิน้ันมากกวา่ 36,500 เยน จะจา่ยจาํนวนน้ันให ้
(โดยจาํกดัขอบเขตบนอยู่ที ่85,780 เยน)

 กรณีที ่ระหวา่งกลางเดอืน ไดเ้ร ิม่รบัการดแูล
① หากไดม้กีารจา่ยคา่ดแูลเพือ่รบัการดแูล จะจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลภายในขอบเขตบนทีก่าํหนด
② หากไม่ไดจ้า่ยคา่ดแูลเพือ่รบัการดแูล แตร่บัการดแูลโดยญาต ิฯลฯ ในเดอืนน้ันจะไม่มกีารจา่ย

(ตวัอย่าง) กรณีทีเ่ร ิม่รบัการดแูล โดยญาต ิฯลฯ ตัง้แตร่ะหวา่งเดอืนตลุาคม

รายละเอยีดการจา่ย

* กรณีเชน่นี ้ในชอ่ง “เดอืนและปีทีเ่ขา้ข่ายในการยืน่เร ือ่ง” ของใบคํารอ้ง ใหก้รอกเดอืนทีเ่ร ิม่การดแูล (ในกรณีนี ้คอื 
เดอืนตลุาคม)

เร ิม่ตน้ ตลุาคม ปี XXXX พฤศจกิายน ปี XXXX

ชว่งนีไ้ม่มกีารจา่ย จา่ยเป็นจาํนวนคงทีเ่ท่ากนัหมด
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การยืน่เร ือ่งการจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ ขอใหย้ืน่ใบรอ้งขอการจา่ยคา่ชดเชยการดแูล การจา่ยการ
ดแูลพนักงานทีท่ํางานหลายแห่ง และการจา่ยคา่การดแูล (แบบฟอรม์หมายเลข 16-2-2) ไปยงัหวัหนา้
ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีร่บัผดิชอบ

ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง

กรณีเชน่นี้ สภาวะความพกิารโดยละเอยีดของผูท้ีเ่ขา้ข่าย

เอกสารแนบทีจ่าํเป็นเสมอ ใบวนิิจฉัยโรคจากแพทย ์หรอื ทนัตแพทย ์
กรณีทีจ่า่ยค่าดแูลอยู่ เอกสารทีร่บัรองจาํนวนวนัทีร่บัการดแูล และจาํนวนเงนิ

ค่าใชจ้า่ย

 เอกสารแนบทีจ่าํเป็นในการยืน่เร ือ่ง

*อาจจะมกีารใหย้ืน่เอกสารอืน่ ๆ ดว้ย

การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ น้ัน ถา้เวลาผ่านไป 2 ปีนับตัง้แตว่นัที ่1 ของเดอืนถดัจากเดอืนทีร่บัการ
ดแูลไปแลว้ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืน่เร ือ่งอกีตอ่ไป ดงัน้ันจงึขอใหร้ะมดัระวงัระยะเวลาทีม่ผีล

ผูร้บัเงนิประจาํปี (ชดเชย) การบาดเจ็บ ฯลฯ และผูท้ีม่คีวามพกิารระดบั 1-3, 1-4 หรอื 2-2-2, 2-3 น้ัน 
ไม่จาํเป็นตอ้งใชใ้บวนิิจฉัยเป็นเอกสารแนบ และในการยืน่เร ือ่ง การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ คร ัง้ที ่
2 เป็นตน้ไป ก็ไม่จาํเป็นตอ้งใชใ้บวนิิจฉัย การยืน่เร ือ่ง (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ น้ัน จะทําในหน่วยตอ่ 1 
เดอืน แตถ่า้จะทําการยืน่เร ือ่งรวมทเีดยีว 3 เดอืนก็ได ้
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1. ใบรอ้งขอคา่ชดเชยการรกัษา (แบบฟอรม์หมายเลข 5) 

2. ใบรอ้งขอใหจ้า่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา (แบบฟอรม์หมายเลข 7) 

3. ใบรอ้งขอการจา่ยคา่ชดเชยการหยุดงาน / การจา่ยการหยุดงาน
พนกังานทีทํ่างานหลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 8) 

4. ใบรอ้งขอการจา่ยชดเชยความพกิาร / การจา่ยความพกิารพนกังานที่
ทํางานหลายแห่ง (แบบฟอรม์หมายเลข 10) 

5. ใบรอ้งขอใหจ้า่ยเงินประจาํปีชดเชยตอ่ครอบครวัผูสู้ญเสยี / เงิน
ประจาํปีครอบครวัผูสู้ญเสยีพนกังานทีทํ่างานหลายแหง่ (แบบฟอรม์
หมายเลข 12) 

6. ใบรอ้งขอใหจ้า่ยเงินงวดชดเชยตอ่ครอบครวัผูสู้ญเสยี / เงินงวด
ครอบครวัผูสู้ญเสยีพนกังานทีทํ่างานหลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 
15) 

7. ใบรอ้งขอคา่ใชจ้า่ยในงานศพ หรอืการจา่ยคา่งานศพพนกังานที่
ทํางานหลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 16) 

8. ใบรอ้งขอการจา่ยคา่ชดเชยการดูแล / การจา่ยการดูแลพนกังานที่
ทํางานหลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 16-2-2) 

ตวัอย่างการกรอกใบคาํรอ้งชนิดตา่ง ๆ
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ส่วนทีผู่ย้ืน่เร ือ่งกรอก
ดว้ยตนเอง ส่วนทีก่รอกโดยบรษิทั

หมายเลขการประกนัเงนิชดเชยของพนักงาน

วนั เดอืน ปีเกดิ วนัทีไ่ดร้บับาดเจ็บ

ชือ่-นามสกลุ

ทีอ่ยู่รหสัไปรษณีย ์

ประเภทการทํางาน

สาเหตขุองอบุตัเิหตแุละสถานการณท์ีเ่กดิขึน้

* ชอ่งสาํหรบักรอกรบัรองโดยหวัหนา้ในทีท่ํางาน

รหสัไปรษณีย ์

ทีอ่ยู่

ช ือ่-นามสกลุ

ผูย้ืน่เร ือ่ง

หวัหนา้ผูด้แูลมาตรฐานแรงงาน

ชือ่โรงพยาบาล

โทรศพัท ์

อายุ
เวลาทีไ่ดร้บับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย

เชา้
บ่าย

ตาํแหน่ง

ชือ่-นามสกลุ

ใบรอ้งขอคา่ชดเชยการรกัษา (แบบฟอรม์หมายเลข 5) ตวัอย่างการกรอก
กรณีอบุตัภิยัในการเดนิทางไปทาํงาน 
กรณุาใชแ้บบฟอรม์หมายเลข 16-3 

กรณุากรอก “1” 
สาํหรบัผูช้าย และ “3” 
สาํหรบัผูห้ญงิ 

กรณุากรอกชือ่เป็นตวัอกัษรคะตะคะนะ 
โดยเวน้วรรคหน่ึงชอ่งระหวา่งชือ่ และ 
นามสกลุ

ช ือ่-นามสกลุ (คะตะคะนะ)

กรณีทีไ่ม่แน่ใจ กรณุาขอใหท้ีท่าํงาน
กรอกให ้

กรอกชือ่ปีรชัศกของญีปุ่่ น ปี เดอืน ตามลาํดบั 
ปีรชัศก : Showa กรอก 5, Heisei กรอก 7, 

Reiwa กรอก 9

กรณุากรอกขือ่-นามสกลุ และ
ตาํแหน่งของผูท้ีไ่ดท้าํการตรวจสอบ
ความเป็นจรงิของอบุตัภิยัทีเ่กดิขึน้แลว้ 

กรณุากรอกใหช้ดัเจนว่า 
① เกดิขึน้ทีไ่หน
② เกดิขึน้ในสภาวะเชน่ใด
③ ในตอนทีทํ่างานอย่างไรอยู่
④ อะไรเป็นสาเหตุ
⑤ เกดิอบุตัภิยัเชน่ใดขึน้

* กรณีทีไ่ม่สามารถไดร้บัขอ้มูลรบัรองจากทางบรษิทั ขอให ้
ปรกึษากบัเจา้หนา้ทีผู่ด้แูล ในแผนกทีท่ําการยืน่เร ือ่ง
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กรณีไดร้บัการจา้งงานหลายแห่ง ใหว้งกลม
ลอ้มรอบ 有 และระบุจาํนวนทีท่าํงาน 

กรณุากรอกในกรณีทีไ่ดร้บัการจา้งงานหลาย
แห่งและไดท้าํประกนัพเิศษไว ้
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หมายเลขการประกนัเงนิชดเชยของพนักงาน 

วนั เดอืน ปีเกดิ วนัทีบ่าดเจ็บ

ชือ่-นามสกลุ

ทีอ่ยู่
รหสัไปรษณีย ์

ชอ่งสาํหรบักรอกโดยหน่วยงานทาง
การแพทย ์

อายุ

ช ือ่สถาบนัการเงนิ

ช ือ่สาขา

ชือ่เจา้ของบญัชี

ชอ่งสาํหรบักรอกรบัรองโดยหวัหนา้งานในทีท่ํางาน

* ไม่จาํเป็นตอ้งกรอกตัง้แต่การรอ้งขอคร ัง้ทีส่อง หากไดล้าออกจากงานแลว้
รายละเอยีดการรกัษา

ระยะเวลา: ปี เดอืน วนั – ปี เดอืน วนั รวม ‘   วนั วนัรบัการรกัษาจรงิ
ตาํแหน่งและชือ่
เรยีกอาการบาดเจ็บ
หรอืความเจ็บป่วย
ตาํแหน่งและชือ่
เรยีกอาการบาดเจ็บ
หรอืความเจ็บป่วย

ปี  เดอืน  วน      รกัษา / รกัษาต่อเน่ือง / เปลีย่นแพทย ์/ หยุดรกัษา / เสยีชวีติ
รายละเอยีดการรกัษาและจาํนวนเงนิ (ตามรายละเอยีดดา้นหลงั)

ค่ารกัษา

ค่าเคลือ่นยา้ย

เหตุผลทีไ่ม่ไดร้บัการจา่ยการพกัฟ้ืน จาํนวนค่าใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นในการพกัฟ้ืน

วนัทีย่ืน่เร ือ่ง

ผูย้ืน่เร ือ่ง

หวัหนา้ผูด้แูลมาตรฐานแรงงาน

ส่วนทีผู่ย้ืน่เร ือ่งกรอก
ดว้ยตนเอง

ส่วนทีก่รอกโดยหน่วยงาน
ทางการแพทย ์

ส่วนทีก่รอกโดยบรษิทั * กรณีทีไ่ม่สามารถไดร้บัขอ้มูลรบัรองจากทาง
บรษิทั ขอใหป้รกึษากบัเจา้หนา้ทีผู่ด้แูล ใน
แผนกทีท่ําการยืน่เร ือ่ง

รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์

ช ือ่-นามสกุล

ทีอ่ยู่

รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์

แพทยผ์ูร้กัษา

ชือ่

ทีอ่ยู่

วนัที่
ขา้พเจา้รบัรองว่ารายละเอยีดในขอ้ (イ)、(ロ)、(ハ) และ (ニ) เกีย่วกบับุคคลในขอ้ ⑨ เป็นจรงิทุก
ประการ

โรงพยาบาล 
หรอืคลนิิก

หมายเลขบญัชี

ช ือ่เต็มผูถ้อืบญัช ี (คาตากานะ) :  โปรดเวน้วรรค 1 เคาะระหวา่งชือ่และนามสกุล และกรอก
เคร ือ่งหมายขดีหรอืวงกลมเหนืออกัษรเป็น 1 อกัษร

ชนิดบญัชี

กรณีอบุตัภิยัในการเดนิทางไปทาํงาน 
กรณุาใชแ้บบฟอรม์หมายเลข 16-5 (1) 

กรณุากรอก “1” 
สาํหรบัผูช้าย และ “3” 
สาํหรบัผูห้ญงิ 

กรุณากรอกชือ่เป็นตวัอกัษรคะตะคะนะ โดยเวน้
วรรคหน่ึงชอ่งระหว่างชือ่ และนามสกุล

กรณีทีไ่ม่แน่ใจกรณุาขอใหท้ีท่าํงานกรอกให ้

กรอกชือ่ปีรชัศกของญีปุ่่น ปี เดอืน 
ตามลําดบั 
 
ปีรชัศก : Showa กรอก 5, 

Heisei กรอก 7, Reiwa กรอก 9

⑯⑰⑱⑲ ชอ่งระบ ุชือ่ธนาคาร และชือ่
บญัช ีดา้นซา้ยน้ันใหก้รอกในกรณีทีท่ําการ
แจง้บญัชใีหม่ หรอืกรณีทีต่อ้งการเปลีย่น
บญัชเีท่าน้ัน 

ใบรอ้งขอคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา (แบบฟอรม์หมายเลข 7 (1) (หนา้ที ่1)) ตวัอย่างการกรอก

กรุณากรอก “1” สําหรบับญัชอีอม
ทรพัย ์และ “3” สําหรบับญัชกีระแส
รายวนั 

C
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ค่าตรวจรกัษาอืน่นอกจากขา้งตน้
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ใบรอ้งขอคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา (แบบฟอรม์หมายเลข 7 (1) 

(หนา้ที ่2)) ตวัอย่างการกรอก กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ และ
ตําแหน่งของผูท้ีไ่ดทํ้าการ
ตรวจสอบความเป็นจรงิของ
อบุตัภิยัทีเ่กดิขึน้แลว้

กรณุากรอกใหช้ดัเจนว่า 
① เกดิขึน้ทีไ่หน
② เกดิขึน้ในสภาวะเชน่ใด
③ ในตอนทีทํ่างานอย่างใดอยู่
④ อะไรเป็นสาเหตุ
⑤ เกดิอบุตัภิยัเชน่ใดขึน้

ช ือ่และทีต่ ัง้ของทีท่ํางาน เชา้
บ่าย

เวลาทีบ่าดเจ็บหรอืเจ็บป่วย

ชือ่-นามสกุล

ชือ่งาน

สาเหตขุองอบุตัเิหตแุละรายละเอยีดของสถานการณ์

การรกัษา
คร ัง้แรก

การรกัษา
คร ัง้ที ่2

คําแนะนํา

การ
รกัษาที่
บา้น

การให ้
ยา

ตรวจรกัษาทีบ่า้น

การฉีดยา

การรกัษา

การผ่าตดั การวางยาสลบ
ตรวจ

วนิิจฉัยดว้ยภาพ

อืน่ ๆ
การเขา้
โรง 
พยาบาล

รวม ①

ผูป่้วยนอก
เพิม่ค่าการตดิตาม
เพิม่ค่าตดิตามผูป่้วยนอก

วนัหยุด
กลางดกึ

นอกเวลา

x คร ัง้
x คร ัง้
x คร ัง้
x คร ัง้
x คร ัง้
x คร ัง้

คร ัง้
คร ัง้
คร ัง้
คร ัง้
คร ัง้
คร ัง้
หน่วย
x คร ัง้
หน่วย

x คร ัง้

x คร ัง้
คร ัง้

หน่วย

คร ัง้
คร ัง้
คร ัง้
คร ัง้

คร ัง้

คร ัง้

คร ัง้

คร ัง้

กลางคนื
ฉุกเฉิน / กลางดกึ

เยีย่มตรวจรกัษา
อืน่ ๆ
ยา

ใชภ้ายใน : ยา
ปรุงยา

ใชเ้มือ่มอีาการ : ยา
ใชภ้ายนอก : ยา
ปรุงยา

การรกัษา
ยากระตุน้ ฯลฯ
ค่าปรุงยาพืน้ฐาน

กลา้มเนือ้ใตผ้วิหนัง

เสน้เลอืดดํา
อืน่ ๆ
ยา

ยา

ยา

ยา
ใบสัง่ยา

ยา วนัทีเ่ขา้โรงพยาบาล

ค่าเขา้รบัการรกัษา
พืน้ฐาน และส่วนเพิม่การรกัษา / 

การวนิิจฉัย / 
เสือ้ผา้

x วนั
x วนั
x วนั
x วนั
x วนั

ค่าเขา้รบัการรกัษาพเิศษ / อืน่ ๆ
ยอดรวม① + ②

เยน

เยน
เยน
เยน
เยน

เยน
เยน
เยน

เยน

การรกัษาคร ัง้แรก
การรกัษาคร ัง้ที ่2
คําแนะนํา
อืน่ ๆ

อาหาร (พืน้ฐาน )
เยน วนั
เยน วนั
เยน วนั

รวม

สรุป

นอกเวลา/ วนัหยุด / กลางดกึ

ชอ่งสาํหรบักรอกโดยหน่วยงานทาง
การแพทย ์ 

(กรอกรายละเอยีดของการรกัษาและ
คา่รกัษาแตล่ะประการ)

กรณุากรอกในกรณีทีไ่ดร้บัการจา้งงาน
หลายแห่งและไดทํ้าประกนัพเิศษไว ้

กรณีทีไ่ดร้บัการจา้งงานหลายแห่ง ให ้
วงกลมลอ้มรอบ 有 และระบจุํานวน
ทีทํ่างาน 
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ส่วนทีผู่ย้ืน่เร ือ่งกรอก
ดว้ยตนเอง

ส่วนทีก่รอกโดยหน่วยงาน
ทางการแพทย ์

ส่วนทีก่รอกโดยบรษิทั * กรณีทีไ่ม่สามารถไดร้บัขอ้มูลรบัรองจากทางบรษิทั 
ขอใหป้รกึษากบัเจา้หนา้ทีผู่ด้แูล ในแผนกทีท่ําการยืน่
เร ือ่ง

กรณุาใชแ้บบฟอรม์หมายเลข 
16-6 ในกรณีอบุตัภิยัในการ
เดนิทางไปทาํงาน

กรณุากรอก “1” 
สาํหรบัผูช้าย และ 
“3” สาํหรบัผูห้ญงิ 

กรณุากรอกชือ่เป็นตวัอกัษรคะตะคะนะ โดยเวน้
วรรคหน่ึงชอ่งระหวา่งชือ่ และ นามสกลุ

กรอกชือ่ปีรชัศกของญีปุ่่ น ปี เดอืน 
ตามลาํดบั 
 
ปีรชัศก : Showa กรอก 5, 
Heisei กรอก 7, Reiwa กรอก 9

To be filled out by medical institution

หมายเลขการประกนัเงนิชดเชยของพนักงาน

ชือ่-นามสกลุ

ทีอ่ยู่รหสัไปรษณีย ์

เช ือ่สถาบนัการเงนิ

ช ือ่สาขา

ชือ่เจา้ของบญัชี

ชอ่งสาํหรบักรอกรบัรองโดยหวัหนา้ในทีท่ํางาน
* ไม่จาํเป็นตอ้งกรอกตัง้แต่การรอ้งขอคร ัง้ทีส่อง หากไดล้าออกจากงานแลว้

หมายเลขบญัชี

ช ือ่เต็มผูถ้อืบญัช ี (คาตากานะ) :  โปรดเวน้วรรค 1 เคาะระหวา่งชือ่และนามสกุล และกรอก
เคร ือ่งหมายขดีหรอืวงกลมเหนืออกัษรเป็น 1 อกัษร

ระยะเวลาทีไ่ม่สามารถทํางานไดเ้น่ืองจากพกัฟ้ืน

วนัทีย่ืน่เร ือ่ง

ผูย้ืน่เร ือ่ง

รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์

ช ือ่-นามสกุล

ทีอ่ยู่

โทรศพัท ์

วนัที่
โรงพยาบาล
หรอืคลนิิก ชือ่-นามสกุล

ทีอ่ยู่

ช ือ่แพทยผ์ูร้กัษา

ระยะเวลาการรกัษา : ปี เดอืน วนั –     ปี เดอืน วนั วนั จาํนวนวนัรกัษาจรงิ

การรกัษาปัจจบุนั วนัที่ รกัษา / เสยีชวีติ / เปลีย่นแพทย ์ / หยดุรกัษา / รกัษาตอ่เน่ือง

ระยะเวลาทีไ่ม่สามารถทํางานไดเ้น่ืองจากการรกัษา : จาํนวน    วนั ในระหว่าง ปี เดอืน วนั ถงึ ปี เดอืน วนั
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายละเอยีดในขอ้ 28 ถงึ 31 เกีย่วกบับุคคลในขอ้ ⑫ เป็น
จรงิทกุประการ

ตาํแหน่งและชือ่เรยีกอาการบาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วย

วนัเดอืนปีเกดิ

วนัทีบ่าดเจ็บหรอืเจ็บป่วย

กรณุากรอก “1” สาํหรบับญัชี
ออมทรพัย ์และ “3” สาํหรบั
บญัชกีระแสรายวนั 

㉓㉔㉕㉖ ชอ่งระบ ุชือ่ธนาคาร และชือ่
บญัช ีดา้นซา้ยน้ันใหก้รอกในกรณีทีทํ่า
การแจง้บญัชใีหม่ หรอืกรณีทีต่อ้งการ
เปลีย่นบญัชเีท่าน้ัน 

กรณุากรอกชว่งเวลาที่
ท่านไม่สามารถทํางานได ้
เน่ืองจากเขา้รบัการ
รกัษาพยาบาล (⑲) และ
จํานวนทีท่่านไม่สามารถ
ไดร้บัค่าจา้งได ้ (⑳)

กรณีทีไ่ม่แน่ใจกรณุาขอใหท้ีทํ่างาน
กรอกให ้

ใบรอ้งขอการจา่ยชดเชยการหยดุงาน / การจา่ยการหยดุงานพนักงานทีท่าํงานหลายแหง่
(แบบฟอรม์หมายเลข 8) ตวัอย่างการกรอก

ประเภทการฝากเงนิ

ลาํดบัอาการบาดเจ็บหรอื
เจ็บป่วย
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กรณุาระบใุหช้ดัเจนถงึสถานทีท่ีเ่กดิ
อบุตัเิหต ุรายละเอยีดงานทีท่่านทําใน
เวลาน้ัน และสถานการณท์ีเ่กดิ  
หาก ⑦ และวนัทีเ่กดิอบุตัเิหตเุป็น
วนัเดยีวกนั กรณุาระบดุว้ยวา่ท่านได ้
ไปโรงพยาบาลภายในเวลางาน
หรอืไม่ 
หาก ⑦ และวนัแรกทีร่บัการรกัษา
ไม่ตรงกนั กรณุาระบเุหตผุลดงักลา่ว 

กรอกเฉพาะเมือ่ท่านไดร้บัเงนิ
ประจําปีจากระบบประกนัเงนิประจําปี 
ฯลฯ สาํหรบัการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย
เดยีวกนั 

กรณีไดร้บัการจา้งงานหลายแห่ง ให ้
วงกลมลอ้มรอบ 有 และระบจุํานวนที่
ทํางาน 
ท่านจําเป็นตอ้งกรอกหนา้แนบ 1 
และ 3 ของแบบฟอรม์หมายเลข 8 
แยกสาํหรบัทีทํ่างานแต่ละแห่ง (หรอื
แบบฟอรม์ 16-6 สาํหรบัอบุตัภิยั
จากการเดนิทางไปทํางาน) 

กรณุากรอกในกรณีทีไ่ดร้บัการจา้ง
งานหลายแห่งและไดทํ้าประกนัพเิศษ
ไว ้
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กรณุากรอกแบบฟอรม์
หมายเลข 16-7 ในกรณี
อบุตัภิยัในการเดนิทางไป
ทํางาน

ขดีวงกลมบน
“男” สําหรบั
ผูช้าย “女” 
สําหรบัผูห้ญงิ

กรณีทีไ่ม่แน่ใจ กรณุาขอให ้
ทีทํ่างานกรอกให ้

ใบรอ้งขอการจา่ยชดเชยความพกิาร / การจา่ยความพกิารพนักงานทีท่าํงานหลายแหง่ 
(แบบฟอรม์หมายเลข10) ตวัอยา่งการกรอก

ส่วนทีผู่ย้ืน่เร ือ่งกรอก
ดว้ยตนเอง ส่วนทีก่รอกโดยบรษิทั

ช ือ่-นามสกลุ

ทีอ่ยู่

อายุ

ช ือ่-นามสกุล (คาตากานะ)

ทีอ่ยู่ (คาตากานะ)
หมายเลขการประกนัเงนิชดเชยของ
พนักงาน

พ
นั
กงาน

สาเหตขุองอบุตัเิหตแุละรายละเอยีดของ
สถานการณ์

หมายเลขประจาํตวัเงนิบํานาญ

ชนิดของเงนิบํานาญ

ประกนัเงนิบํานาญ ฯลฯ ของพ
นั
กงาน

วนัทีไ่ดร้บับาดเจ็บ

วนัทีร่กัษาอาการบาดเจ็บ

คา่จา้งโดยเฉลีย่

จาํนวนรายไดพ้เิศษตอ่ปี

ระดบัความพกิาร
จาํนวนเงนิบํานาญทีไ่ดร้บั

วนัทีจ่ะไดร้บัการจา่ยเงนิบํานาญ
รหสัเงนิบํานาญ/หมายเลขเงนิบํานาญพืน้ฐาน 
ของหนังสอืรบัรองเงนิบํานาญ เชน่ สวสัดกิารเงนิปี ฯลฯ

ตาํแหน่งและอาการของปัญหาทีป่รากฏอยู่

ช ือ่สาขา
ชือ่สถาบนั
การเงนิ

หมายเลขบญัชี

ช ือ่บญัชเีงนิฝากทีท่ําการไปรษณีย ์(คาตากานะ)
ชือ่บญัชเีงนิฝากทีท่ําการไปรษณีย ์

ทีอ่ยู่

หมายเลขบญัชี

วนัทีย่ืน่เร ือ่ง ผูย้ืน่เร ือ่ง

รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์

ช ือ่-นามสกุล

ทีอ่ยู่

ช ือ่สาขา
หมายเลขบญัชี

ช ือ่เจา้ของบญัชีสถาบนัการเงนิทีต่อ้งการใหโ้อนเงนิเขา้ให ้

สถาบนัการเงนิ หรอืทีท่ําการ
ไปรษณียท์ีต่อ้งการใหโ้อนเงนิ
เขา้ให ้

ช ือ่เอกสารแนบอืน่ ๆ
ชอ่งสาํหรบักรอกรบัรองโดยหวัหนา้ในที่

ทาํงาน

กรณุาระบใุหช้ดัเจนเกีย่วกบั
สถานทีท่ีเ่กดิอบุตัภิยั 
รายละเอยีดและสภาวะของ
งานในตอนทีเ่กดิเหตุ

กรณุากรอกในกรณีทีไ่ดร้บั
เงนิชดเชย เชน่ เงนิ
สวสัดกิารบํานาญ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการบาดเจ็บ
เดยีวกนันีเ้ท่าน้ัน
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กรณีไดร้บัการจา้งงาน
หลายแห่ง ใหว้งกลม
ลอ้มรอบ 有 และระบุ
จาํนวนทีท่าํงาน 
ทา่นจาํเป็นตอ้งกรอกหนา้
แนบ 1 และ 3 ของ
แบบฟอรม์หมายเลข 8 
แยกสําหรบัทีท่าํงาน  
แตห่ากทา่นยืน่หนา้แนบ 1 
และ 3 ไปแลว้ในตอนรอ้ง
ขอการจา่ย (ชดเชย) การ
หยุดงาน ฯลฯ 
 

กรณุากรอกในกรณีทีไ่ดร้บั
การจา้งงานหลายแห่งและ
ไดท้าํประกนัพเิศษไว ้
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กรณุาใชแ้บบฟอรม์ 
หมายเลข 16-8 ในกรณี
อบุตัภิยัในการเดนิทางไป
ทํางาน

ขดีวงกลมบน “男” 
สาํหรบัผูช้าย “女”
สาํหรบัผูห้ญงิ

กรณีทีไ่ม่แน่ใจ กรณุา
ขอใหท้ีทํ่างานกรอกให ้

ใบรอ้งขอใหจ้า่ยเงนิประจาํปีชดเชยตอ่ครอบครวัผูส้ญูเสยี / เงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยีพนักงานทีท่าํงาน
หลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 12) ตวัอย่างการกรอก

ส่วนทีผู่ย้ืน่เร ือ่งกรอก
ดว้ยตนเอง ส่วนทีก่รอกโดยบรษิทั

กรณุาระบใุหช้ดัเจนเกีย่วกบั
สถานทีท่ีเ่กดิอบุตัภิยั 
รายละเอยีดและสภาวะของงาน
ในตอนทีเ่กดิเหตุ

กรณุากรอกในกรณีที่
ไดร้บัเงนิชดเชย เชน่ 
เงนิสวสัดกิารบํานาญ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บาดเจ็บเดยีวกนันี้
เท่าน้ัน

ชือ่-นามสกลุ
อายุ

ช ือ่-นามสกุล (คาตากานะ)

หมายเลขการประกนัเงนิชดเชยของพนักงาน พ
นั
กงาน

สาเหตขุองอบุตัเิหตแุละรายละเอยีดของ
สถานการณ์

วนัทีไ่ดร้บับาดเจ็บ

วนัทีร่กัษาอาการบาดเจ็บ

คา่จา้งโดยเฉลีย่

Date to have been provided

วนัทีย่ืน่

ทีอ่ยู่

สถาบนัการเงนิหรอืทีท่าํการไปรษณียท์ีต่อ้งการใหเ้งนิประจาํปีโอนเขา้

สถาบนัการเงนิ หรอืทีท่ําการ
ไปรษณียท์ีต่อ้งการใหโ้อนเงนิเขา้
ให ้

ช ือ่เอกสารประกอบ

ชอ่งสาํหรบักรอกรบัรองโดยหวัหนา้ในทีท่าํงาน

ชนิดของงาน

จาํนวนรายไดพ้เิศษตอ่ปี

ช ือ่-นามสกลุ

ชือ่-นามสกลุ
ความสมัพ

นัธข์องการรบั
เงนิกบัประกนัเงนิประจาํปี 

ฯลฯ ของพ
นั
กงาน

วนัเดอืนปีเกดิ

วนัเดอืนปีเกดิ

ทีอ่ยู่

ทีอ่ยู่

ช ือ่สถาบนัการเงนิ

ช ือ่บญัชเีงนิฝากทีท่ําการไปรษณีย ์

ทีอ่ยู่
ช ือ่-นามสกุล

ชือ่สาขา

เลขทีส่มุดบญัชี

เลขทีส่มุดบญัชี

รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์

หมายเลขบญัชี
ช ือ่เจา้ของบญัชีช ือ่สาขาชือ่

ผูย้ืน่เร ือ่ง

กรณุากรอกชือ่-
นามสกลุ วนัเดอืน
ปีเกดิ ทีอ่ยู่ของผู ้
ยืน่คํารอ้ง 
ความสมัพนัธก์บัผู ้
ทีไ่ดร้บัความเสยี 
และระบวุ่ามคีวาม
พกิารหรอืไม่ใน
ชอ่งนี้

กรณุากรอกเกีย่วกบั
ครอบครวัผูส้ญูเสยี ซึง่
เป็นครอบครวัผูส้ญูเสยีที่
สามารถไดร้บัเงนิประจาํปี
ชดเชย / เงนิประจาํปี
ครอบครวัผูส้ญูเสยี
พนักงานทีท่าํงานหลาย
แห่ง นอกเหลอืจากผูย้ืน่
คาํรอ้ง

หมายเลขเงนิประจาํปีพืน้ฐานของพนักงานทีเ่สยีชวีติ และรหสั
เงนิประจาํปีของหนังสอืรบัรองเงนิประจาํปีของพนักงานใน
ชว่งเวลาทีถู่กจา้งงาน

วนัทีพ่นักงานทีเ่สยีชวีติมคีณุสมบตัไิดร้บัความ
คุม้ครองการประกนั วนัที่

สํานักงานประกนัสงัคมในทอ้งที่
หมายเลขเงนิประจาํปีพืน้ฐาน และรหสัเงนิประจาํปี
ของหนังสอืรบัรองเงนิประจาํปี

ประเภทเงนิประจาํปีทีอ่อกตามการเสยีชวีติดงักล่าว

จาํนวนเงนิประจาํปีทีจ่า่ย

เยน วนัที่

วนัทีเ่งนิประจาํปีเร ิม่จา่ย

ความสมัพนัธก์บั
พนักงาน

มคีวามพกิาร
หรอืไม่

ความสมัพนัธก์บั
พนักงาน

มคีวามพกิาร
หรอืไม่

ขดีวงกลมบน “あ
る” กรณีทีม่คีวาม
พกิาร และบน “な
い” กรณีทีไ่ม่มี
ความพกิาร

มคี่าใชจ้่ายในการ
ดํารงชพีรว่มอยู่กบั
ผูย้ืน่คํารอ้งหรอืไม่

ขดีวงกลมบน “い
る” กรณีทีม่ี
ค่าใชจ้่ายรว่มกนั 
และบน “いない” 
กรณีทีไ่ม่มี
ค่าใชจ้่ายรว่มกนั

ผ
ูย้ืน่เรือ่ง
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กรณีไดร้บัการจา้งงานหลายแห่ง ให ้
วงกลมลอ้มรอบ 有 และระบจุํานวนที่
ทํางาน 
ท่านจําเป็นตอ้งกรอกหนา้แนบ 1 และ 
3 ของแบบฟอรม์หมายเลข 8 แยก
สาํหรบัทีทํ่างาน 
แต่หากท่านยืน่หนา้แนบ 1 และ 3 ไป
แลว้ในตอนรอ้งขอการจ่าย (ชดเชย) 
การหยดุงาน ฯลฯ 

กรณุากรอกในกรณีทีไ่ดร้บัการจา้ง
งานหลายแห่งและไดทํ้าประกนัพเิศษไว ้
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ใบรอ้งขอใหจ้า่ยเงนิงวดชดเชยตอ่ครอบครวัผูส้ญูเสยี / เงนิงวดครอบครวัผูส้ญูเสยีพนักงานทีท่าํงานหลาย
แห่ง (แบบฟอรม์หมายเลข 15) ตวัอย่างการกรอก

กรณุากรอกแบบฟอรม์
หมายเลข 16-9 ในกรณี
อบุตัภิยัในการเดนิทางไป
ทํางาน

ขดีวงกลมบน
“男” สําหรบั
ผูช้าย “女” 
สําหรบัผูห้ญงิ

กรณีทีไ่ม่แน่ใจ กรณุาขอให ้
ทีทํ่างานกรอกให ้

ส่วนทีผู่ย้ืน่เร ือ่งกรอก
ดว้ยตนเอง ส่วนทีก่รอกโดยบรษิทั

ช ือ่-นามสกลุ

อายุ

ช ือ่-นามสกุล (คาตากานะ)

หมายเลขการประกนัเงนิชดเชยของ
พนักงาน

พ
นั
กงาน

สาเหตขุองอบุตัเิหตแุละรายละเอยีดของสถานการณ์

วนัทีไ่ดร้บับาดเจ็บ

วนัเดอืนปีเกดิ

จาํนวนรายไดพ้เิศษตอ่ปี
จาํนวนเงนิบํานาญทีไ่ดร้บั

ทีอ่ยู่

วนัทีย่ืน่เร ือ่ง

รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์

ช ือ่-นามสกุล

ทีอ่ยู่

ช ือ่สาขา

หมายเลขบญัชี

ช ือ่เจา้ของบญัชี

สถาบนัการเงนิทีต่อ้งการใหโ้อนเงนิเขา้ให ้

ช ือ่-นามสกลุ

ชอ่งสาํหรบักรอกรบัรองโดยหวัหนา้ในทีท่าํงาน

กรณุาระบใุหช้ดัเจนเกีย่วกบั
สถานทีท่ีเ่กดิอบุตัภิยั 
รายละเอยีดและสภาวะของ
งานในตอนทีเ่กดิเหตุ

กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ 
วนัเดอืนปีเกดิ ทีอ่ยู่ของผู ้
ยืน่คํารอ้ง ความสมัพนัธก์บั
ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหาย และ
ระบวุ่ามคีวามพกิารหรอืไม่
ในชอ่งนี้

ชนิดของงาน วนัทีเ่สยีชวีติ

คา่จา้งโดยเฉลีย่

ผ
ูย้ืน่เรือ่ง

วนัเดอืนปีเกดิ ความสมัพนัธ ์

ช ือ่เอกสารแนบอืน่ ๆ

ชือ่

ผูย้ืน่เร ือ่ง
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กรณุากรอกในกรณีทีไ่ดร้บัการ
จา้งงานหลายแห่งและไดท้าํ
ประกนัพเิศษไว ้

กรณีไดร้บัการจา้งงานหลายแห่ง 
ใหว้งกลมลอ้มรอบ 有 และระบุ
จาํนวนทีท่าํงาน 
ทา่นจาํเป็นตอ้งกรอกหนา้แนบ 1 
และ 3 ของแบบฟอรม์หมายเลข 
8 แยกสําหรบัทีท่าํงาน 
แตห่ากทา่นยืน่หนา้แนบ 1 และ 
3 ไปแลว้ในตอนรอ้งขอการจา่ย 
(ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ 
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ใชแ้บบฟอรม์หมายเลข 16-
10 ในกรณีอบุตัภิยัในการ
เดนิทางไปทํางาน

ขดีวงกลมบน “男” 
สาํหรบัผูช้าย “女” 
สาํหรบัผูห้ญงิ

ส่วนทีผู่ย้ืน่เร ือ่งกรอก
ดว้ยตนเอง ส่วนทีก่รอกโดยบรษิทั

กรณุาระบใุหช้ดัเจนเกีย่วกบั
สถานทีท่ีเ่กดิอบุตัภิยั 
รายละเอยีดและสภาวะของ
งานในตอนทีเ่กดิเหตุ

ชอ่งสาํหรบักรอกรบัรองโดยหวัหนา้ในทีท่าํงาน

วนัทีไ่ดร้บับาดเจ็บ

ชือ่-นามสกลุ (Katakana)

พ
นั
กงาน

ผู
ย้ืน่เรือ่ง

ใบรอ้งขอคา่ใชจ้า่ยในงานศพ หรอืการจา่ยคา่งานศพพนักงานทีท่าํงานหลายแห่ง
(แบบฟอรม์หมายเลข 16) ตวัอย่างการกรอก

หมายเลขการประกนัเงนิชดเชยของ
พนักงาน

สาเหตอุบุตัเิหตแุละรายละเอยีดของ
สถานการณ์

ทีอ่ยู่

ความสมัพนัธ ์

ช ือ่-นามสกลุ (คาตากานะ)

วนัเดอืนปีเกดิ

ชนิดของงาน

ทีอ่ยู่

ช ือ่เอกสารแนบอืน่ ๆ
วนัทีย่ืน่เร ือ่ง

ผูย้ืน่เร ือ่ง

รหสัไปรณีย ์

ทีอ่ยู่

ช ือ่-นามสกุล

โทรศพัท ์

หมายเลขบญัชี

ช ือ่เจา้ของบญัชี
ช ือ่สาขาชือ่

สถาบนัการเงนิหรอืทีท่ําการไปรษณียท์ีต่อ้งการใหเ้งนิประจาํปีโอนเขา้

อายุ

วนัทีเ่สยีชวีติ

คา่จา้งโดยเฉลีย่
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กรณุากรอกในกรณีทีไ่ดร้บัการ
จา้งงานหลายแห่งและไดทํ้าประกนั
พเิศษไว ้

กรณีไดร้บัการจา้งงานหลายแห่ง 
ใหว้งกลมลอ้มรอบ 有 และระบุ
จํานวนทีทํ่างาน 
ท่านจําเป็นตอ้งกรอกหนา้แนบ 1 
และ 3 ของแบบฟอรม์หมายเลข 8 
แยกสาํหรบัทีทํ่างาน 
แต่หากท่านยืน่หนา้แนบ 1 และ 3 
ไปแลว้ในตอนรอ้งขอการจ่าย 
(ชดเชย) การหยดุงาน ฯลฯ 
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ใบรอ้งขอการจา่ยคา่ชดเชยการดแูล ฯลฯ 

(แบบฟอรม์หมายเลข 16-2-2) ตวัอย่างการกรอก
หมายเลขหนังสอืรบัรองเงนิประจาํปี

พ
นั
กงาน

ช ือ่-นามสกลุ (คาตากานะ)

ชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู่

วนัเดอืนปีเกดิ

ระดบัความพกิารทางรา่งกาย

บาดเจ็บ

เดอืนและปีทีร่อ้งขอ จาํนวนวนั ยอดคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยไปซึง่เป็น
คา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นสาํหรบัการ

ดแูล

ช ือ่ ช ือ่สาขา ชือ่เจา้ของบญัชี

หมายเลขบญัชีประเภทเงนิ
ฝาก

ชือ่เจา้ของบญัช ี(คาตากานะ)
เช ือ่เจา้ของบญัช ี(ตอ่)

ทีอ่ยู่

บา้น สถาน
ดแูล ฯลฯ

ชือ่-นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ ความสมัพนัธ ์

ระยะเวลาการดูแล       วนั

ผู
ท้
ีท่ําการดแูล

เอกสารประกอบ
รหสัไปรษณีย ์

ทีอ่ยู่

ช ือ่-นามสกุล

โทรศพัท ์

โทรศพัท ์ช ือ่-นามสกลุทีอ่ยู่

กรณุาใหผู้ท้ีท่ําการดแูลกรอกทีอ่ยู ่ชือ่-นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท ์ยนืยนัความเป็นจรงิเกีย่วกบัการดูแล

ประเภท

ชือ่

วงกลมลอ้มรอบการจ่ายประกนัทีค่ณุรอ้งขอ 
หรอืขดีฆ่าการจ่ายประกนัทีค่ณุไม่ไดร้อ้งขอ
อย่างใดอย่างหน่ึง 
(ตวัอย่าง)  
กรณีทีเ่ป็นอบุตัภิยัในการทํางานหรอือบุตัภิยั
จากเหตใุนการทํางานหลายแห่ง ใหว้งกลม
ลอ้มรอบ 介護補償給付及び複数事業労
働者介護給付, หรอืขดีฆ่า 介護給付

กรอก ชือ่ปีรชัศกของ
ญีปุ่่น ปี เดอืนตามลาํดบั 
ปีรชัศก 
Heisei กรอก 7, Reiwa 
กรอก 9

กรณุากรอกหมายเลขของ
ใบรบัรองเงนิบํานาญ 
กรณีทีไ่ดร้บัใบรบัรองเงนิ
บํานาญอยู่

30-33 ชอ่งระบ ุชือ่ธนาคาร 
และชือ่บญัช ีดา้นขวาน้ันให ้
กรอกในกรณีทีทํ่าการแจง้
บญัชใีหม่ หรอืกรณีที่
ตอ้งการเปลีย่นบญัชเีท่าน้ัน

ขดีวงกลมบน “イ” กรณี
ทีร่บัการดแูลในบา้นทีพ่กั
อาศยั และ “ロ” กรณีที่
ไดร้บัการดแูลในหน่วยงาน 
หรอืสถานบรกิาร

กรณุากรอกเกีย่วกบัผูซ้ ึง่ได ้
ทําการดแูลท่าน กลา่วคอื 
ชือ่-นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ 
ความสมัพนัธก์บัท่าน 
ระยะเวลาทีด่แูล (วนัทีเ่ร ิม่ 
และวนัสดุทา้ยทีทํ่าการดแูล) 
รวมทัง้จํานวนวนัทีไ่ดทํ้าการ
ดแูล 
กรณีทีอ่ยู่ในหมวดหมู่ “ハ” 
และ “ニ” น้ัน ไม่จําเป็น
จะตอ้งกรอกชือ่-นามสกลุ 
วนัเดอืนปีเกดิ และ
ความสมัพนัธก์บัท่าน

กรณุากรอกจํานวนวนัที่
รบัการดแูลโดยเสยี
ค่าใชจ้่าย

ขดีวงกลมบน “イ” กรณี
ทีผู่ท้ีทํ่าการดแูลเป็นญาต ิ
บน “ロ” กรณีทีเ่ป็นเพือ่น
หรอืคนรูจ้กั บน “ハ” 
กรณีทีเ่ป็นนางพยาบาล
หรอืเจา้หนา้ทีด่แูล และบน
“ニ” กรณีทีเ่ป็นเจา้หนา้ที่
หน่วยงาน

กรณุาเลอืกชนิดของเงนิ
บํานาญทีไ่ดร้บัอยู ่พรอ้ม
กรอกชนิดระดบั
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ชนิดแบบฟอรม์ในการยืน่เร ือ่งตา่ง ๆ และ ผูร้บัผดิชอบใน
การรบัเอกสาร

ชนิดการจา่ย อบุตัภิยัในการทาํงาน, การทาํงาน
หลายแห่ง หรอืการเดนิทางไปทาํงาน ช ือ่ใบคาํรอ้ง หมายเลข

แบบฟอรม์ ผูร้บัใบคาํรอ้ง

การจา่ย 
(ชดเชย) การ
รกัษา ฯลฯ

อบุตัภิยัในการทํางาน, อบุตัภิยัจาก
เหตใุนการทํางานหลายแห่ง

ใบรอ้งขอการจา่ยคา่รกัษา สําหรบั
การจา่ยคา่ชดเชยการรกัษา และการ
จา่ยการรกัษาพนักงานทีทํ่างาน

หลายแห่ง

5 
ผ่านโรงพยาบาลหรอื
รา้นขายยา ไปยงั

หวัหนา้ผูด้แูลของกรม
มาตรฐานแรงงานที่

รบัผดิชอบอบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน ใบรอ้งขอการจา่ยคา่รกัษา สําหรบั
การจา่ยคา่รกัษา 16-3 

อบุตัภิยัในการทํางาน, อบุตัภิยัจาก
เหตใุนการทํางานหลายแห่ง

ใบรอ้งขอการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ
รกัษา สําหรบัการจา่ยคา่ชดเชยการ

รกัษา และการจา่ยการรกัษา
พนักงานทีทํ่างานหลายแห่ง

7 

ผูด้แูลของกรม
มาตรฐานแรงงานที่

รบัผดิชอบ

อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน ใบรอ้งขอการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ
รกัษา สําหรบัการจา่ยคา่รกัษา 16-5 

การจา่ย 
(ชดเชย) การ
หยุดงาน ฯลฯ อบุตัภิยัในการทํางาน, อบุตัภิยัจาก

เหตใุนการทํางานหลายแห่ง

ใบรอ้งขอการจา่ยคา่ชดเชยการหยุด
งาน และการจา่ยการหยุดงาน
พนักงานทีทํ่างานหลายแห่ง

8 

อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน ใบรอ้งขอการจา่ยคา่การหยุดงาน 16-6 

การจา่ย 
(ชดเชย) ความ
พกิาร ฯลฯ อบุตัภิยัในการทํางาน, อบุตัภิยัจาก

เหตใุนการทํางานหลายแห่ง

ใบรอ้งขอการจา่ยคา่ชดเชยความ
พกิาร และการจา่ยความพกิาร
พนักงานทีทํ่างานหลายแห่ง

10 

อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน ใบรอ้งขอการจา่ยคา่ความพกิาร 16-7 

การจา่ย 
(ชดเชย) 
ครอบครวัผู ้
สญูเสยี ฯลฯ

อบุตัภิยัในการทํางาน, อบุตัภิยัจาก
เหตใุนการทํางานหลายแห่ง

ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิประจาํปีชดเชย
ครอบครวัผูส้ญูเสยี และการจา่ยเงนิ
ประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยีพนักงาน

ทีทํ่างานหลายแห่ง

12 

อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิประจาํปี
ครอบครวัผูส้ญูเสยี 16-8 

อบุตัภิยัในการทํางาน, อบุตัภิยัจาก
เหตกุารทํางานหลายแห่ง

ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิงวดชดเชย
ครอบครวัผูส้ญูเสยี และการจา่ย

เงนิงวดครอบครวัผูส้ญูเสยีพนักงานที่
ทํางานหลายแห่ง

15 

อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิงวดครอบครวัผู ้
สญูเสยี 16-9 

คา่งานศพ ฯลฯ 
(การจา่ยคา่งาน

ศพ) 

อบุตัภิยัในการทํางาน, อบุตัภิยัจาก
เหตกุารทํางานหลายแห่ง

ใบรอ้งขอคา่งานศพ และการจา่ยคา่
งานศพพนักงานทีทํ่างานหลายแห่ง 16 

อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน ใบรอ้งขอการจา่ยคา่งานศพ 16-10 

การจา่ย 
(ชดเชย) การ
ดแูล ฯลฯ

ใบรอ้งขอการจา่ยชดเชยการดแูล /
การจา่ยคา่การดแูลพนักงานทีทํ่างาน
หลายแห่ง / การจา่ยคา่การดแูล

16-2-2

(R4.3) 


