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[ สําหรบัแรงงานชาวตา่งชาตใินประเทศญีปุ่่น ]

คูม่อืการยืน่เร ือ่ง 
ประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน

<ฉบบัที่ 1>
แนะนํากรณีทีส่ามารถรอ้งขอ (ยืน่เร ือ่ง) รบัเงนิประกนัได ้

ไม่วา่จะเป็นคนสญัชาตใิดก็ตาม คนทีท่ํางานอยู่ในประเทศญีปุ่่ นทกุคนจะสามารถไดร้บัความ
คุม้ครองจากประกนัอบุตัภิยัในการทํางานตัง้แตผู่ท้ีไ่ดร้บัใบสถานภาพการพํานักซึง่อนุญาตใหท้ํางานใน
ประเทศญีปุ่่ น รวมไปถงึนักเรยีนนักศกึษาตา่งประเทศทีป่ระสบอบุตัเิหตตุอนเขา้ทํางานพารท์ไทม ์
หนังสอืคูม่อืเลม่นีอ้ธบิายถงึชนิดและรายละเอยีดของเงนิชดเชยประกนัอบุตัภิยัในการทํางานทีผู่ใ้ช ้

แรงงานชาวตา่งประเทศสามารถรบัไดเ้พือ่ใหผู้ใ้ชแ้รงงานน้ัน ๆ สามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย
สาํหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัเงือ่นไขทีจ่าํเป็นในการจา่ยเงนิชดเชยน้ัน ขอใหส้อบถามไดจ้าก

เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงาน นอกจากนีข้อใหร้ะวงัดว้ยวา่ ในบางกรณีจะไม่สามารถรบั
เงนิชดเชยไดเ้มือ่กลบัไปยงัประเทศของตนแลว้

[สารบญั]
 กรณีทีไ่ดร้บับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย ดว้ยสาเหตจุากการทํางานหรอืการเดนิทางไปทํางาน • • • P3
 กรณีทีม่ญีาตพิีน่อ้งเสยีชวีติ ดว้ยสาเหตจุากการทํางานหรอืการเดนิทางไปทํางาน • • • • • P7 
 กรณีทีไ่ดร้บัเงนิชดเชยประกนัอบุตัภิยัในการทํางานอยูแ่ลว้ • • • • • • • • • • • • • • • • • P10 
 กรณีอืน่ ๆ • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P14 
 ขอ้ควรระวงัในกรณีทีไ่ดก้ลบัไปประเทศของตนแลว้ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P16 

ฝ่ายเงนิชดเชย แผนกเงนิชดเชยอบุตัภิยัแรงงาน กรมมาตรฐานแรงงาน กระทรวงสาธารณสขุ

タイ語
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ประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน เป็นระบบทีจ่ะทําการจา่ยคา่ชดเชยประกนัทีจ่าํเป็น สาํหรบัการใช ้
จา่ยตา่ง ๆ เชน่ คา่รกัษาพยาบาล ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานไดร้บับาดเจ็บ เจ็บป่วย หรอืเสยีชวีติ โดย
มสีาเหตมุาจากการทํางานหรอืการเดนิทางไปทํางาน แมจ้ะเป็นคนตา่งชาตก็ิตาม หากทํางานอยู่
ในประเทศญีปุ่่ นแลว้ จะไดร้บัการคุม้ครองโดยประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน

ประกนัอบุตัภิยัในการทาํงานคอือะไร

ประเภทของการจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ จากประกนัอบุตัภิยัในการทาํงาน

เกดิจากการทํางาน

เกดิจากการเดนิทาง
ไปทํางาน

อืน่ ๆ

อบุตัภิยัในการ
ทํางาน

อบุตัภิยัจากการ
เดนิทางไป
ทํางาน

อบุตัภิยัอืน่ ๆ

ประกนัอบุตัภิยั
ในการทํางาน

ประกนัสขุภาพ

อบุตัภิยัจาก
เหตใุนการทํางาน

หลายแหง่

*อบุตัภิยัจากการทาํงานไม่สามารถไดร้บัการคุม้ครองจากประกนัสขุภาพ

【ประกนั】【สาเหต ุ• ตน้เหต】ุ 【ชนิดของอบุตัภิยั】

 การจา่ย (ชดเชย) คา่รกัษา ฯลฯ : ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานไดร้บับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยทีม่สีาเหตมุาจากการทํางาน
หรอืการเดนิทางไปทํางาน

 การจา่ย (ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ : การจา่ยในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานไม่ไดร้บัเงนิคา่จา้งเน่ืองจากหยุดงานเพือ่
ไดร้บัการรกัษาการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยทีม่สีาเหตมุาจากการทํางานหรอืการเดนิทางไปทํางาน

 เงนิประจาํปี (ชดเชย) การเจ็บป่วย ฯลฯ : ในกรณีที ่หลงัเร ิม่การไดร้บัรกัษาการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยเป็น
เวลา 1 ปี 6 เดอืน ยงัไม่สามารถรกัษาจนอาการคงที ่(อาการคงทีร่กัษาไม่ได)้ แลว้ เกดิความพกิารซึง่อยู่ใน
ระดบัความเจ็บป่วยทีก่าํหนดไว ้

 การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ : ในกรณีทีก่ารบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยรกัษาจนอาการคงที ่(อาการคงที่
รกัษาไม่ได)้ และเกดิความพกิารซึง่อยู่ในระดบัความพกิารทีก่าํหนดไว ้

 การจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ : ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานเสยีชวีติ
 คา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) : ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานเสยีชวีติ และมกีารจดัการงานศพ
 การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ : ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานกาํลงัไดร้บัการดแูลเน่ืองจากความพกิารทีอ่ยู่ในระดบั
ความเจ็บป่วยทีก่าํหนดไว ้โดยเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ หรอืเงนิประจาํปี (ชดเชย) การเจ็บป่วย
ฯลฯ เงนิประจาํปีสาํหรบัความพกิารทีก่าํหนด

[ดูรายละเอยีดไดท้ี]่ 
ฉบบัที่ 2 • อบุตัภิยัในการทํางาน  P3 

• อบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแห่ง  P5 
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กรณีทีบ่าดเจ็บหรอืเจ็บป่วย ดว้ยสาเหตมุาจากการทาํงานหรอืการเดนิทางไปทํางาน

Q. กรณีทีไ่ดร้บับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย ดว้ยสาเหตมุาจากการทํางาน หรอื การเดนิทางไปทํางาน จะไดร้บัเงนิชดเชยประกนัอบุตัภิยัในการ
ทํางาน สําหรบัคา่ใชจ้า่ยในโรงพยาบาล (คา่รกัษา) หรอืไม่

① กรณีทีเ่ขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลทีเ่ขา้รว่มการประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน หรอื หน่วยงานทางการแพทยท์ี่
การประกนัอบุตัภิยัในการทํางานกาํหนด ๆ (ตอ่ไปจะเรยีกวา่ “หน่วยงานทางการแพทยท์ีก่าํหนด”) โดยหลกัการ
แลว้จะไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยใด

② กรณีทีต่อ้งเขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลทีไ่ม่ใชห่น่วยงานทางการแพทยท์ีก่ารประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน
กาํหนด จะตอ้งจา่ยคา่รกัษาเองไปกอ่น จากน้ันทําการยืน่เร ือ่งในภายหลงั จะไดร้บัการจา่ยคนืเงนิเต็มจาํนวน

③ คา่เดนิทางทีใ่ชใ้นการไปโรงพยาบาล จะไดร้บัการจา่ยคนืเงนิเต็มจาํนวน ถา้เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่าํหนด

การจา่ยคา่รกัษา, การจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา

คา่เดนิทางไปโรงพยาบาล

ระยะเวลาทีม่ผีล • • • 2 ปีนับจากวนัถดัจากวนัทีเ่ร ิม่มสีทิธใินการยืน่เร ือ่งซึง่ตรงกบัวนัทีทํ่าการจา่ยค่ารกัษา (กรณี ① ไม่มี
กาํหนดระยะเวลาทีม่ผีล)

ระยะเวลาทีม่ผีล • • • 2 ปีนับจากวนัถดัจากวนัทีเ่ร ิม่มสีทิธใินการยืน่เร ือ่งซึง่ตรงกบัวนัทีทํ่าการออกค่าใชจ้า่ย

[ดูรายละเอยีดไดท้ี]่ ฉบบัที ่2  
• การจา่ยคา่รกัษา (ชดเชย) ฯลฯ / การจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา  หนา้ที ่14 

            • ใบคาํรอ้งการจา่ยคา่รกัษา (ชดเชย) ฯลฯ / คา่ใชจ้า่ยในการรกัษา  หนา้ที ่37 

<วธิกีารยืน่เร ือ่ง> 
กรณี① : เจา้ตวัจะตอ้งยืน่เอกสารใบรอ้งขอต่อเจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานผ่านทางหน่วยงานทางการแพทยท์ี่
การประกนัอบุตัภิยัในการทํางานกาํหนด
กรณี② : เจา้ตวัจะตอ้งยืน่เอกสารใบรอ้งขอค่าใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปการรกัษาต่อเจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานโดยตรง

<ขอ้ควรระวงั> 
ทัง้กรณี ① และ ② สามารถทําไดจ้นกว่าอาการบาดเจ็บจะไดร้บัการรกัษาจนอาการคงที ่(อาการคงทีร่กัษาไม่ได)้

<รายละเอยีดการจา่ย> 
จะจา่ยคา่ใชจ้า่ยจรงิทีจ่าํเป็นในการเดนิทางไปโรงพยาบาล

<เง่ือนไขในการจา่ย> 
จะทําการจา่ยก็ตอ่เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทัง้สองดงัตอ่ไปนี้
① โดยหลกัการแลว้ตอ้งเป็นการเดนิทางไปยงัโรงพยาบาลทีห่่างจากทีอ่ยู่อาศยั หรอื ทีท่ํางานของพนักงานตัง้แต ่2 
กโิลเมตรขึน้ไป

② ตอ้งเป็นการไปหน่วยงานทางการแพทยท์ีเ่หมาะสมและอยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกบัทีอ่ยูอ่าศยัหรอืทีท่ํางานของพนักงาน 
(กรณีพเิศษ ซึง่ไม่มหีน่วยงานทางการแพทยท์ีเ่หมาะสมในพืน้ทีเ่ดยีวกนั อาจจะมกีารพจิารณาจา่ยคา่เดนิทางใหไ้ด)้

<วธิกีารยืน่เร ือ่ง> 
เจา้ตวัโปรดยืน่ใบคาํรอ้งตอ่เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานโดยตรง
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ขัน้ตอนการรบัการจา่ยคา่รกัษา การบาดเจ็บ หรอื เจ็บป่วย 

ขอการรบัรองจากหวัหนา้งาน
ลงในใบคาํรอ้ง *2

ขอการรบัรองจากหวัหนา้งาน 
และหน่วยงานทางการแพทยล์ง
ในใบคาํรอ้ง *4

แนบใบเสรจ็รบัเงนิ
คา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็น เชน่ 
การพยาบาล การขนยา้ย 
เป็นตน้ ถา้มี

อาจจะมกีารรอ้งขอใหย้ืน่
เอกสารหรอืสอบถามเพิม่เตมิ
ไปยงัผูย้ืน่เร ือ่งและผูเ้กีย่วขอ้ง

หากมคีวามจาํเป็น

*1 จา่ยคา่ใชจ้า่ยให ้(ไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย) สําหรบัการรกัษาการ     
     บาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย

*2 ใบคาํรอ้งการจา่ยคา่รกัษา 
(กรณีอบุตัภิยัในการทํางานและอบุตัภิยัจากเหตใุนการ
ทํางานหลายแห่ง ใชแ้บบฟอรม์หมายเลข 5 และกรณีที่
เป็นอบุตัภิยัจากการเดนิทางไปทํางาน ใชแ้บบฟอรม์
หมายเลข 16-3)

*3 จา่ยคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปในการรกัษา
*4 ใบคาํรอ้งการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา 

(กรณีอบุตัภิยัในการทาํงานและอบุตัภิยัจากเหตใุน
การทาํงานหลายแห่ง ใชแ้บบฟอรม์หมายเลข 7 
และกรณีทีเ่ป็นอบุตัภิยัจากการเดนิทางไปทาํงาน 
ใชแ้บบฟอรม์หมายเลข 16-5) 

กรณีอบุตัภิยัจากการเดนิทางไปทาํงานน้ัน นอกจากใบคาํรอ้งแลว้ 
จาํเป็นตอ้งยืน่แบบฟอรม์หมายเลข 16 (เอกสารแนบ) “หวัขอ้เกีย่วขอ้งกบั
อบุตัภิยัจากการเดนิทางไปทาํงาน” พรอ้มกนัดว้ย

เขา้รบัการตรวจทีห่น่วยงาน
ทางการแพทยอ์ืน่ ๆ *3

เกดิอบุตัภิยัในการทาํงาน

จา่ยคา่รกัษาใหก้บัหน่วยงาน
ทางการแพทย ์ฯลฯ

ยืน่ใบคาํรอ้ง *4 ตอ่เจา้หนา้ที่
ผูด้แูลของกรมมาตรฐาน

แรงงาน

ยืน่ใบคาํรอ้ง *2 ตอ่หน่วยงาน
ทางการแทพยท์ีก่าํหนด

เจา้หน้าทีผู่ดู้แลของกรม
มาตรฐานแรงงานรบัใบคาํรอ้ง

เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐาน
แรงงานทาํการตรวจสอบ

เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรม
มาตรฐานแรงงานทําการ

ตรวจสอบ

จา่ยคา่รกัษาตา่ง ๆ ใหก้บั
หน่วยงานทางการแพทยท์ี่

กาํหนด

จา่ยเงนิประกนัไปยงับญัชขีองผู ้
ยืน่เร ือ่งทีก่าํหนดโดยปกตริะยะเวลาหลงัจากรบัการยืน่เร ือ่ง

จนถงึการตดัสนิใจจา่ย ประมาณ 1 เดอืน 
แตใ่นบางกรณีอาจจะตอ้งใชเ้วลามากกวา่ 
1 เดอืน

เขา้รบัการตรวจ 
ทีห่น่วยงานทางการแพทยท์ีก่าํหนด 
ทีก่ารประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน

กาํหนด *1
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Q. กรณีทีป่ระสบอบุตัเิหตรุะหวา่งการทาํงานหรอืการเดนิทางไปทาํงาน แลว้ตอ้งหยดุงาน
เพือ่ทาํการรกัษาอาการบาดเจ็บจะสามารถไดร้บัการชดเชยอะไรบา้ง

กรณีทีไ่ม่ไดร้บัเงนิคา่จา้งเน่ืองจากหยุดงานเพือ่รบัการรกัษา สามารถรบั การจา่ย (ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ ได ้
• ตัง้แต ่• • • วนัที ่4 ในการหยุดงานเป็นตน้ไป
• จาํนวนเงนิ • • • ตอ่ 1 วนั การจา่ยเงนิรายวนัพืน้ฐาน (*) 80% (การจา่ยเงนิประกนั 60% + เงนิจา่ยพเิศษ 20%)
* “การจา่ยเงนิรายวนัพืน้ฐาน” น้ันจะคาํนวณจาก คา่จา้ง 3 เดอืนกอ่นหนา้วนัทีเ่กดิอบุตัเิหต ุหารดว้ยจาํนวนวนัตามปฏทินิ (คา่จา้งเฉลีย่)

(ตวัอย่าง 1) ไดร้บัคา่จา้งแตล่ะเดอืน 2 แสนเยน (วนัคดิเงนิเดอืนคอืวนัสิน้เดอืนของทกุเดอืน) กรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตใุนเดอืนตลุาคม
2 แสนเยน x 3 เดอืน ÷ 92 วนั [กรกฎาคม (31วนั) + สงิหาคม (31วนั) + กนัยายน (30 วนั)] ≒ 6,522 เยน
6,522 เยน x 80% ≒ 5,217 เยน
 ตอ่ 1 วนัทีห่ยุดงาน จะไดร้บัการจา่ย 80% ของเงนิรายวนัพืน้ฐาน คดิเป็นจาํนวน 5,217 เยน 

 
(ตวัอย่าง 2) ไดร้บัการจา้งงานจาก 2 บรษิทัซ ึง่จา่ยเป็นเงนิเดอืน 200,000 เยนจากบรษิทั A และเป็นเงนิเดอืน 100,000 เยนจากบรษิทั B 

(วนัคดิเงนิเดอืนคอืวนัสิน้เดอืนของทกุเดอืน) กรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตใุนเดอืนกรกฎาคม
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
6,593.40 เยน + 3,296.70 เยน ≒ 9,891 เยน 
9,891 เยน x 80% ≒ 7,912 เยน
 ตอ่ 1 วนัทีห่ยุดงาน จะไดร้บัการจา่ย 80% ของเงนิรายวนัพืน้ฐาน คดิเป็นจาํนวน 7,912 เยน 

การจา่ย (ชดเชย) การหยดุงาน ฯลฯ

ระยะเวลาทีม่ผีล • • • 2 ปีนับจากวนัถดัจากวนัทีเ่ร ิม่มสีทิธยิืน่เร ือ่งเน่ืองจากไม่ไดร้บัค่าจา้ง

[ดูรายละเอยีดไดท้ี]่ ฉบบัที่ 2  
• การจา่ย (ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ → หนา้ที ่16 

            • ใบคาํรอ้งการจา่ย (ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ → หนา้ที ่41 

<เง่ือนไขในการจา่ย> 
จะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขขอ้①-③ ทุกขอ้
① เป็นการรกัษา การบาดเจ็บ หรอื การเจ็บป่วยทีเ่กดิขึน้ในการทํางาน หรอื การเดนิทางไปทํางาน
② ไม่สามารถไปทํางานได ้
③ ไม่ไดร้บัเงนิคา่จา้ง

<รายละเอยีดการจา่ย> 
ตัง้แตว่นัที ่4 ในการหยุดงานเป็นตน้ไป ตอ่ 1 วนั จะไดร้บัการจา่ยเงนิรายวนัพืน้ฐาน 80% (การจา่ยเงนิประกนั 60% + 
เงนิจา่ยพเิศษ 20%) ในกรณีทีเ่ป็นอบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแห่ง ตอ่ 1 วนัจะไดร้บัการจา่ยเงนิรายวนั
พืน้ฐาน 80% (การจา่ยเงนิประกนั 60% + เงนิจา่ยพเิศษ 20%) ของยอดรวมจากสถานทีท่ํางานตา่ง ๆ 

<วธิกีารยืน่เร ือ่ง> 
เจา้ตวัโปรดยืน่ใบคาํรอ้งตอ่เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานโดยตรง

<ขอ้ควรระวงั> 
ตัง้แตว่นัแรกจนถงึวนัที ่3 ในการหยุดงานจะไม่มกีารจา่ยเงนิประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน ในชว่งเวลานี ้กรณีทีเ่ป็น
อบุตัภิยัในการทํางาน กาํหนดใหบ้รษิทัจะตอ้งจา่ยเงนิชดเชยการหยุดงาน (ตอ่ 1 วนั 60% ของคา่จา้งเฉลีย่)
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีเ่ป็นอบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแห่งหรอือบุตัภิยัจากการเดนิทางไปทํางาน จะไม่มี
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบเร ือ่งเงนิชดเชยโดยนายจา้ง
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ขัน้ตอนการรบัการจา่ย (ชดเชย) การหยดุงาน ฯลฯ

การรบัรองจากแพทย ์และ
หวัหนา้งานในใบคาํรอ้ง

เกดิอบุตัภิยัในการทาํงาน

ยืน่ใบคาํรอ้งตอ่เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงาน
การยืน่เร ือ่งตัง้แตค่ร ัง้ที ่2 
เป็นตน้ไป หลงัจากออก
จากงานแลว้ ไม่
จาํเป็นตอ้งขอการรบัรอง
จากหวัหนา้งาน

เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐาน
แรงงานทําการตรวจสอบ

อาจจะมกีารรอ้งขอใหย้ืน่
เอกสารหรอืสอบถาม
เพิม่เตมิไปยงัผูย้ืน่เร ือ่ง 
และ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หากมี
ความจาํเป็น

 การบาดเจ็บ หรอื เจ็บป่วย เกดิจากการทํางานหรอืไม่
 จาํเป็นตอ้งหยุดงานหรอืไม่
 คาํนวณจาํนวนเงนิประกนั 

ฯลฯ 

ตดัสนิวา่ จา่ย หรอื ไม่จา่ย

โดยปกตริะยะเวลา
หลงัจากรบัการยืน่เร ือ่ง
จนถงึการตดัสนิใจจา่ย 
ประมาณ 1 เดอืน แตใ่น
บางกรณีอาจจะตอ้งใช ้
เวลามากกวา่ 1 เดอืน

จา่ยเงนิประกนัไปยงับญัชทีีก่าํหนด

แจง้คาํตดัสนิ จา่ย (ไม่จา่ย) ไปยงัผูย้ืน่เร ือ่ง 

ใบคาํรอ้งการจา่ย (ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ
(กรณีอบุตัภิยัในการทํางานและอบุตัภิยัจาก
เหตใุนการทํางานหลายแห่ง ใชแ้บบฟอรม์
หมายเลข 8 และกรณีทีเ่ป็นอบุตัภิยัจากการ
เดนิทางไปทํางานใชแ้บบฟอรม์หมายเลข 16-
6) 
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กรณีทีม่ญีาตเิสยีชวีติ ดว้ยสาเหตมุาจากการทาํงานหรอืการเดนิทางไปทาํงาน

Q. กรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานเสยีชวีติดว้ยสาเหตมุาจากการทํางาน หรอื การเดนิทางไปทํางาน ครอบครวัจะสามารถไดร้บั
การชดเชยอะไรบา้ง

①สามารถรบัการจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ และคา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) ได ้
②กรณีทีเ่สยีชวีติกอ่นทีจ่ะไดร้บัการจา่ย (ชดเชย) การรกัษา ฯลฯ และการจา่ย (ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ ครอบครวัผูส้ญูเสยีสามารถ
รบัเงนิทีย่งัไม่ไดจ้า่ยได ้

การจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ, เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ, เงนิงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ

ระยะเวลาทีม่ผีล • • • 5 ปีนับจากวนัถดัจากวนัทีผู่ป้ระสบภยัเสยีชวีติ
【ดูรายละเอยีดไดท้ี】่ ฉบบัที่ 2

• การจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ  หนา้ที ่26 
• ใบคาํรอ้งการจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ  หนา้ที ่45 

 เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ
<ครอบครวัผูสู้ญเสยีทีส่ามารถยืน่เร ือ่งได>้  
คูส่มรส บตุร พ่อแม่ หลาน ปู่ ย่าตายาย พีน่อ้ง ทีด่าํรงชพีโดยอาศยัรายไดข้องผูเ้สยีชวีติน้ัน นอกจากภรรยาผูเ้สยีชวีติแลว้ การทีจ่ะสามารถยืน่เร ือ่งได ้
น้ันจะตอ้งเป็นผูส้งูอายุ หรอื ผูเ้ยาวใ์นระดบัทีก่าํหนด หรอื มคีวามพกิารในระดบัหน่ึง ในตอนทีผู่ใ้ชแ้รงงานเสยีชวีติเท่าน้ัน

<รายละเอยีดการจา่ย> 
การจา่ยจะเป็นไปตามทีร่ะบดุา้นล่าง ตามจาํนวนคนในครอบครวัผูส้ญูเสยี ใหก้บัญาตซิ ึง่มลีําดบัความสําคญัสงูสดุในบรรดาผูม้คีณุสมบตัใินการรบัเงนิ
ชดเชย

<วธิกีารยืน่เร ือ่ง> 
ครอบครวัผูส้ญูเสยีโปรดยืน่ใบคาํรอ้งตอ่เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานโดยตรง
 เงนิงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ
<เงือ่นไขในการจา่ย, รายละเอยีดการจา่ย> 

 • กรณีทีไ่ม่มญีาตทิีม่คีณุสมบตัใินการรบัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูสู้ญเสยี ฯลฯ ในตอนทีพ่นักงานเสยีชวีติ  
    ทาํการจา่ยเงนิจาํนวน 1000 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน เงนิจา่ยพเิศษครอบครวัผูสู้ญเสยี 3 ลา้นเยน เงนิจาํนวน 1000 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐานใหก้บั  
         ญาตขิองพนักงานทีเ่สยีชวีติซึง่มลีําดบัความสําคญัสูงทีสุ่ด
 • เมือ่ผูม้คีณุสมบตัใินการรบัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูสู้ญเสยี ฯลฯ น้ันไม่มอียู่แลว้ และจาํนวนเงนิรวม เงนิประจาํปี และ เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผู ้
สูญเสยี ฯลฯ จาํนวนเงนิงวดจา่ยล่วงหนา้ ทีจ่า่ยใหก้บัครอบครวัผูสู้ญเสยีซึง่เคยมคีณุสมบตัใินการรบัทกุคนน้ันไม่เกนิ เงนิจาํนวน 1000 วนัของเงนิรายวนั 

   พืน้ฐานและเงนิคาํนวณพืน้ฐาน
     ทาํการจา่ยเงนิจาํนวน 1000 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน และเงนิคาํนวณพืน้ฐาน หกัออกดว้ยจาํนวนเงนิรวม เชน่ เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูสู้ญเสยี  
        ใหก้บัครอบครวัผูสู้ญเสยีซึง่มลีําดบัความสําคญัสูงทีสุ่ด 

<วธิกีารยืน่เร ือ่ง> 
ครอบครวัผูส้ญูเสยีโปรดยืน่ใบคาํรอ้งตอ่เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานโดยตรง

<เงนิประกนัทีเ่กีย่วขอ้ง>  
  เงนิประกนัทีย่งัไม่ไดจ้า่ย • เงนิจา่ยพเิศษ, คา่ชว่ยเหลอืการเลา่เรยีนของประกนั    
  อบุตัภิยัในการทํางาน, คา่ชว่ยเหลอืการเลีย้งดกูารทํางานของประกนัอบุตัภิยัในการ 
  ทํางาน

จาํนวนคน เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ
เงนิจา่ยพเิศษ

ครอบครวัผูส้ญูเสยี 
(เงนิงวด)

เงนิประจาํปีพเิศษ ครอบครวัผูส้ญูเสยี

1 คน

เป็นจาํนวน 153 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน (ทัง้นี ้
ถา้เป็นภรรยาทีม่อีาย ุ55 ปีขึน้ไป หรอื มรีะดบั
ความพกิารระดบัหน่ึง จะไดร้บัเป็นจาํนวน 175 
วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน)

3 ลา้นเยน

เป็นจาํนวน 153 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน 
(ทัง้นีถ้า้เป็นภรรยาทีม่อีายุ 55 ปีขึน้ไป หรอื 
มรีะดบัความพกิารระดบัหน่ึง จะไดร้บัเป็น
จาํนวน 175 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน) 

2 คน เป็นจาํนวน 201 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน เป็นจาํนวน 201 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

3 คน เป็นจาํนวน 223 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน เป็นจาํนวน 223 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

4 คนขึน้ไป เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน
*ดรูายละเอยีดของเงนิคาํนวณพืน้ฐานไดท้ี ่ ฉบบัที ่2 หนา้ที ่9
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ขอการรบัรองจากหวัหนา้งาน
ลงในใบคาํรอ้ง

เกดิอบุตัภิยัในการทาํงาน

ครอบครวัผูส้ญูเสยียืน่ใบคาํรอ้งและเอกสารแนบตอ่
เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงาน

 เอกสารวนิิจฉัยการเสยีชวีติ
 เอกสารทีส่ามารถยนืยนัความสมัพนัธก์บั
ผูเ้สยีชวีติ (สําเนา หรอื ใบทะเบยีนบา้น 
ฉบบัย่อ เป็นตน้*)

 หลกัฐานทีแ่สดงการใชเ้งนิในการดาํรงชพี  
    จากรายไดข้องผูเ้สยีชวีติ ฯลฯ 
* กรณีทีไ่ม่มเีอกสารทีใ่ชไ้ดข้องประเทศของ
ตนน้ัน ใหใ้ชห้ลกัฐานทีแ่สดงความสมัพนัธ ์
ทางสายเลอืดกบัผูเ้สยีชวีติ

แจง้คาํตดัสนิ จา่ย (ไม่จา่ย) ไปยงั ผูย้ืน่เร ือ่ง

ขัน้ตอนการรบัการจา่ย (ชดเชย) ตอ่ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ

พนักงานเสยีชวีติ

<เอกสารแนบ> 

เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐาน
แรงงานทําการตรวจสอบ

 สาเหตกุารตายเกดิจากการทํางานหรอืไม่ 
 ตรวจยนืยนัผูม้สีทิธไิดร้บั 
 คาํนวณจาํนวนเงนิประกนั 
ฯลฯ

ตดัสนิวา่ จา่ย หรอื ไม่จา่ย

โดยปกต ิระยะเวลา
หลงัจากการรบัการยืน่
เร ือ่งจนถงึการตดัสนิใจ
จา่ย ประมาณ 4 เดอืน แต่
ในบางกรณีอาจจะตอ้งใช ้
เวลา มากกวา่ 4 เดอืน

จา่ยเงนิประกนัไปยงับญัชทีีก่าํหนด
• ใบคาํรอ้งเงนิประจาํปี (ชดเชย) ตอ่ครอบครวัผู ้
สญูเสยี ฯลฯ (กรณีอบุตัภิยัในการทํางานและอบุตัภิยั
จากเหตใุนการทํางานหลายแห่ง ใชแ้บบฟอรม์
หมายเลข 12 และกรณีทีเ่ป็นอบุตัภิยัจากการ
เดนิทางไปทํางาน ใชแ้บบฟอรม์หมายเลข 16-8)

• ใบคาํรอ้งเงนิงวด (ชดเชย) ตอ่ครอบครวัผูส้ญูเสยี 
ฯลฯ (กรณีอบุตัภิยัในการทํางานและอบุตัภิยัจากเหตุ
ในการทํางานหลายแห่ง ใชแ้บบฟอรม์หมายเลข 15 
และกรณีทีเ่ป็นอบุตัภัยัจากการเดนิทางไปทํางาน ใช ้
แบบฟอรม์หมายเลข 16-9) *อาจจะมกีารใหย้ืน่เอกสารทีจ่าํเป็นอืน่ ๆ อกีดว้ย
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Q. พนักงานทีไ่ดเ้ขา้รบัการรกัษา หรอื หยุดพกังาน ซึง่มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิประกนัอบุตัภิยัในการทํางานแลว้ เกดิ
เสยีชวีติกอ่นทีจ่ะไดร้บัเงนิ สามารถใหผู้อ้ืน่รบัเงนิแทนไดห้รอืไม่

ในกรณีทีผู่ม้สีทิธไิดร้บัเงนิประกนัเสยีชวีติ โดยทีม่เีงนิประกนัซึง่
   ① มสีทิธทิีจ่ะไดร้บั แตย่งัไม่ไดย้ืน่เร ือ่งขอรบั
   ② ไดย้ืน่เร ือ่งขอรบัแลว้ แตย่งัไม่ไดก้าํหนดการจา่ย
   ③ ไดก้าํหนดจา่ยแลว้ แตย่งัไม่ไดถ้กูจา่ย 
ครอบครวัผูส้ญูเสยีของพนักงานผูน้ั้น สามารถรบัเงนิประกนั และ เงนิจา่ยพเิศษได ้ถา้มเีงือ่นไขตามทีก่าํหนด (เงนิประกนัทีย่งัไม่ไดจ้า่ย)

คา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) 

เงนิประกนัทีย่งัไม่ไดจ้า่ย, เงนิจา่ยพเิศษ

ระยะเวลาทีม่ผีล • • • 2 ปีนับจากวนัถดัจากวนัทีผู่ป้ระสบภยัเสยีชวีติ

ระยะเวลาทีม่ผีล • • • เหมอืนกบัของประกนัแต่ละอย่าง

<เง่ือนไขในการจา่ย> 
เมือ่ครอบครวัผูส้ญูเสยีจดังานศพ หรอื บรษิทัของพนักงานทีเ่สยีชวีติจดังานศพให ้จะทําการจา่ยใหก้บัผูท้ีท่าํการจดังานศพน้ัน
<รายละเอยีดการจา่ย> 
① 315,000 เยน + จาํนวนเงนิ 30 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน
② ถา้จาํนวนเงนิใน ① ไม่เกนิจาํนวนเงนิ 60 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน จะจา่ยเท่ากบั 60 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน
<วธิกีารยืน่เร ือ่ง>
ครอบครวัผูส้ญูเสยีโปรดยืน่ใบคาํรอ้งตอ่เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานโดยตรง

【ดูรายละเอยีดไดท้ี】่ ฉบบัที่ 2
•  คา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ)  หนา้ที ่32 
•  ใบคาํรอ้งคา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ)  หนา้ที ่49 

<เงนิประกนัทีเ่กีย่วขอ้ง>  
การจา่ย (ชดเชย) การรกัษา ฯลฯ, การจา่ย (ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ, 
การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ, เงนิประจาํปี (ชดเชย) การเจ็บป่วย ฯลฯ, 
การจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ

<ครอบครวัผูสู้ญเสยีทีส่ามารถยืน่เร ือ่งได>้ 
จะทําการยืน่เร ือ่งไดก็้ตอ่เมือ่เป็นไปตาม เงือ่นไข① และ② ทัง้สองขอ้
① คูส่มรส บุตร พ่อแม่ หลาน ปู่ย่าตายาย พีน่อ้งของผูเ้สยีชวีติทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ
② ดาํรงชพีโดยอาศยัรายไดจ้ากผูเ้สยีชวีติทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ (ไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัอยู่ดว้ยกนั) 
ในกรณีทีไ่ม่มผูีใ้ดทีบ่รรลเุงือ่นไข ทายาทของผูเ้สยีชวีติจะมสีทิธทิีส่ามารถยืน่เร ือ่งได ้

<กรณีทีผู่ซ้ ึง่รบัเงินประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูสู้ญเสยี ฯลฯ เสยีชวีติ> 
ครอบครวัผูส้ญูเสยีทีส่ามารถยืน่เร ือ่งได ้• • • ผูซ้ ึง่มคีณุสมบตัใินการรบัเงนิในลาํดบัถดัไป ในผูค้นซึง่อยู่ในฐานะ
ครอบครวัผูส้ญูเสยีของพนักงานทีเ่สยีชวีติ (คูส่มรส บุตร พ่อแม่ หลาน ปู่ย่าตายายและพีน่อ้ง) (ไม่ใชคู่ส่มรสของผูท้ี่
ไดร้บัเงนิประจาํปีมาจนถงึปัจจบุนั)

<วธิกีารยืน่เร ือ่ง>
ครอบครวัผูส้ญูเสยีโปรดยืน่ใบคาํรอ้งตอ่เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานโดยตรง
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กรณีทีไ่ดร้บัเงนิชดเชยประกนัอบุตัภิยัในการทาํงานอยู่แลว้

Q. สามารถเขา้รบัการรกัษาอาการเจ็บป่วยทีโ่รงพยาบาลไดจ้นถงึเมือ่ใด

สาํหรบัการจา่ย (ชดเชย) การรกัษา ฯลฯ น้ัน จะสามารถเขา้รบัการรกัษา จนอาการเจ็บป่วยไดร้บัการรกัษา 
จนอาการคงที ่(อาการคงทีร่กัษาไม่ได)้ แลว้ นอกจากนีห้ลงัจากเร ิม่เขา้รบัการรกัษา เป็นเวลา 1 ปี 6 เดอืน  
แลว้ ก็ยงัไม่สามารถรกัษาจนอาการคงที ่(อาการคงทีร่กัษาไม่ได)้ แลว้ ก็จะสามารถไดร้บัเงนิประจาํปี  
(ชดเชย) การเจ็บป่วย ฯลฯ ถา้จะระดบัความพกิารรนุแรง

<เง่ือนไขในการจา่ย, รายละเอยีดการจ่าย> 
กรณีทีม่อีาการเจ็บป่วยคงที ่และ เขา้ขา่ยกบัหมวดหมู่ระดบัความเจ็บป่วยทีก่าํหนดตามกฎหมาย จะสามารถไดร้บั เงนิ
ประจาํปี (ชดเชย) การเจ็บป่วย ฯลฯ เงนิจา่ยพเิศษการเจ็บป่วย และ เงนิประจาํปีพเิศษการเจ็บป่วย

เงนิประจาํปี (ชดเชย) การเจ็บป่วย ฯลฯ <เงินประกนัทีเ่กีย่วขอ้ง> การจา่ย (ชดเชย) การ
ดแูล ฯลฯ

ความเจ็บป่วย เงนิประจาํปี (ชดเชย) การเจ็บป่วย ฯลฯ เงนิจา่ยพเิศษการเจ็บป่วย 
(เงนิงวด) เงนิประจาํปีพเิศษ การเจ็บป่วย

ระดบั 1 เป็นจาํนวน 313 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 1 ลา้น 1 แสน 4 หมืน่เยน เป็นจาํนวน 313 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 2 เป็นจาํนวน 277 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 1 ลา้น 7 หมืน่เยน เป็นจาํนวน 277 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 3 เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิรายวนัพืน้ฐาน 1 ลา้นเยน เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิคาํนวณพืน้ฐาน

<ขอ้ควรระวงั> 
การจา่ยไม่ใชแ่คย่ืน่เร ือ่งก็จะไดร้บัการจา่ย ทัง้นีห้วัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานมอีาํนาจในการตดัสนิการจา่ย
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Q. ไดร้บัการบอกวา่รกัษาจนอาการคงที ่(อาการคงทีร่กัษาไม่ได)้ แลว้ ทัง้ ๆ ทีย่งัไม่ไดห้ายสนิท

ในการประกนัอบุตัภิยัในการทํางานน้ัน การทีร่กัษาแลว้ก็จะไม่สามารถมอีาการดขีึน้กวา่เดมิไดแ้ลว้ จะถกู 
เรยีกวา่ รกัษาจนอาการคงที ่(อาการคงทีร่กัษาไม่ได)้ ถงึแมว้า่จะไดร้บัการยอมรบัแลว้วา่รกัษาจนอาการคงที ่ 
(อาการคงทีร่กัษาไม่ได)้ ก็ตาม หากภายหลงัมคีวามพกิารหลงเหลอือยู่ จะไดร้บัการจา่ย (ชดเชย) ความ 
พกิาร ฯลฯ ตามระดบัความพกิาร

<เง่ือนไขในการจา่ย, รายละเอยีดการจ่าย> 
เมือ่การบาดเจ็บ หรอื การเจ็บป่วยทีเ่กดิขึน้ในการทํางานหรอืการเดนิทางไปทํางาน ไดร้บัการรกัษาจนอาการคงที ่(อาการ
คงทีร่กัษาไม่ได)้ แลว้ และยงัหลงเหลอืความพกิารทางรา่งกายในระดบัหน่ึง ซึง่อยู่ในหมวดหมู่ระดบัความพกิารทีก่ฎหมาย
กาํหนดไว ้จะทําการจา่ยเงนิประจาํปี หรอื เงนิงวดตามระดบัความพกิารน้ัน ๆ ตามทีร่ะบุดา้นลา่ง

การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ <เงนิประกนัทีเ่กีย่วขอ้ง> 
   การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ, การบาํบดัหลงัการผ่าตดั, อาฟเตอรแ์คร,์ 
   การจา่ยคา่อปุกรณช์ว่ยเหลอื เชน่ อวยัวะเทยีม

ความพกิาร การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ เงนิจา่ยพเิศษความพกิาร เงนิประจาํปีพเิศษความพกิาร เงนิงวดพเิศษความพกิาร

ระดบั 1

เงนิ
ประจาํปี

เป็นจาํนวน 313 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน

เงนิงวด

3 ลา้น 4 แสน 
2 หมืน่เยน

เงนิประจาํปี

เป็นจาํนวน 313 วนัของเงนิ
คาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 2 เป็นจาํนวน 277 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน

3 ลา้น 2 แสน
เยน

เป็นจาํนวน 277 วนัของเงนิ
คาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 3 เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน 3 ลา้นเยน เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิ

คาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 4 เป็นจาํนวน 213 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน

2 ลา้น 6 แสน 
4 หมืน่เยน

เป็นจาํนวน 213 วนัของเงนิ
คาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 5 เป็นจาํนวน 184 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน

2 ลา้น 2 แสน 
5 หมืน่เยน

เป็นจาํนวน 184 วนัของเงนิ
คาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 6 เป็นจาํนวน 156 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน

1 ลา้น 9 แสน 
2 หมืน่เยน

เป็นจาํนวน 156 วนัของเงนิ
คาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 7 เป็นจาํนวน 131 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน

1 ลา้น 5 แสน 
9 หมืน่เยน

เป็นจาํนวน 131 วนัของเงนิ
คาํนวณพืน้ฐาน

ระดบั 8

เงนิงวด

เป็นจาํนวน 503 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน

6 แสน 5 หมืน่
เยน

เงนิงวด

เป็นจาํนวน 503 วนัของเงนิคาํนวณ
พืน้ฐาน

ระดบั 9 เป็นจาํนวน 391 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน 5 แสนเยน เป็นจาํนวน 391 วนัของเงนิคาํนวณ

พืน้ฐาน

ระดบั 10 เป็นจาํนวน 302 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน

3 แสน 9 หมืน่
เยน

เป็นจาํนวน 302 วนัของเงนิคาํนวณ
พืน้ฐาน

ระดบั 11 เป็นจาํนวน 223 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน

2 แสน 9 หมืน่
เยน

เป็นจาํนวน 223 วนัของเงนิคาํนวณ
พืน้ฐาน

ระดบั 12 เป็นจาํนวน 156 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน 2 แสนเยน เป็นจาํนวน 156 วนัของเงนิคาํนวณ

พืน้ฐาน

ระดบั 13 เป็นจาํนวน 101 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน

1 แสน 4 หมืน่
เยน

เป็นจาํนวน 101 วนัของเงนิคาํนวณ
พืน้ฐาน

ระดบั 14 เป็นจาํนวน 56 วนัของเงนิ
รายวนัพืน้ฐาน 8 หมืน่เยน เป็นจาํนวน 56 วนัของเงนิคาํนวณ

พืน้ฐาน

<วธิกีารยืน่เร ือ่ง> 
เจา้ตวัโปรดยืน่ใบคาํรอ้งตอ่เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานโดยตรง

ระยะเวลาทีม่ผีล • • • 5 ปีจากวนัถดัจากวนัทีร่กัษาอาการบาดเจ็บจนอาการคงทีร่กัษาไม่ได ้

[ดูรายละเอยีดไดท้ี]่ ฉบบัที่ 2
• การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ  หนา้ที ่18 
• ใบคาํรอ้งการจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ  หนา้ที ่43 
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ขัน้ตอนการจา่ยกรณีทีเ่กดิมคีวามพกิารขึน้

*อาจจะมกีารใหย้ืน่เอกสารทีจ่าํเป็นอืน่ ๆ อกีดว้ย

ขอการรบัรองจากหวัหนา้งานลง
ในใบคาํรอ้ง

เกดิอบุตัภิยัในการทาํงาน

ยืน่ใบคาํรอ้งตอ่เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลกรมมาตรฐานแรงงาน

แจง้คาํตดัสนิ การจา่ยเงนิประกนัไปยงัเจา้ตวั

อาการคงทีร่กัษาไม่ได ้

<เอกสารแนบ> 

ในการกาํหนดอาการคงทีร่กัษา
ไม่ได ้และระดบัความพกิารน้ัน 
อาจจะมกีารใหแ้พทยผู์เ้ช ีย่วชาญ
พเิศษทําการวนิิจฉัยอาการ

รบัรองระดบัความพกิาร

โดยปกต ิระยะเวลาหลงัจากการรบั
การยืน่เร ือ่งจนถงึการตดัสนิใจจา่ย 
ประมาณ 3 เดอืน แตใ่นบางกรณี
อาจจะตอ้งใชเ้วลามากกวา่ 3 เดอืน

จา่ยเงนิประกนัไปยงับญัชทีีก่าํหนด

ใบคาํรอ้งการจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ
(กรณีอบุตัภิยัในการทํางานและอบุตัภิยัจาก
เหตใุนการทํางานหลายแห่ง ใชแ้บบฟอรม์
หมายเลข 10 และกรณีทีเ่ป็นอบุตัภิยัจาก
การเดนิทางไปทํางาน ใชแ้บบฟอรม์
หมายเลข 16-7)

รกัษา

 ภาพถา่ยเอ็กซเ์รย ์เป็นตน้
 กรณีทีไ่ดร้บัเงนิสวสัดกิารคนพกิาร 
หรอื เงนิบํานาญพืน้ฐานคนพกิาร ดว้ย
เหตผุลเดยีวกนั ตอ้งยืน่เอกสารรบัรอง
จาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัอยู่ดว้ย
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Q. กรณีทีค่วามพกิารรนุแรงมาก จงึตอ้งรบัการดแูลจากครอบครวั หรอื บรษิทับรกิารดแูล จะสามารถรบั
การชดเชยอะไรบา้ง

สามารถไดร้บัการจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ ในขอบเขตจาํนวนเงนิทีก่าํหนดได ้

<เง่ือนไขการจา่ย> 
จะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไข①-④ ทุกขอ้
① มคีวามพกิารทางระบบสมอง หรอื ความพกิารทางรา่งกาย ในระดบั 1 หรอื 2 ของเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร 
ฯลฯ หรอื เงนิประจาํปี (ชดเชย) การบาดเจ็บ ฯลฯ และ อยู่ในสภาวะทีต่อ้งไดร้บัการดแูลรกัษาเป็นประจาํ หรอื เป็น
ระยะ 

② กาํลงัไดร้บัการดแูลโดย บรษิทับรกิารการดแูลของเอกชนโดยเสยีคา่ใชจ้า่ย หรอืโดยญาต ิเพือ่น หรอืคนรูจ้กัอยู่
③ ไม่ไดเ้ขา้รกัษาอยู่ในโรงพยาบาล หรอื สถานบําบดั
④ ไม่ไดร้บัการดแูล โดยอาศยัอยู่ในสถานพยาบาลดแูลหรอืสถานดแูลผูส้งูอายุ ฯลฯ

<รายละเอยีดการจา่ย> 
จาํนวนเงนิทีจ่า่ย เป็นไปตามทีร่ะบุดา้นลา่ง ตามชนิดการดแูลเป็นประจาํ หรอื การดแูลเป็นระยะ (2022.3.1) 
 การดแูลเป็นประจาํ : 73,090 เยน - 171,650 เยน ตอ่เดอืน
 การดแูลเป็นระยะ : 36,500 เยน - 85,780 เยน ตอ่เดอืน

<วธิกีารยืน่เร ือ่ง> 
เจา้ตวัยืน่โปรดใบคาํรอ้งตอ่เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานโดยตรง

การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ <เงนิประกนัทีเ่กีย่วขอ้ง> การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ, เงนิ
ประจาํปี (ชดเชย) การเจ็บป่วย ฯลฯ

 อาฟเตอรแ์คร ์
    กรณีทีห่ลงัจากการเจ็บป่วยไดร้บัการรกัษาจนอาการคงที ่(อาการคงทีร่กัษาไม่ได)้ แลว้ แตม่อีาการเปลีย่นแปลงหรอืมคีวามเสีย่ง  กล่าวคอืยงัอาจเกดิอาการ
เจ็บป่วยภายหลงัขึน้มาอกีน้ัน ถา้เป็นการเจ็บป่วยทีเ่ขา้ขา่ย (20 อาการเจ็บป่วย) จะสามารถเขา้รบัการวนิิจฉัย หรอืขอคาํแนะนําดา้นสุขภาพได ้นอกจากนีย้งั
สามารถไดร้บัการจา่ยคา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นในการเดนิทางไปโรงพยาบาลเพือ่รบัการดแูลรกัษาทางการแพทย ์ฯลฯ อกีดว้ย เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่าํหนด

 การจา่ยคา่อปุกรณช์ว่ยเหลอื เชน่ อวยัวะเทยีม 
    กรณีทีไ่ดร้บั หรอื คาดว่าจะไดร้บัการจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ น้ัน ถา้เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่าํหนดแลว้จะสามารถไดร้บัการ จา่ยเงนิสําหรบัคา่ซือ้ (ซอ่มแซม) 
อปุกรณช์ว่ยเหลอื เชน่ อวยัวะเทยีม ภายในขอบเขตจาํนวนเงนิมาตรฐานทีก่าํหนด นอกจากนี ้กรณีทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่าํหนดแลว้ จะสามารถไดร้บัการจา่ยคา่
เดนิทางทีจ่าํเป็นในการซือ้ (ซอ่มแซม) อกีดว้ย

 การบาํบดัหลงัการผ่าตดั 
    กรณีทีไ่ดร้บัการจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ แลว้ สามารถรบัการบําบดัตา่ง ๆ หลงัจากทีก่ารบาดเจ็บไดร้บัการรกัษาจนอาการคงที ่ (อาการคงทีร่กัษาไม่ได)้ ได ้
เชน่ เขา้รบัการผ่าตดัใหม่อกีคร ัง้เพือ่ตดิตัง้อวยัวะเทยีม หรอื เพือ่ตกแตง่ลดความน่าเกลยีดของรอยแผล เป็นตน้ โดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยทีโ่รงพยาบาลทีเ่ขา้รว่มการ
ประกนัอบุตัภิยัในการทาํงาน หรอื หน่วยงานทางการแพทยท์ีก่ารประกนัอบุตัภิยัในการทาํงานกาํหนด นอกจากนีย้งัสามารถไดร้บัการจา่ยคา่เดนิทางจาํเป็นในการ
เดนิทางไปโรงพยาบาลเพือ่รบัการรกัษาพยาบาลและการดแูลทางการแพทยอ์กีดว้ย เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่าํหนด 

 คา่ชว่ยเหลอืการเล่าเรยีนของประกนัอุบตัภิยัในการทํางาน 
    ผูท้ีม่คีณุสมบตัใินการรบัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูสู้ญเสยี ฯลฯ หรอื บุตรของผูเ้สยีชวีติทีก่าํลงัศกึษาเล่าเรยีนอยู่ ถา้เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่าํหนดแลว้ จะ
สามารถไดร้บัการจา่ยชว่ยเหลอืจาํนวนหน่ึง (คา่ชว่ยเหลอืการเล่าเรยีนของประกนัอบุตัภิยัใการทาํงาน หรอื คา่ชว่ยเหลอืการเลีย้งดูการทาํงานของประกนัอบุตัภิยัใน
การทาํงาน)

ระยะเวลาทีม่ผีล • • • 2 ปีนับตัง้แต่วนัที ่1 ของเดอืนถดัจากเดอืนทีร่บัการดแูล

[ดูรายละเอยีดไดท้ี]่ ฉบบัที่ 2
• การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ  หนา้ที ่33 
• ใบคาํรอ้งการจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ  หนา้ที ่51 

ระบบการชว่ยเหลอือืน่ ๆ



14

Q. บรษิทัทีท่ํางานอยู่บอกวา่อบุตัเิหตคุร ัง้นีไ้ม่ใชอ่บุตัภิยัในการทํางาน หวัหนา้ในทีท่ํางานจงึไม่ใหค้วาม
รว่มมอืในขัน้ตอนใหก้ารรบัรอง จะทําอย่างไรดี

A. การดาํเนินการตามขัน้ตอนการประกนัอบุตัภิยัในการทํางานน้ัน โดยหลกัการแลว้ ผูไ้ดร้บัอบุตัภิยั
สามารถดาํเนินการไดเ้อง ในกรณีทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได ้เชน่ บรษิทัปฏเิสธทีจ่ะทําการรบัรองให ้ก็
สามารถรบัใบคาํรอ้งประกนัอบุตัภิยัในการทํางานได ้แมจ้ะไม่มกีารรบัรองจากหวัหนา้ทีท่ํางานก็ตาม

สาํหรบักรณีอืน่ ๆ

Q. อบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ทีบ่รษิทัในอดตีคอ่นขา้งนานมาแลว้ จะสามารถไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นอบุตัภิยัในการ
ทํางานหรอืไม่

A. ถา้หากระยะเวลาเกนิระยะเวลาทีม่ผีลทีก่าํหนดในแตล่ะชนิดของการจา่ยประกนัแลว้ ก็จะไม่สามารถรบั
เงนิประกนัได ้ขอใหต้รวจสอบระยะเวลาทีม่ผีลในแตล่ะหวัขอ้การประกนั

Q. ถา้ลาออกจากงานแลว้ หรอื บรษิทัเลกิกจิการไปแลว้ จะสามารถรบัเงนิชดเชยอบุตัภิยัในการทํางาน
หรอืไม่

A. แมใ้นสถานการณเ์ชน่น้ัน ก็สามารถยืน่เร ือ่งขอรบัเงนิประกนัได ้ในกรณีนีอ้าจจะมกีารขอใหแ้จง้ช ือ่ 
และ ทีอ่ยู่ของหวัหนา้ทีท่ํางาน หรอื เพือ่นรว่มงานทีบ่รษิทั

Q. บรษิทัทีท่ํางานอยู่บอกมาว่าดงันี ้กรณีนีจ้ะสามารถรบัเงนิประกนัอบุตัภิยัในการทํางานไดห้รอืไม่        
① ไม่ไดเ้ขา้รว่มประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน                                                                       
② ใชก้ารประกนัพเิศษรปูแบบอืน่ทีไ่ม่ใชป่ระกนัอบุตัภิยัในการทํางาน

A. ① กรณีทีบ่รษิทัไม่ไดด้าํเนินการเขา้รว่มประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน โดยหลกัการแลว้ การบาดเจ็บ 
หรอื เจ็บป่วยทีเ่กดิขึน้จากการทํางาน หรอืการเดนิทางไปทํางาน จะสามารถไดร้บัเงนิประกนัได ้

② ในกรณีทีบ่รษิทั หรอื หน่วยงานไดท้ําระบบประกนัพเิศษไวก็้ตาม ก็ยงัสามารถรบัประกนัอบุตัภิยัใน
การทํางานได ้

*อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีม่กีารจา่ยชดเชยจากบรษิทั (การจา่ยคา่รกัษา, การจา่ยชดเชยการหยดุงาน, การจา่ยชดเชย
ความเสยีหาย ฯลฯ) แลว้ อาจจะไม่มกีารจา่ยประกนัอบุตัภิยัในการทาํงาน หรอื จาํนวนเงนิทีจ่า่ยนอ้ยลงก็ได ้
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Q. กรณีดงัตอ่ไปนี ้จะสามารถไดร้บัเงนิประกนัอบุตัภิยัในการทํางานหรอืไม่
① ขณะเดนิทางไปทํางานเกดิโดนจกัรยานชนจนไดร้บับาดเจ็บและไม่สามารถระบคุูก่รณีได ้
② ไดร้บับาดเจ็บขณะเดนิทางไปบรษิทั โดยใชเ้สน้ทางทีไ่ม่ใชเ่สน้ทางปกติ

A. ① สามารถรบัเงนิประกนัอบุตัภิยัในการทํางานได ้
② ถา้เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่าํหนดก็จะสามารถไดร้บัเงนิประกนัได ้

อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน

อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน คอื การบาดเจ็บของพนักงานทีเ่กดิจาก “การเดนิทางไปทํางาน”
“การเดนิทางไปทํางาน” คอื การทีพ่นักงานเดนิทาง ตามทีก่าํหนดในหวัขอ้①-③ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ทํางานโดยใชเ้สน้ทางและวธิทีางทีเ่หมาะสม (ทัง้นีไ้ม่นับรวมการเดนิทางในงานทีเ่นือ้งานคอืการเดนิทาง)
① การเดนิทางไปกลบัระหวา่งทีพ่กัอาศยัและทีท่ํางาน
② การเดนิทางระหวา่งสถานทีท่ํางานทีก่าํหนดตามกฎกระทรวงสาธารณสขุ กบัสถานทีท่ํางานอกีแห่ง 

(การเดนิทางระหวา่งทีท่ํางานของพนักงานทีม่ทีีท่ํางานหลายแห่ง)
③ การเดนิทางทีย่กตวัอย่างในการเดนิทางไปกลบัใน ① โดยเร ิม่ตน้ในขาไป หรอื ตอ่เน่ืองกนัในขากลบั 

(เฉพาะกรณีทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่าํหนดโดยกฎกระทรวงสาธารณสขุ)
<รายละเอยีดการจา่ย> 
เหมอืนกบักรณีอบุตัภิยัในการทํางานและอบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแห่ง (การจา่ยการหยดุงาน
น้ัน จะกาํหนดใหพ้นักงานตอ้งรบัภาระสว่นหน่ึง โดยจะหกัออก 200 เยนจากจาํนวนเงนิทีจ่ะจา่ย) 

<วธิกีารยืน่เร ือ่ง> 
เหมอืนกบักรณีอบุตัภิยัในการทํางาน และอบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแห่ง
เอกสารแนบ : ใบรบัรองอบุตัเิหต ุ(กรณีทีเ่ป็นอบุตัเิหตทุางรถยนต)์ ฯลฯ

[ดูรายละเอยีดไดท้ี]่ ฉบบัที่ 2 • อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน  หนา้ที ่6 

Q. ระหวา่งเดนิทางไปทํางานเกดิอบุตัเิหตทุางรถยนต ์ไดร้บับาดเจ็บ โดยไดร้บัเงนิประกนัจากการ
ประกนัภยัรถยนตข์องคูก่รณีแลว้ ยงัจะสามารถไดร้บัเงนิประกนัอบุตัภิยัในการทํางานอกีหรอืไม่

A. กรณีนีก็้ยงัสามารถไดร้บัเงนิประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน แตจ่าํนวนเงนิประกนัอบุตัภิยัทีจ่ะจา่ยดว้ย
เหตผุลเดยีวกนัน้ัน ตอ้งหกัออกดว้ยจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัจากประกนัภยัรถยนต ์นอกจากนี ้กรณีทีต่อ้ง
หยดุงาน หรอื มคีวามพกิารเกดิขึน้น้ัน เงนิจา่ยพเิศษจะถกูจา่ย ไม่วา่จะไดร้บัเงนิประกนัจากประกนัภยั
รถยนตห์รอืไม่ก็ตาม
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ขอ้ควรระวงัในกรณีทีไ่ดก้ลบัประเทศของตนแลว้

จาํนวนเงนิทีจ่า่ยจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (อตัราขาย) ในวนัทีไ่ดก้าํหนด
จา่ย โดยคาํนวณเป็นคา่เงนิของประเทศญีปุ่่ น

จาํนวนเงนิของการจา่ยชดเชยของประกนั

<การพจิารณาในกรณีทีร่อ้งขอจากนอกประเทศญีปุ่่น>

ถา้รายละเอยีดในการรบัการตรวจรกัษาไดร้บัการยอมรบัวา่เหมาะสม จะเขา้ขา่ยการจา่ย
คา่ชดเชย (จะจา่ยคา่ชดเชยคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการรกัษา)

กรณีทีเ่ขา้รบัการรกัษาในตา่งประเทศ

•อาฟเตอรแ์คร ์
•การจา่ยคา่อปุกรณช์ว่ยเหลอื เชน่ อวยัวะเทยีม (ในบางกรณีอาจจะมกีารจา่ยคา่เกา้อี ้
รถเข็นดว้ย)

•การบําบดัหลงัการผ่าตดั
•คา่ชว่ยเหลอืการเลา่เรยีนของประกนัอบุตัภิยัในการทาํงาน (จาํกดัเฉพาะการเขา้
โรงเรยีนในประเทศญีปุ่่ นเทา่น้ัน) 

ดรูายละเอยีดไดท้ี ่หนา้ที ่13

สิง่หลกั ๆ ทีก่าํหนดใหร้บัไดเ้ฉพาะในประเทศญีปุ่่ น

(R4.3) 


