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[ สาํหรบัแรงงานชาวตา่งชาตใินประเทศญี9ปุ่น ]

คูม่อืการยื+นเร ื+อง
ประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน

<ฉบบัที' 2>

ภาพรวมของการจา่ยของประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน                                      
รายละเอยีดของการจา่ยของประกนัแตล่ะชนิด

ไม่วา่จะเป็นคนสญัชาตใิดก็ตาม คนทีEทํางานอยูใ่นประเทศญีEปุ่ นทกุคนจะสามารถ

ไดร้บัความคุม้ครองจากประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน ตัJงแตผู่ท้ีEไดร้บัใบสถานภาพการ

พํานักซึEงอนุญาตใหท้ํางานในประเทศญีEปุ่ น รวมไปถงึนักเรยีนนักศกึษาตา่งประเทศทีE

ประสบอบุตัเิหตตุอนเขา้ทํางานพารท์ไทม ์

หนังสอืคูม่อืเลม่นีJ อธบิายถงึชนิดและรายละเอยีดของเงนิชดเชยประกนัอบุตัภิยัใน
การทํางานทีEผูใ้ชแ้รงงานชาวตา่งประเทศสามารถรบัได ้เพืEอใหผู้ใ้ชแ้รงงานนัJน ๆ 

สามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย

สาํหรบัรายละเอยีดเกีEยวกบัเงืEอนไขทีEจาํเป็นในการจา่ยเงนิชดเชยนัJน ขอใหส้อบถาม
ไดจ้ากเจา้หนา้ทีEผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงาน นอกจากนีJขอใหร้ะวงัดว้ยวา่ในบาง

กรณีจะไม่สามารถรบัเงนิชดเชยไดเ้มืEอกลบัไปยงัประเทศของตนแลว้

[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

ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P36

ฝ่ายเงนิชดเชย แผนกเงนิชดเชยอบุตัภิยัแรงงานกรมมาตรฐานแรงงาน กระทรวงสาธารณสขุ

タイ語
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ประเภทของการจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ จากประกนัอบุตัภิยัในการทาํงาน

เกดิจากการทํางาน

เกดิจากการเดนิทาง

ไปทํางาน

อืEน ๆ

อบุตัภิยัในการ
ทํางาน

อบุตัภิยัจากการ
เดนิทางไป

ทํางาน

อบุตัภิยัอืEน ๆ

ประกนัอบุตัภิยัใน
การทํางาน

ประกนัสขุภาพ

อบุตัภิยัจากเหตุ
ในการทํางาน

หลายแหง่

*อบุตัภิยัจากการทํางานไม่สามารถไดร้บัการคุม้ครองจากประกนัสขุภาพ

【ประกนั】【สาเหต ุ• ตน้เหต】ุ 【ชนิดของอบุตัภิยั】

u การจา่ย (ชดเชย) คา่รกัษา ฯลฯ : ในกรณีทีIผูใ้ชแ้รงงานไดร้บับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยทีIมสีาเหตมุาจากการทํางาน
หรอืการเดนิทางไปทาํงาน

u การจา่ย (ชดเชย) การหยดุงาน ฯลฯ : การจา่ยในกรณีทีIผูใ้ชแ้รงงานไม่ไดร้บัเงนิคา่จา้งเนืIองจากหยดุงาน เพืIอ
ไดร้บัการรกัษาการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยทีIมสีาเหตมุาจากการทํางานหรอืการเดนิทางไปทํางาน

u เงนิประจาํปี (ชดเชย) การเจ็บป่วย ฯลฯ : ในกรณีทีI หลงัเร ิIมการไดร้บัรกัษาการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วย เป็น
เวลา 1 ปี 6 เดอืน ยงัไม่สามารถรกัษาจนอาการคงทีI (อาการคงทีIรกัษาไม่ได)้ แลว้ เกดิความพกิารซึIงอยูใ่น
ระดบัความเจ็บป่วยทีIกาํหนดไว ้

u การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ : ในกรณีทีIการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยรกัษาจนอาการคงทีI (อาการคงทีI

รกัษาไม่ได)้ และเกดิความพกิารซึIงอยูใ่นระดบัความพกิารทีIกาํหนดไว ้
u การจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ : ในกรณีทีIผูใ้ชแ้รงงานเสยีชวีติ
u คา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) : ในกรณีทีIผูใ้ชแ้รงงานเสยีชวีติ และมกีารจดัการงานศพ
u การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ : ในกรณีทีIผูใ้ชแ้รงงานกาํลงัไดร้บัการดแูลเนืIองจากความพกิารทีIอยูใ่นระดบั

ความเจ็บป่วยทีIกาํหนดไวโ้ดยเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ หรอืเงนิประจาํปี (ชดเชย) การเจ็บป่วย 
ฯลฯ เงนิประจาํปีสาํหรบัความพกิารทีIกาํหนด

ภาพรวมของการจา่ยประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน

ประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน เป็นระบบทีIจะทําการจา่ยคา่ชดเชยประกนัทีIจาํเป็น สาํหรบัการใชจ้า่ยตา่ง ๆ 
เชน่ คา่รกัษาพยาบาล ในกรณีทีIผูใ้ชแ้รงงานไดร้บับาดเจ็บ เจ็บป่วย หรอืเสยีชวีติ โดยมสีาเหตมุาจากการ
ทํางานหรอืการเดนิทางไปทํางาน แมจ้ะเป็นคนตา่งชาตก็ิตาม หากทํางานอยูใ่นประเทศญีIปุ่ นแลว้ จะไดร้บั
การคุม้ครองโดยประกนัอบุตัภิยัในการทาํงาน
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อบุตัภิยัในการทํางาน

[นิยามศพัท ์①]

อบุตัภิยัในการทํางาน คอืการเจ็บป่วย ฯลฯ (การบาดเจ็บ, ความเจ็บป่วย, ความพกิาร,
การเสยีชวีติ ฯลฯ) ทีEผูใ้ชแ้รงงานไดร้บัซ ึEงมสีาเหตมุาจากการทํางาน

การทํางาน การเจ็บป่วย ฯลฯ

มเีหตภุาพระดบัหนึBง

l การทีIมเีหตภุาพระดบัหนึIงระหวา่งการทํางานกบัการเจ็บป่วย ฯลฯ นั\น นับไดว้า่ “อบุตัภิยัในการทํางาน”
l เจา้ของบรษิทั หรอื กรรมการบรษิทั ไม่นับเป็นพนักงาน ดงันั\น โดยหลกัการแลว้จะไม่สามารถรบัเงนิ

ชดเชยได ้

◇ การบาดเจบ็ในการทํางานคอื
อบุตัภิยัประการตอ่ไปทัJง 3 ประการ นับไดว้า่อบุตัภิยัในการทํางาน

<1>กรณีที1ทํางานอยู่ในที1ทํางาน
ในกรณีทีEทํางานอยูใ่นอาคารทีEต ัJงอยูใ่นทีEทํางาน (สาํนักงานของบรษิทั, โรงงาน) 

ในเวลาทํางานปกตทิีEไดก้าํหนดไวแ้ละเวลาทํางานเกนิเวลานัJน นับไดว้า่อบุตัภิยัใน
การทํางาน ตราบใดไม่มเีหตเุฉพาะ

* ในกรณีดงักล่าว ไม่สามารถนบัไดว้า่เป็นอบุตัภิยัในการทํางาน
① กรณีทีEพนักงานไดร้บับาดเจ็บเนืEองจากพนักงานนัJน ๆ มกีารกระทําสว่นตวัซึEง

ไม่ไดเ้กีEยวขอ้งกบัการงานในเวลาการทํางาน

② กรณีทีEพนักงานจงใจทําใหเ้กดิอบุตัภิยัขึ Jน

③ กรณีทีEอบุตัภิยัเกดิจากพนักงานถกูทํารา้ยดว้ยความรนุแรงเนืEองจากความแคน้
สว่นตวักบับคุคลทีEสาม
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<2>กรณีที1ไม่ไดทํ้างานในที1ทํางาน
อบุตัภิยัทีEเกดิขึ JนเนืEองจากการกระทําสว่นตวัซึEงไม่ไดเ้กีEยวขอ้งกบัการงาน ใน

เวลาพกั เวลากอ่นทํางานเร ิEม หรอื หลงัเลกิทํางานซึEงเป็นเวลาทีEไม่ไดท้ํางานนัJน ไม่
สามารถนับไดว้า่อบุตัภิยัในการทํางาน

แตท่วา่ในกรณีทีEอาคารหรอือปุกรณต์า่ง ๆ ในทีEทํางานไม่ไดร้บัการตรวจสภาพ
อยา่งเหมาะสม และทําใหเ้กดิอบุตัภิยันัJน นับไดว้า่เป็นอบุตัภิยัในการทํางาน และ
กรณีทีEพนักงานมกีารกระทําทีEมคีวามจาํเป็นทางกายภาพ เชน่ เขา้หอ้งสขุา นัJนนับ
ไดว้า่อบุตัภิยัในการทํางาน

<3>กรณีที1ทํางานนอกสถานที1ทํางาน
ในกรณีทีEมอีบุตัภิยัเกดิขึ Jน เมืEอพนักงานออกไปทํางานตา่งจงัหวดั หรอืออกไป

เซลลข์องนอกสถานทีEทํางานนัJน นับไดว้า่อบุตัภิยัในการทํางาน ตราบใดไม่มเีหตุ
เฉพาะ เชน่ พนักงานคนนัJนตัJงใจจะมกีารกระทําสว่นตวัทีEไม่มคีวามจาํเป็นในการ
ทํางาน

◇ ความเจบ็ป่วยในการทํางานคอื
กรณีทีEเป็นไปตามเงืEอนไข 3 ขอ้ดงัตอ่ไปนีJ โดยหลกัการแลว้นับไดว้า่เป็นความ
เจ็บป่วยในการทํางาน

<1>มปัีจจยัที1เป็นภยัในสถานที1ทํางาน
กรณีทีEมปัีจจยัทางกายภาพทีEเป็นภยั สารเคม ีหรอื การทํางานหนักเกนิควรทีE

เป็นภาระตอ่รา่งกายในขัJนตอนการทํางาน

(ตวัอยา่ง) แรใ่ยหนิ

<2>กรณีที1พนกังานตอ้งสมัผสักบัปัจจยัที1เป็นภยัจนเกดิโรคาพยาธิ

<3>ขัOนตอนการเกดิความเจบ็ป่วยและอาการของความเจบ็ป่วยนัOนมคีวาม
เป็นเหตเุป็นผลทางการแพทย ์

ความเจ็บป่วยในการทํางานจาํเป็นตอ้งเกดิจากการสมัผสักบัปัจจยัทีEเป็นภยัทีEอยู่
ในการทํางานของพนักงาน อาการของความเจ็บป่วยนัJนจงึจาํเป็นตอ้งเกดิขึ Jนหลงั
การสมัผสัปัจจยัทีEเป็นภยั จงัหวะเวลาของการเกดิความเจ็บป่วยนัJนตอ้งขึ Jนอยูก่บั
ลกัษณะของปัจจยัทีEเป็นภยัแตล่ะประการหรอืขัJนตอนการสมัผสัปัจจยัทีEเป็นภยัของ
พนักงาน
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อบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแหง่

[นิยามศพัท ์②]

อบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแห่ง หมายถงึ การบาดเจ็บหรอืความ
เจ็บป่วยทีIพจิารณาแลว้เห็นวา่เกดิจากงานทีIถกูวา่จา้งในหลายแห่งของ
พนักงานทีIทํางานหลายแห่ง การบาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วย ฯลฯ  ดงักลา่ว
รวมถงึความเจ็บป่วยทางสมองหรอืหวัใจ และความผดิปกตดิา้นจติใจ

◇ พนักงานที'ทาํงานหลายแหง่
พนักงานทีEทํางานหลายแหง่ คอื พนักงานทีEถกูจา้งานหลายแหง่ในเวลาเดยีวกนัและ
ไม่ใชน่ายจา้งคนเดยีวกนัเมืEอเกดิการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ฯลฯ

* พนักงานทีEทํางานแหง่เดยีว : พนักงานทีEถกูใชง้านเพยีงแหง่เดยีวเทา่นัJน

◇ การรบัรองอบุตัภิยัจากเหตใุนการทาํงานหลายแหง่
ภาระงาน (ช ัEวโมงทํางาน ความเครยีด ฯลฯ) จากการทํางานหลายแหง่จะไดร้บัการ
ประเมนิโดยรวม และจะประเมนิวา่สามารถถอืเป็นอบุตัภิยัในการทํางานไดห้รอืไม่ มี
กรณีทีEแมจ้ะเป็นพนักงานทีEทํางานหลายแหง่ แตถ่กูพจิารณาตดัสนิวา่มสีาเหตมุา
จากภาระงานของทีEทํางานเพยีงแหง่เดยีว จงึถกูมองวา่เป็นอบุตัภิยัในการทํางานใน
กรณีปกติ

→ P10,11
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อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน

อบุตัภิยัในการเดนิทางไปทาํงาน คอื การบาดเจ็บ ฯลฯ ของพนักงานทีIเกดิ
จากการเดนิทางไปทาํงาน

◇ การเดนิทางไปทํางานคอื
การเดนิทางตามทีEกาํหนดในหวัขอ้ ①-③ ทีEเกีEยวขอ้งกบัการทํางานโดยใชเ้สน้ทาง
และวธิทีางทีEเหมาะสม

① การเดนิทางไปกลบัระหวา่งทีEพกัอาศยัและทีEทํางาน (ซึEงเป็นสถานทีEพนักงาน
เร ิEมทํางานและเลกิทํางาน)

② การเดนิทางระหวา่งสถานทีEทํางานทีEกาํหนดตามกฎกระทรวงสาธารณสขุ กบั 
สถานทีEทํางานอกีแหง่ (การเดนิทางระหวา่งทีEทํางานของพนักงานทีEมทีีEทํางาน
หลายแหง่)

③ การเดนิทางระหวา่งทีEพกัอาศยัทีEถกูสง่ไป กบั ทีEพกัอาศยัดัJงเดมิของตนสาํหรบั
พนักงานทีEถกูสง่ไปประจาํทีEอืEน

รปูแบบการเดนิทางไปทาํงาน *รปูแบบ 2 และ 3 มเีงื1อนไขที1กาํหนดอยูด่ว้ย กรณุาระวงัในรายละเอยีด

ที#พกัอาศยั ที#ทํางาน

ที#ทํางาน ที#ทํางานอกี
แหง่

ที#พกัอาศยั

ที#ทํางาน

ที#พกัอาศยัที#
ถูกสง่ไป

ที#พกัอาศยั
ด ั,งเดมิของตน

1 กรณีปกติ

2 กรณีผูม้ทีี#ทํางานหลายแหง่ 3 กรณีถูกสง่ไปประจาํที6อื6น

[นิยามศพัท ์③ ]



7

◇ ขอบเขตการเดนิทางไปทํางาน
หากพนักงานออกนอกเสน้ทางการเดนิทางไปทํางานหรอืยกเลกิการเดนิทางไป

ทํางานแลว้ เสน้ทางระหวา่ง / หลงัการออกนอกเสน้ทาง และการยกเลกินัJน ไม่
สามารถนับไดว้า่การเดนิทางไปทํางาน

แตก่รณีทีEมกีารไปซื JอสิEงของจาํเป็นในชวีติประจาํวนัหรอืมกีารกระทําคลา้ยเคยีงกนั
เทา่ทีEมคีวามจาํเป็นนอ้ยทีEสดุนัJน หลงัพนักงานกลบัไปเสน้ทางทีEเหมาะสมเดนิทางไป
ทํางานแลว้ นับไดว้า่เป็นการเดนิทางไปทํางาน

ขอบเขตการเดนิทางไปทํางาน
¡ … ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นขอบเขตการเดนิทางไปทํางาน

× … .ไม่ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นขอบเขตการเดนิทางไปทํางาน

ที#ทํางาน

จาํเป็นในชวีติประจาํวนั 
และตามที6กาํหนดใน

กฎกระทรวงสาธารณสุข 
(ยกเลกิการเดนิทาง)

ยกเลกิการ
เดนิทาง

ออกนอก
เสน้ทาง

ที#พกัอาศยั

ที#ทํางาน ที#พกัอาศยั

* กรณีทีBเดนิทางจากทีB

ทํางานหนึBงไปยงัทีBทํางาน

อกีแห่งหนึBง หรอืจากทีB

พกัอาศยัทีBถกูสง่ไปไปยงั

ทีBพกัอาศยัดัIงเดมิก็

เชน่เดยีวกนั

จาํเป็นในชวีติประจาํวนั 
และตามที#กาํหนดใน

กฎกระทรวงสาธารณสุข 
(ออกนอกเสน้ทาง)

○

○○

×

×

×

×

×

× ×

×
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◇ จาํนวนเงินจา่ยรายวนัพื <นฐานคอื
โดยหลกัการแลว้ จาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพื Jนฐาน คอื จาํนวนเงนิทีEเทา่กบัคา่จา้งเฉลีEย 
(กฎกรมมาตรฐานแรงงาน มาตรา 12)

โดยหลกัการแลว้ วธิกีารคดิคา่จา้งเฉลีEย คอื คดิจาํนวนเงนิคา่จา้งโดยรวมทีEไดจ้า่ย
ใหก้บัพนักงานในชว่ง 3 เดอืนกอ่นหนา้วนัทีEเกดิเหตแุละสมควรทีEจะทําการคาํนวณ
คา่จา้ง* และหารดว้ยจาํนวนวนัโดยรวม (วนัตามปฏทินิซึEงรวมวนัหยดุดว้ย) ในชว่ง
เวลานัJน

เงนิคา่จา้งทีEเป็นพื Jนฐานในการคาํนวณเงนิคา่จา้งนัJน ไม่วา่จะมชี ืEอเรยีกวา่อยา่งไรก็
ตาม จะถอืวา่เป็นสิEงทีEผูจ้า้งจา่ยใหส้าํหรบังานทีEทํา

อยา่งไรก็ตาม เงนิคา่จา้ง เชน่ เงนิคา่จา้งทีEจา่ยใหแ้กคู่ส่มรสเป็นพเิศษ หรอื เงนิโบนัส 
ซึEงเป็นเงนิคา่จา้งทีEจา่ยใหท้กุ ๆ ชว่งเวลาทีEยาวนานกวา่ 3 เดอืนนัJน จะไม่ถกูรวมใน
การคาํนวณ

โดยหลกัการแลว้ เงนิจา่ยรายวนัพื JนฐานสาํหรบัพนักงานทีEทํางานหลายแหง่จะ
เทา่กบัยอดรวมของเงนิจา่ยรายวนัพื JนฐานจากทีEทํางานตา่ง ๆ
* วนัทีIเกดิอบุตัเิหตทุีIเป็นสาเหตขุองการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติ หรอื วนัทีIแพทยไ์ดว้นิิจฉัยตดัสนิชดัเจนวา่ได ้

เจ็บป่วยแลว้ อยา่งไรก็ตามกรณีทีIมกีารกาํหนดวนัตดังบในการคาํนวณคา่จา้ง ใหใ้ชว้นัตดังบกอ่นหนา้
วนัทีIเกดิอบุตัเิหตุ

[ขอ้ยกเวน้]

① กรณีตอ่ไปนีJทีEไดร้บัการยอมรบัวา่จาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพื JนฐานนัJน ไม่

เหมาะสมกบัจาํนวนเงนิคา่จา้งรายวนัเฉลีEยทีEไดร้บัจรงิ จะมกีารใชว้ธิกีารคาํนวณ

จาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพื Jนฐานแบบพเิศษ

(a) กรณีทีEในชว่งเวลาทีEใชใ้นการคาํนวณคา่จา้งเฉลีEย ไดม้กีารหยดุงานเพืEอ

เขา้รบัการรกัษาการบาดเจ็บ ฯลฯ ทีEไม่เกีEยวกบังาน

(b) กรณีทีEพนักงานซึEงเป็นโรคฝุ่นจบัปอด ไดร้บัการยา้ยใหไ้ปทํางานอืEนทีEไม่

ตอ้งเกีEยวขอ้งกบัฝุ่นละออง

ฯลฯ

② จาํนวนเงนิในการจา่ย (ชดเชย) การหยดุงาน ฯลฯ นัJน กรณีทีEเวลาผ่านไป 1 ปี 

6 เดอืน นับตัJงแตเ่ร ิEมเขา้รบัการรกัษาแลว้นัJน จะมกีารนําจาํนวนเงนิขอบเขตตํEาสดุ
และขอบเขตสงูสดุ แบง่ตามชว่งอายมุาใชด้ว้ย

สาํหรบัการจา่ยเงนิประจาํปีนัJน ตัJงแตเ่ดอืนแรกทีEไดม้กีารจา่ยเงนิประจาํปี จะมี

การนําจาํนวนเงนิขอบเขตตํEาสดุ และ ขอบเขตสงูสดุ แบง่ตามชว่งอายมุาใช ้
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(ตวัอย่าง 1)

ไดร้บัเงนิคา่จา้งแตล่ะเดอืน 2 แสนเยน (วนัคดิเงนิเดอืนคอืวนัสิ Aนเดอืนของทกุเดอืน) กรณีทีGไดร้บั

อบุตัเิหตใุนเดอืนตลุาคม

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

(ตวัอย่าง 2)

ไดร้บัการจา้งงานจาก 2 บรษิทัซึGงจา่ยเป็นเงนิเดอืน 200,000 เยนจากบรษิทั A และเป็นเงนิเดอืน 

100,000 เยนจากบรษิทั B โดยคดิเงนิเดอืนในวนัสิ Aนเดอืนของทกุเดอืน กรณีทีGเกดิอบุตัเิหตใุน

เดอืนกรกฎาคม

จะไดร้บัการจ่ายเงนิรายวนัพื \นฐานของบรษิทั A
(2 แสนเยน) x 3 เดือน ÷ 91 วนั [เมษายน (30 วนั) + พฤษภาคม (31 วนั) + มิถุนายน (30 วนั)] = 
6,593.40 เยน
จะไดร้บัการจ่ายเงนิรายวนัพื \นฐานของบรษิทั B 

(1 แสนเยน) x 3 เดือน ÷ 91 วนั [เมษายน (30 วนั) + พฤษภาคม (31 วนั) + มิถุนายน (30 วนั)] = 
3,296.70 เยน
ยอดเงนิจ่ายรายวนัพื \นฐาน
6,593.40 เยน + 3,296.70 เยน ≒ 9,891 เยน

* “ค่าจา้ง” จะไม่นับรวมค่าจา้งทีIไดร้บัเป็นพิเศษ และ ค่าจา้งทีIไดร้บัทุก ๆ ชว่งเวลาทีIเกนิ 3 เดือน อย่างไร
ก็ตาม “ค่าจา้งทีIไดร้บัทุก ๆ ชว่งเวลาทีIเกนิ 3 เดือน” อย่างเชน่ เงนิโบนัส นั\น ถา้กําหนดอยู่ในจํานวน
เงนิประจําปีพิเศษครอบครวัผูสู้ญเสยีแลว้ จะไดร้บัการคํานวณใน “จํานวนเงนิคํานวณรายวนัพื \นฐาน”

◇ จาํนวนเงินคาํนวณรายวนัพื <นฐานคอื
โดยหลกัการแลว้ จาํนวนเงนิคาํนวณรายวนัพื ?นฐาน คอื จาํนวนเงนิทีBคาํนวณโดยใช ้
จาํนวนเงนิรวมทีBไดร้บัเป็นพเิศษจากบรษิทัของพนักงานภายในระยะเวลา 1 ปีกอ่นหนา้
วนัทีBเกดิอบุตัเิหตทุีBเป็นสาเหตขุองการบาดเจ็บ หรอื เสยีชวีติ หรอื วนัทีBไดร้บัการวนิิจฉัย
วา่ไดม้อีาการเจ็บป่วยแลว้ เนืBองจากการทํางาน หรอื การเดนิทางไปทํางาน ซึBงจะถอื
จาํนวนเงนินี?เป็นเงนิคาํนวณรายปีพื ?นฐาน และ เมืBอหารดว้ย 365 ก็จะเป็นจาํนวนเงนิ
คาํนวณรายวนัพื ?นฐาน

เงนิทีBไดร้บัเป็นพเิศษ คอื เงนิคา่จา้งทีBไดแ้ละไม่ไดถ้กูรวมไวใ้นการคํานวณจาํนวนเงนิจา่ย
รายวนัพื ?นฐาน เชน่ โบนัส ซึBงไดร้บัการจา่ยทกุ ๆ ชว่งเวลาทีBยาวนานกวา่ 3 เดอืน เป็นตน้ 
(สาํหรบัเงนิคา่จา้งทีBไดร้บัพเิศษเป็นคร ั?งคราว เชน่ เงนิคา่จา้งทีBจา่ยใหแ้กคู่ส่มรสเป็นพเิศษ
นั?น ไม่ถกูนํามารวมคาํนวณเงนิทีBไดร้บัเป็นพเิศษ)

นอกจากนี? กรณีทีBจาํนวนเงนิรวมทีBไดร้บัพเิศษนั?น เกนิ 20% ของจาํนวนเงนิจา่ยรายปี
พื ?นฐาน (จาํนวนเงนิเท่ากบั 365 เท่าของเงนิจา่ยรายวนัพื ?นฐาน) แลว้ จะใชจ้าํนวน 20%
ของจาํนวนเงนิจา่ยรายปีพื ?นฐานเป็นจาํนวนเงนิคาํนวณรายปีพื ?นฐานแทน (โดยทีBมี
ขอบเขตจาํนวนเงนิอยู่ไม่เกนิ 1 ลา้น 5 แสนเยน)

โดยหลกัการแลว้ จาํนวนเงนิคาํนวณรายวนัพื ?นฐานสาํหรบัพนักงานทีBทํางานหลายแห่งจะ
เท่ากบัยอดรวมเงนิจา่ยรายปีพื ?นฐานจากทีBทํางานตา่ง ๆ หารดว้ย 365

ตวัอยา่งการคาํนวณจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพื
]
นฐาน



10

การเจบ็ป่วยทางสมองและหวัใจ

[เงืEอนไขในการรบัรองตามประเภทของการเจ็บป่วย①]

สาํหรบั “ความเจ็บป่วยของเสน้เลอืดในสมอง” เชน่ โรคหลอดเลอืดสมอง ฯลฯ หรอื “ความเจ็บป่วยของหวัใจ” เชน่ 
กลา้มเนื\อหวัใจตาย ฯลฯ นั\น ความผดิปกตขิองเสน้เลอืด ฯลฯ ซ ึIงเป็นพื \นฐานทีIมาของการเกดิโรคดงักลา่ว จะมี
อาการแยล่งจนทําใหเ้กดิโรคได ้ซ ึIงโดยมากจะมสีาเหตตุา่ง ๆ มาจากการใชช้วีติประจาํวนั เชน่ อาย ุนิสยัการดาํเนิน
ชวีติ สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชวีติ เป็นตน้ หรอืสาเหตทุีIอยูภ่ายในตวัของแตล่ะคน เชน่ พนัธกุรรม เป็นตน้  
อยา่งไรก็ตาม การเจ็บป่วยเหลา่นี\อาจมสีาเหตหุลกัมาจากการทํางานดว้ยเชน่กนั
ถา้เป็นการเจ็บป่วยทางสมองและหวัใจทีIเกดิจาก “ภาระในการทํางานทีIหนักอยา่งเห็นไดช้ดั” แลว้ จะสามารถไดร้บั
การชดเชยอบุตัภิยัในการทาํงานได ้

<ความเจ็บป่วยทีIอยูใ่นขอบเขต> 
¡ ความเจ็บป่วยของเสน้เลอืดในสมอง ¡ ความเจ็บป่วยของหวัใจเหตขุาดเลอืด

• เลอืดออกในสมอง • โรคหลอดเลอืดสมอง • กลา้มเนืNอหวัใจตาย • ภาวะหวัใจลม้เหลวอยา่งรนุแรง

• เลอืดออกใตเ้ยื1อหุม้สมองช ัNน

กลาง

• โรคสมองเหตคุวามดนั

โลหติสงู

• อาการปวดเคน้หวัใจ •ภาวะเลอืดเซาะผนังหลอดเลอืด

แดงใหญ่

• ภาวะหวัใจหยดุเตน้ (รวมถงึการเสยีชวีติกะทนัหนัจากภาวะ

หวัใจ)

[เงื1อนไขในการรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน] 
หากบรรลเุงืGอนไขขอ้ใดขอ้หนึGงดงัตอ่ไปนีA จะรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน

3. สิ
`
งผดิปกตเิกดิขึ

]
น

ในชว่งเวลาอนัยาวนานกอ่นทีGจะเกดิอาการไดท้ํางานหนักเป็นพเิศษ จนทําใหค้วามเหนืGอยสะสมเป็นอย่าง

มาก

สามารถประเมินว่าการทํางานและการเกดิอาการมีความสมัพนัธเ์กีIยวขอ้งกนัในระดบัสูงในกรณีใดกรณีหนึIงดงัต่อไปนี\ 
คือ (1) ทํางานล่วงเวลาเกนิกว่า 100 ชัIวโมงโดยประมาณในชว่งเวลา 1 เดือนก่อนเกดิอาการ (2) ทํางานล่วงเวลาเฉลีIย
แลว้เกนิกว่าเดือนละ 80 ชัIวโมงโดยประมาณในชว่ง 2-6 เดือนก่อนเกดิอาการ หรอื (3) ไม่ถงึเกณฑต์ามขอ้ (1 ) และ (2) 
ขา้งตน้ แต่ทํางานล่วงเวลาใกลเ้คียงกบัเกณฑด์งักล่าว และเป็นทีIยอมรบัไดว่้ามีปัจจยัทีIเป็นภาระ (*) ทีIอยู่ภายนอกชัIวโมง
ทํางานอยู่ในระดบัหนึIง

2. ภาระอยา่งหนักในชว่งระยะสั
]
น

ในชว่งใกล ้ๆ กบัตอนทีGอาการเกดิขึ Aนไดท้ํางานอย่างหนักเป็นพเิศษ

(1) กรณีทีIการงานภายในชว่งระยะเวลาตั\งแต่ก่อนเริIมเกดิอาการจนถงึวนัก่อนหนา้นั\นหนักเป็นพิเศษ (2) แมใ้นกรณีทีI
การงานภายในชว่งระหว่างตอนทีIเกดิอาการขึ \นกบัวนัก่อนหนา้นั\น ไม่หนักเป็นพิเศษ หากการงานในชว่งระหว่าง 1 
สปัดาหก่์อนการเกดิอาการนั\นมีความหนักหน่วงอย่างต่อเนืIองแลว้ นับไดว่้าการงานและการเกดิอาการมีความ
เกีIยวขอ้ง
ทั\งนี\ ในกรณีทีIการพิจารณาระยะเวลาการทํางานเพียงอย่างเดียวไม่สามารถประเมินไดว่้ามีภาระงานหนักมากเกนิไป
หรอืไม่ ขอใหป้ระเมินปัจจยัทีIเป็นภาระ (*) โดยพิจารณาโดยรวมใหค้รอบคลุมทั\งภายในและภายนอกชัIวโมงทํางาน

1. ภาระอยา่งหนักในชว่งระยะยาว

ประสบกบัสิGงผดิปกตภิายในชว่งระยะเวลาตัAงแตก่อ่นเร ิGมเกดิอาการจนถงึวนักอ่นหนา้ทีGเกดิอาการ ซึGง

สามารถระบถุงึสภาพการเกดิสิGงผดิปกตดิงักลา่วไดอ้ย่างชดัเจนทัAงในเร ืGองสถานทีGและเวลา

อาจพิจารณาถงึกรณีทีIประสบกบัภาวะทีIก่อใหเ้กดิความเครยีดทางจติใจอย่างรุนแรง เชน่ ความเครยีด ความตืIนเตน้ 
ความหวาดกลวั การตืIนตระหนกอย่างรุนแรง ฯลฯ, ภาวะทีIถูกบงัคบัใหร้บัภาระทางรา่งกายอย่างหนักหน่วงโดย
ฉับพลนั, การเปลีIยนแปลงสภาพแวดลอ้มการทํางานขนานใหญ่อย่างฉับพลนั เป็นตน้

* พิจารณาว่าชัIวโมงการทํางานทีIไม่แน่นอน (การทํางานเป็นเวลานานเกนิควร การทํางานต่อเนืIองไม่มีวนัหยุด การ
ทํางานทีIมีชว่งเวลาระหว่างงานสั\น การทํางานทีIมีเวลาไม่แน่นอน การทํางานเป็นระบบกะ การทํางานเวลาดึก), การ
ทํางานทีIเกีIยวเนืIองกบัการเดินทางนอกสถานทีIทํางาน (การทํางานทีIมีการเดินทางทํางานนอกสถานทีIบ่อย การ
ทํางานอืIน ๆ ทีIเกีIยวเนืIองกบัการเดินทางนอกสถานทีIทํางาน), การทํางานทีIเกีIยวเนืIองกบัภาระดา้นจติใจ, การทํางาน
ทีIเกีIยวเนืIองกบัภาระทางรา่งกาย, และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน (สภาพอุณหภูมิ เสยีงดงัรบกวน) เป็นปัจจยัทีIเป็น
ภาระจากการทํางาน
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ความพกิารทางประสาท

[เงืEอนไขในการรบัรองตามประเภทของการเจ็บป่วย②]

เช ืGอกนัวา่ความพกิารทางประสาทเกดิขึ AนโดยมคีวามเกีGยวขอ้งระหวา่งความตงึเครยีดทางจติใจ 

(stress) จากโลกภายนอก กบัปฏกิิรยิาของแตล่ะบคุคลทีGมตีอ่ความตงึเครยีดทีGวา่นัAนเป็นปัจจยัหลกั

กรณีทีGความพกิารทางประสาทของพนักงานนัAนไดร้บัการยอมรบัวา่เกดิมาจากความตงึเครยีดทางจติใจ

อนัหนักหน่วงในการทาํงานแลว้ สามารถไดร้บัการชดเชยของประกนัอบุตัภิยัในการทาํงาน

[เงื1อนไขในการรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน] 
หากบรรลเุงืBอนไขทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี? จะรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน

1. มอีาการของความพกิารทางประสาทที
`
อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการรบัรอง

อบุตัภิยัในการทาํงาน

เป็นความพิการทางประสาททีIเขา้ข่ายในบญัชจํีาแนกทางสถติิระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพทีIเกีIยวขอ้ง 
ฉบบัพิมพค์ร ั\งทีI 10 (ICD-10) บททีI V “ความพิการทางประสาทและการกระทํา” (ไม่นับรวมโรคสมองเสืIอม หรอื 
อาการทีIเกดิมาจากการบาดเจ็บภายนอกของศรษีะ)

(ตวัอยา่ง) โรคซมึเศรา้, ปฏกิิรยิาเฉียบพลนัตอ่ความเครยีด เป็นตน้

2. กอ่นที
`
จะเกดิความพกิารทางประสาท เป็นชว่งเวลาประมาณ 6 เดอืน ไดร้บัการ

ยอมรบัวา่ ไดร้บัภาระทางประสาทที
`
สงูจากการทํางาน

(ตวัอยา่ง)・ กรณีทีIประสบอบุตัเิหตทุีIทําใหก้งัวลถงึความตายของตนเอง
・กรณีทีIมกีารคกุคามทางจติใจอยา่งไม่ลดละ ซ ึIงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ไม่ใชส่ิIงทีIจาํเป็นในงาน เชน่ 

การถกูหวัหนา้งานหรอืบคุคลอืIนในทีIทํางานปฏเิสธบคุลกิภาพหรอืความเป็นมนุษย ์เป็นตน้
・ กรณีทีIมกีารทํางานเป็นระยะเวลานาน

*เหตุการณท์ีIเกดิขึ \นซํ \าแลว้ซํ \าเล่า อย่างเชน่ การกลัIนแกลง้ หรอื การคุกคามทางเพศนั\น ถา้เหตุการณเ์หล่านั\น
เกดิขึ \นก่อนชว่งเวลา 6 เดือน ของการเกดิอาการ และเกดิขึ \นต่อเนืIองจนถงึมีการเกดิอาการของความพิการ สามารถ
ประเมินความตึงเครยีดทางจติใจไดต้ั\งแต่มีการเกดิเหตุการณนั์\น ๆ

3. ไดร้บัการยอมรบัวา่ ไม่ใชเ่ป็นความพกิารทางประสาททีIเกดิจากภาระทาง
ประสาทซึIงไม่เกีIยวกบังาน และปัจจยัสว่นบคุคล

ทาํการประเมนิอย่างรอบคอบวา่ อาการความพกิารไม่ไดเ้กดิมาจากเหตกุารณส์ว่นบคุคล (การหย่ารา้ง การ
แยกกนัอยูก่บัคูส่มรส การเสยีชวีติของคูส่มรส บตุร บดิามารดา พีIนอ้ง ฯลฯ)

ซ ึIงตอ้งตรวจสอบดว้ยวา่ มปัีจจยัสว่นบคุคลรว่มอยูด่ว้ยหรอืไม่ เชน่ อาการป่วยในอดตีทีIเป็นความพกิารทาง
ประสาท โรคพษิสรุาเร ื \อรงั ฯลฯ กรณีทีIมปัีจจยัสว่นบคุคลรว่มอยูด่ว้ย ขอใหป้ระเมนิอยา่งรอบคอบวา่ ปัจจยัดงักลา่ว
เป็นสาเหตทุีIมาของการเกดิอาการหรอืไม่
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ความเจบ็ป่วยทางมอืและแขน

[เงืEอนไขในการรบัรองตามประเภทของการเจ็บป่วย③]

เมืBอพนักงานใชม้อืและแขนมากเกนิควร อาจมอีกัเสบขึ ?นตรงคอ ไหล ่แขน มอื นิ?ว หรอืมี
ความผดิปกตเิกดิขึ ?นตรงขอ้ตอ่หรอืเอ็น
ความเจ็บป่วยทางมอืและแขน หมายถงึ อาการของอกัเสบหรอืความผดิปกตเิหลา่นี?

<ประเภทความเจ็บป่วยหลกั ๆ> 

•อกัเสบปุ่มกระดูกบนกระดูกตน้แขน •ความผิดปกติทางเสน้ประสาทแขนอลัน่า •กลุ่มอาการกลา้มเนื\อสุพิเน
เตอรแ์ละโปรเนเตอร ์ •อกัเสบขอ้ต่อมือ •เสน้เอ็นอกัเสบ •กลุ่มอาการคารปั์ล ทนัเนล •อาการดิสโทเนียทีIมือ

[เงื1อนไขในการรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน]  
หากบรรลเุงืBอนไขทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี? จะรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน

1. จาํเป็นตอ้งเป็นอาการที
`
เกดิขึ

]
นหลงัทํางานซึ

`
งกอปรดว้ยงานที

`
เป็นภาระตอ่มอืและ

แขน* เป็นหลกัมาในชว่งเวลาพอสมควร (โดยหลกัมากกวา่ 6 เดอืน)

เป็นประเภทของการทํางานดงัตอ่ไปนี\

① งานทีIมกีารเคลืIอนไหวซํ \า ๆ ของมอืและแขนมากมาย
② งานทีIตอ้งวางทา่ชมูอืและแขนขึ \นทํา
③ งานทีIมกีารเคลืIอนไหวของคอ และ ไหลน่อ้ย และตอ้งวางทา่เดยีวกนัตลอดในการทํางาน
④ งานทีIเป็นภาระหนักตอ่สว่นของรา่งกายเฉพาะสว่นใดสว่นหนึIง เชน่ มอืและแขน

* มอืและแขน หมายถงึ สว่นหลงัของศรษีะ คอ สว่นไหล ่ตน้แขน ปลายแขน มอื และ นิIว

2. จาํเป็นตอ้งทํางานอนัหนักหน่วงกอ่นเกดิอาการ

กรณีทีIไดท้ํางานทีIเป็นภาระตอ่มอืและแขน ในชว่งเวลากอ่นเกดิอาการ 3 เดอืน ในภาวะดงัตอ่ไปนี\

• ภาวะปรมิาณของงานคงทีI

ตอ้งทาํงานมากกวา่ 10% ตอ่วนัเมืIอเปรยีบเทยีบกบัพนักงานคนอืIนซ ึIงเป็นเพศเดยีวกนั อายคุลา้ยกนั และ
ทํางานดา้นเดยีวกนั และตอ้งทํางานในภาวะเชน่นี\ตอ่เนืIองกนัประมาณ 3 เดอืน

• ภาวะปรมิาณของงานไม่คงทีI

① วนัทีIตอ้งทํางานมากกวา่ 20 % ตอ่วนัเมืIอเปรยีบเทยีบกบังานปกตนัิ\น มปีระมาณ 10 วนัตอ่ 1 เดอืน 
และตอ้งทํางานในภาวะเชน่นี\ตอ่เนืIองกนัประมาณ 3 เดอืน (ปรมิาณทั\งหมดของงานในเดอืนหนึIง ไม่
จาํเป็นตอ้งมมีากกวา่เดอืนปกต)ิ

② ปรมิาณของงานตอ่ชว่งเวลา 1 ใน 3 ของเวลาทํางานทั\งหมดของ 1 วนันั\นมมีากกวา่ 20 % ของวนั
ปกต ิตอ้งทํางานในภาวะเชน่นี\ 10 วนัตอ่เดอืน และตอ้งทํางานตอ่เนืIองกนัประมาณ 3 เดอืน (ปรมิาณ
ของงานโดยเฉลีIยตอ่วนัหนึIงนั\น ไม่จาํเป็นตอ้งมมีากกวา่วนัปกต)ิ

* เมืBอพจิารณาวา่พนักงานไดทํ้างานอนัหนักหน่วงหรอืไม่นัIน จาํเป็นตอ้งพจิารณาภาวะดงัตอ่ไปนีIดว้ย

•การทํางานเวลายาวนาน, การทํางานทีBไม่หยดุตอ่เนืBอง •ความตงึเครยีดเกนิควร •จงัหวะของการทํางานทีBถกูบง

การจากคนอืBน และ เรว็เกนิควร •สภาพแวดลอ้มการทํางานทีBไม่เหมาะสม •ภาระทางนํIาหนักอนัเกนิควร, ตอ้งใช ้
แรงมาก

3. จาํเป็นตอ้งไดร้บัการยอมรบัทางการแพทยว์า่การทาํงานอนัหนักหน่วงและ

ขั
]
นตอนการเกดิอาการความเจ็บป่วยนั

]
นมคีวามเป็นเหตเุป็นผล
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อาการปวดหลงัชว่งเอว

[เงืEอนไขในการรบัรองตามประเภทของการเจ็บป่วย④]

อาการปวดหลงัชว่งเอวทีIสามารถไดร้บัการคุม้ครองของประกนัอบุตัภิยัในการทํางานนั\นม ี2 ประเภทดงัตอ่ไปนี\ ซ ึIง
ไดร้บัการยอมรบัวา่มคีวามจาํเป็นทีIจะรบัการรกัษาทางการแพทย ์และตา่งประเภทตา่งมเีงืIอนไขในการรบัรองเป็น
อบุตัภิยัในการทาํงาน

[เงื1อนไขในการรบัรองเป็นอบุตัภิยัในการทํางาน] 

1. อาการปวดหลงัชว่งเอวทีIมสีาเหตทุีIเป็นอบุตัภิยั

เป็นอาการปวดหลงัชว่งเอวทีBเกดิขึ ?นจากสาเหตตุา่ง ๆ เชน่ การบาดเจ็บ และบรรลเุงืBอนไข①
และ② ทั?งสองขอ้ดงัตอ่ไปนี?

① สามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจนวา่ การบาดเจ็บหลงัชว่งเอวหรอืผลกระทบของการเกดิแรงซึGงเป็น

สาเหตขุองการบาดเจ็บนัAน เกดิจากเหตกุารณฉั์บพลนัทีGเกดิขึ Aนในเวลาการทํางาน

② สามารถรบัรองไดท้างการแพทยว์า่ การเกดิแรงทีGมผีลกระทบตอ่เอวนัAนทําใหเ้กดิอาการปวดหลงั

ชว่งเอว หรอื ทําใหอ้าการปวดเอวทีGเคยมมีาหรอือาการพื Aนฐานหนักขึ Aนเป็นอย่างมาก

2. อาการปวดหลงัชว่งเอวทีIมสีาเหตทุีIไม่เป็นอบุตัภิยั

เป็นอาการปวดหลงัชว่งเอวทีBเกดิขี ?นตอ่พนักงานทีBทํางานทีBเป็นภาระหนักอนัเกนิควรตอ่เอว 
อย่างเชน่ งานทีBตอ้งขนของหนักซึBงเป็นอาการทีBไดร้บัการยอมรบัวา่เกดิขึ ?นเนืBองจากการ
ทํางานโดยพจิารณาจากสภาพของการทํางานและชว่งเวลาของการทํางาน

อาการปวดหลงัชว่งเอวทีBมสีาเหตทุีBไม่เป็นอบุตัภิยันั?นถกูแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัตอ่ไปนี? 
โดยพจิารณาสาเหตขุองการเกดิอาการ

◇ อาการปวดหลงัชว่งเอวที=เกดิจากความเหนื=อยลา้ของกลา้มเนืCอ
อาการปวดหลงัชว่งเอวทีGเกดิจากความเหนืGอยลา้ของกลา้มเนืAอเนืGองจากการทํางานดงัตวัอย่าง

ตอ่ไปนีA ในชว่งเวลาคอ่นขา้งสัAน (ประมาณมากกวา่ 3 เดอืน) นัAนไดร้บัการคุม้ครองของประกนั

อบุตัภิยัในการทาํงาน

• การทํางานทีIขนของหนักทีIมคีวามหนักประมาณมากกวา่ 20 กโิลกรมั หรอืขนของตา่ง ๆ ทีIมคีวามหนัก
แตกตา่งกนัในทา่ทางกึIงนัIงกึIงยนืซํ \าแลว้ซํ \าเลา่

• การทํางานทีIตอ้งทําดว้ยทา่ทางทีIไม่เป็นธรรมชาตติอ่สว่นเอว วนัละประมาณ 2-3 ช ัIวโมง
• การทํางานทีIไม่สามารถยนืขึ \นไดใ้นเวลาอนัยาวนาน และตอ้งทําดว้ยทา่ทางเดยีวกนัตลอด
• การทํางานทีIเกดิแรงสะเทอืนอนัใหญห่ลวงตอ่สว่นเอว และแรงสะเทอืนนั\นเกดิขึ \นตอ่เนืIอง

◇ อาการปวดหลงัชว่งเอวที=เกดิจากกระดูกผดิรูป
อาการปวดหลงัชว่งเอวทีGเกดิจากกระดกูผดิรปูเนืGองจากการทํางานขนของหนักดงัตอ่ไปนีA ในชว่ง

เวลาคอ่นขา้งนาน (ประมาณมากกวา่ 10 ปี) ตอ่เนืGองกนันัAนไดร้บัการคุม้ครองของประกนัอบุตัภิยัใน

การทาํงาน

• การทํางานทีBขนของทีBมคีวามหนักประมาณมากกวา่ 30 กโิลกรมั ในชว่งเวลา 1 ใน 3 ของเวลาการทํางานทัIงหมด

• การทํางานทีBขนของทีBมคีวามหนักประมาณมากกวา่ 20 กโิลกรมั ในชว่งเวลา 1 ใน 2 ของเวลาการทํางานทัIงหมด

* อาการปวดหลงัชว่งเอวทีIเกดิจากกระดกูผดิรปูนั\นไดร้บัการคุม้ครองของประกนัอบุตัภิยัในการทํางานตอ่เมืIอ 
การผดิรปูนั\น “เกดิขึ \นเป็นอยา่งมากเมืIอเปรยีบเทยีบกบัการผดิรปูของกระดกูทีIเกดิขึ \นจากอาย”ุ เทา่นั\น
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การจา่ย (ชดเชย) การรกัษา ฯลฯ

กรณีทีGพนักงานไดร้บับาดเจ็บ หรอื เจ็บป่วย ดว้ยสาเหตจุากการทํางาน หรอื การเดนิทางไปทํางาน 

แลว้ตอ้งเขา้รบัการรกัษานัAน จะไดร้บัการจา่ยชดเชยการรกัษา (กรณีอบุตัภิยัในการทํางาน), การ

จา่ยชดเชยการรกัษาพนักงานทีGทํางานหลายแหง่ (สาํหรบัอบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแหง่)

หรอื การจา่ยการรกัษา (กรณีอบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน) จนกวา่อาการเจ็บป่วย ฯลฯ นัAน จะ

ไดร้บัการ “รกัษาจนอาการคงทีG”

การจา่ย (ชดเชย) การรกัษา ฯลฯ นัAนม ี“การจา่ยคา่รกัษา” และ “การจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา”

l “การจา่ยคา่รกัษา” นัAนคอืการจา่ยคา่รกัษาใหโ้ดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย เมืGอเขา้รบัการรกัษา หรอื รบัยา

ทีGโรงพยาบาลทีGเขา้รว่มการประกนัอบุตัภิยัในการทํางาน หรอื หน่วยงานทางการแพทย ์หรอื รา้น

ขายยา ทีGการประกนัอบุตัภิยัในการทํางานกาํหนด (ตอ่ไปนีAจะเรยีกวา่ “หน่วยงานทางการแพทยท์ีG

กาํหนด ฯลฯ”

l “การจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา” นัAนคอืกรณีทีGเขา้รบัการรกัษาในน่วยงานทางการแพทยห์รอืรา้น

ขายยานอกเหนือจากทีGกาํหนด เนืGองจากไม่มหีน่วยงานทางการแพทยท์ีGกาํหนด ฯลฯ ในบรเิวณ

ใกลเ้คยีง เป็นตน้ ในกรณีนีAจะทําการจา่ยเป็นเงนิสดใหส้าํหรบัคา่ใชจ้า่ยทีGไดใ้ชไ้ปในการรกัษา

ขอบเขตและระยะเวลาการรกัษาทีBเขา้ขา่ยการจา่ยนัIน เหมอืนกนัทัIงสองกรณี

การจา่ย (ชดเชย) การรกัษา ฯลฯ นัIน จะทําการจา่ย คา่รกัษา คา่เขา้โรงพยาบาล คา่ขนสง่ ซ ึBงเป็นสิBงทีBจาํเป็นในการ

รกัษาโดยปกต ิจนกวา่อาการเจ็บป่วยนัIนจะถกูรกัษาจนอาการคงทีB (อาการคงทีBรกัษาไม่ได)้ แลว้

◇ “รกัษาจนอาการคงที1” คอื
ไม่ไดห้มายถงึสภาพทีIไดร้บัการฟื\นฟูจนอวยัวะและระบบตา่ง ๆ ของรา่งกายกลบัสูส่ภาพแข็งแรงปกตอิยา่ง
สมบรูณแ์ลว้เทา่นั\น แตห่มายถงึการทีIอาการเจ็บป่วยนั\นคงทีI ซ ึIงแมว้า่ทําการรกัษาซึIงไดร้บัการยอมรบั
โดยทัIวไปทางการแพทย*์1 แลว้ก็ตาม ผลลพัธข์องการรกัษานั\นไม่สามารถคาดหวงัไดอ้กี*2 (สภาวะ “อาการ
คงทีIรกัษาไม่ได”้)

ดว้ยเหตนีุ\ “กรณีทีIอาการเจ็บป่วยนั\น สามารถมอีาการดขีึ \นไดเ้พยีงช ัIวคราว ดว้ยการใชย้า หรอื การรกัษา
ทางการแพทย”์ เป็นตน้ ถา้ไดร้บัการพจิารณาแลว้วา่ ถงึแมจ้ะยงัมอีาการเจ็บป่วยหลงเหลอือยู ่แตก็่ไม่
สามารถคาดหวงัผลลพัธข์องการรกัษาไดอ้กี ประกนัอบุตัภิยัในการทํางานถอืวา่เป็น “รกัษาจนอาการคงทีI” 
(อาการคงทีIรกัษาไม่ได)้ และจะไม่ทําการจา่ย (ชดเชย) การรกัษา ฯลฯ อกีตอ่ไป

(*1) “การรกัษาซึIงไดร้บัการยอมรบัโดยทัIวไปทางการแพทย”์ คือ ขอบเขตของการรกัษาของประกนัอุบติัภยัในการ
ทํางานทีIไดร้บัการยอมรบั (โดยพื \นฐานแลว้เป็นไปตามประกนัสุขภาพ) ดว้ยเหตุนี\ วธิกีารรกัษาทีIยงัอยู่ในขั\นการ
ทดลอง หรอื การวจิยั จะไม่สามารถรวมอยู่ในการรกัษาทีIกําหนดในทีIนี\
(*2) “ผลลพัธข์องการรกัษานั\นไม่สามารถคาดหวงัไดอ้กี” คือสภาวะทีIไม่สามารถคาดหวงั การฟื\นฟู หรอื การดี
ขึ \นของอาการเจ็บป่วยนั\น ๆ ไดอ้กีแลว้

รายละเอยีดการจา่ย
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l กรณียื=นเร ื=องการจา่ยคา่รกัษา
ขอใหย้ืGนใบรอ้งขอการจา่ยคา่รกัษา สาํหรบัการจา่ยคา่ชดเชยการรกัษา และการจา่ยคา่รกัษาพนักงาน

ทีGทํางานหลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 5) หรอืใบรอ้งขอการจา่ยคา่รกัษา สาํหรบัการจา่ยคา่รกัษา 

(แบบฟอรม์หมายเลข 16-3) ผ่านทางหน่วยงานทางการแพทยท์ีGกาํหนด ฯลฯ ทีGเขา้รบัการรกัษา ไป

ยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีGรบัผดิชอบ

l กรณียื=นเร ื=องคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา
ขอใหย้ืIนใบรอ้งขอการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา สาํหรบัการจา่ยคา่ชดเชยการรกัษา และการจา่ยคา่รกัษา
พนักงานทีIทํางานหลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 7) หรอืใบรอ้งขอการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา สาํหรบัการ
จา่ยคา่รกัษา (แบบฟอรม์หมายเลข 16-5) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีIรบัผดิชอบ
กรณีทีIไดร้บัยาจากรา้นขายยา ใหใ้ชแ้บบฟอรม์หมายเลข 7 (16-5)(2) กรณีเขา้รบัการบําบดัดว้ยการนวดดดั
ใหเ้ขา้รปู ใหใ้ชแ้บบฟอรม์หมายเลข 7 (16-5)(3) กรณีทีIไดร้บัการบําบดัดว้ยการฝังเข็ม ลนไฟ หรอื กดจดุ
นวด ใหใ้ชแ้บบฟอรม์หมายเลข 7 (16-5)(4) กรณีทีIไดร้บัการพยาบาลนอกสถานทีIจากบรษิทับรกิารพยาบาล
นอกสถานทีI ใหใ้ชแ้บบฟอรม์ 7 (16-5)(5) ในการยืIนเร ืIอง

l เมื=อเปลี=ยนหน่วยงานทางการแพทยท์ี=กาํหนด ฯลฯ
ผูท้ีIไดร้บัการจา่ยคา่รกัษาทีIหน่วยงานทางการแพทยท์ีIกาํหนด ฯลฯ อยูแ่ลว้ ตอ้งการเปลีIยนไปใชบ้รกิาร
หน่วยงานทางการแพทยท์ีIกาํหนด ฯลฯ แหง่อืIน เนืIองจากเหตผุล  เชน่ เสน้ทางในการเดนิทาง เป็นตน้ หลงัจาก
ทําการเปลีIยนแลว้ ขอใหท้ําการยืIนเร ืIอง “ใบแจง้ (การเปลีIยน) โรงพยาบาลกาํหนด ฯลฯ การจา่ยรกัษา สาํหรบั
การจา่ยชดเชยการรกัษาและการจา่ยคา่รกัษาพนักงานทีIทํางานหลายแหง่” (แบบฟอรม์หมายเลข 6) หรอื “ใบ
แจง้การเปลีIยนโรงพยาบาลกาํหนด ฯลฯ การจา่ยคา่รกัษา สาํหรบัการจา่ยคา่รกัษา” (แบบฟอรม์หมายเลข 16-
4) ผ่านทางหน่วยงานทางการแพทยท์ีIกาํหนด ฯลฯ แหง่ใหม่ ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีI
รบัผดิชอบ
* สาํหรบัการรบัการรกัษาจากหน่วยงานทางการแพทย ์รา้นขายยา ฯลฯ ที1ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานทางการแพทยท์ี1กาํหนด ฯลฯ เมื1อเปลี1ยน

มาเป็นหน่วยงานทางการแพทยท์ี1กาํหนด ฯลฯ ไม่จาํเป็นตอ้งยื1นแบบฟอรม์หมายเลข 6 หรอืแบบฟอรม์หมายเลข 16-4 แตโ่ปรดยื1น

แบบฟอรม์หมายเลข 5 และแบบฟอรม์หมายเลข 16-3

ขัDนตอนการยื9นเร ื9อง

สาํหรบัคา่เดนิทางไปโรงพยาบาลนัAน โดยหลกัการแลว้ถา้เป็นการเดนิทางไปโรงพยาบาลทีGหา่งจากทีGพกั

อาศยั หรอื ทีGทํางานของพนักงาน 2 กโิลเมตร*1 และเป็นไปตามเงืGอนไข ขอ้ใดขอ้หนึGงตัAงแต ่① ถงึ ③
แลว้ จะทําการจา่ยคา่เดนิทางนัAนใหไ้ด ้

① กรณีทีGเป็นการเดนิทางไปหน่วยงานทางการแพทยท์ีGเหมาะสม*2 ทีGอยูภ่ายในทอ้งถิGนเขตเดยีวกนั

② กรณีทีGในทอ้งถิGนเขตเดยีวกนัไม่มหีน่วยงานทางการแพทยท์ีGเหมาะสมตัAงอยู ่จงึเดนิทางไปยงั

หน่วยงานทางการแพทยใ์นทอ้งถิGนเขตทีGตดิกนั (รวมถงึกรณีทีGมหีน่วยงานทางการแพทยท์ีG

เหมาะสมในทอ้งถิGนเขตเดยีวกนั แตว่า่การเดนิทางไปยงัหน่วยงานทางการแพทยใ์นทอ้งถิGนทีGตดิกนั

นัAนสะดวกกวา่)

③ กรณีทีGในทอ้งถิGนเขตเดยีวกนั และ ทอ้งถิGนเขตทีGตดิกนั ไม่มหีน่วยงานทางการแพทยท์ีGเหมาะสม

ตัAงอยู ่จงึเดนิทางไปยงัหน่วยงานทางการแพทยท์ีGใกลท้ีGสดุ

(*1) แมว่้าแค่ขาไปอย่างเดียวระยะทางไม่ถึง 2 กโิลเมตร ในบางกรณีก็จะมีการจ่ายค่าเดินทางไปโรงพยาบาล
(*2) หน่วยงานทางการแพทยท์ีIเหมาะสม คือหน่วยงานทีIเหมาะสมในการวนิิจฉัยและรกัษาการเจ็บป่วยนั\น

สาํหรบัคา่เดนิทางไปโรงพยาบาล

การจา่ยคา่รกัษานั\น เนืIองจากเป็นการจา่ยคา่รกัษาใหใ้นเวลานั\นเลย จงึไม่มปัีญหาเร ืIองระยะเวลาทีIมผีลตอ่
สทิธใินการยืIนเร ืIอง แตก่รณีการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษานั\น ถา้เวลาผ่านไป 2 ปีนับตั\งแตว่นัทีIออก
คา่ใชจ้า่ยนั\นไปแลว้ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืIนเร ืIองอกีตอ่ไป ดงันั\นจงึขอใหร้ะมดัระวงัดว้ย

ระยะเวลาที1มผีล
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การจา่ย (ชดเชย) การหยุดงาน ฯลฯ

กรณีทีBพนักงานไดร้บับาดเจ็บ หรอื เจ็บป่วยในการทํางาน หรอื ในการเดนิทางไปทํางาน 
ทําใหไ้ม่สามารถทํางานได ้และ ไม่ไดร้บัเงนิคา่จา้ง จะสามารถไดร้บัการจา่ยชดเชยการหยุด
งาน (กรณีทีBอบุตัภิยัในการทํางาน) หรอื การจา่ยการหยุดงาน (กรณีอบุตัภิยัในการเดนิทาง
ไปทํางาน) การจา่ยการหยุดงานพนักงานทีBทํางานหลายแห่ง (สาํหรบัอบุตัภิยัจากเหตใุนการ
ทํางานหลายแห่ง) นับตั?งแตว่นัทีB 4 ในการหยดุงานเป็นตน้ไป

กรณีทีBเป็นไปตามเงืBอนไข 3 ขอ้ดงัตอ่ไปนีIแลว้ จะไดร้บัการจา่ย (ชดเชย) การหยดุงาน ฯลฯ และ เงนิจา่ยพเิศษการหยดุงาน

ตัIงแตว่นัทีB 4 ทีBหยดุงาน

① เพืBอทีBจะเขา้รบัการรกัษาการบาดเจ็บ หรอื การเจ็บป่วย ทีBเกดิจากการทํางาน หรอื การเดนิทางไปทํางาน

② ไม่สามารถทํางานได ้

③ ไม่ไดร้บัเงนิคา่จา้ง

กรณีพนักงานทีBทํางานแห่งเดยีว (พนักงานทีBถกูใชง้านในทีBทํางานแหง่เดยีว)

• การจา่ยชดเชยการหยดุงาน / การจา่ยการหยดุงาน =

(60% ของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพื Iนฐาน) x จาํนวนวนัทีBหยดุงาน

• เงนิจา่ยพเิศษการหยดุงาน =
(20% ของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพื Iนฐาน) x จาํนวนวนัทีBหยดุงาน

กรณีพนักงานทีBทํางานหลายแห่ง (พนักงานทีBถกูใชง้านในทีBทํางานหลายแหง่และไม่ใชน่ายจา้งเดยีวกนั)

• การจา่ยชดเชยการหยดุงาน / การจา่ยการหยดุงาน =

(60% ของจาํนวนเงินจา่ยรายวนัพื IนฐานซึBงเป็นยอดรวมจากทีBทํางานตา่ง ๆ) x จาํนวนวนัทีBหยดุงาน

• เงนิจา่ยพเิศษการหยดุงาน =
(20% ของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพื IนฐานซึBงเป็นยอดรวมจากทีBทํางานตา่ง ๆ) x จาํนวนวนัทีBหยดุงาน

3 วนัแรกของการหยดุงานเรยีกวา่ชว่งรอ ซ ึBงตามกฎหมายแรงงานแลว้ ในชว่งนีIพนักงานจะไดร้บัการจา่ยชดเชยการหยดุ

งาน (60% ของคา่แรงเฉลีBยตอ่วนั) สาํหรบัอบุตัภิยัในการทํางาน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีBเป็นอบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางาน
หลายแห่งหรอือบุตัภิยัจากการเดนิทางไปทํางาน จะไม่มขีอ้บงัคบัทางกฎหมายทีBเกีBยวขอ้งกบัความรบัผดิชอบเร ืBองเงนิชดเชย
โดยนายจา้ง

นอกจากนีI ในกรณีทีBพนักงานหยดุงานเพยีงบางชว่งเวลาของช ัBวโมงทํางานตามตารางงานของตนเพืBอไปโรงพยาบาล 

พนักงานจะสามารถรบั 60% ของจาํนวนเงนิการจา่ยเงนิรายวนัพื Iนฐานสาํหรบัชว่งเวลาทีBหยดุงาน

รายละเอยีดการจา่ย

ขอใหย้ืBน “ใบรอ้งขอการจา่ยชดเชยการหยดุงาน / การจา่ยการหยดุงานพนักงานทีBทํางานหลายแห่ง” (แบบฟอรม์หมายเลข 

8) หรอื “ใบรอ้งขอการจา่ยการหยดุงาน” (แบบฟอรม์หมายเลข 16-6) ตอ่หวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีB

รบัผดิชอบ

ขัDนตอนการยื9นเร ื9อง

การจา่ย (ชดเชย) การหยดุงาน ฯลฯ นั\น จะมสีทิธใินการยืIนเร ืIองสาํหรบัทกุ ๆ วนัทีIไม่สามารถไดร้บัคา่จา้ง 
เพราะไม่สามารถไปทํางานได ้เนืIองจากการรกัษา ถา้เวลาผ่านไป 2 ปี นับตั\งแตว่นัถดัจากนั\นไปแลว้ ก็จะไม่มี
สทิธใินการยืIนเร ืIองอกีตอ่ไป ดงันั\นจงึขอใหร้ะมดัระวงั

ระยะเวลาที1มผีล
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เงินประจาํปี (ชดเชย) การบาดเจบ็ ฯลฯ

กรณีทีBไดร้บัการบาดเจ็บ หรอื การเจ็บป่วย ทีBเกดิจากการทํางาน หรอื การเดนิทางไป
ทํางาน โดยทีBในวนัทีBครบ 1 ปี 6 เดอืน นับตั?งแตว่นัทีBเร ิBมการรกัษา, เงนิประจาํปีการบาดเจ็บ 

ฯลฯ ของพนักงานทีGทํางานหลายแหง่ (สาํหรบัอบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแหง่) หรอื 
หลงัจากวนันั?น เป็นไปตามเงืBอนไขตอ่ไปนี? จะไดร้บัเงนิประจาํปีชดเชยการบาดเจ็บ (กรณี
อบุตัภิยัในการทํางาน) หรอื เงนิประจาํปีการบาดเจ็บ (กรณีอบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน)

(1) การบาดเจ็บ หรอื การเจ็บป่วยนัAนยงัไม่หาย

(2) ระดบัความพกิารทีGเกดิจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยนัAนเป็นไปตามระดบัการบาดเจ็บทีGระบใุน

ตารางระดบัการบาดเจ็บ

จะทาํการจา่ยเงนิประจาํปี (ชดุเชย) การบาดเจ็บ ฯลฯ เงนิจา่ยพเิศษการบาดเจ็บ และเงนิประจาํปีพเิศษการ

บาดเจ็บตามระดบัการบาดเจ็บ

รายละเอยีดการจา่ย

เนืGองจากการตดัสนิวา่ จะทําการจา่ยเงนิประจาํปี (ชดเชย) การบาดเจ็บ ฯลฯ หรอืไม่นัAน อยูใ่นอาํนาจ

ตดัสนิของหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีGรบัผดิชอบ ดงันัAนไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการยืGนเร ืGอง

เอง แตห่ลงัจากเร ิGมการรกัษา ผ่านไป 1 ปี 6 เดอืนแลว้ ถา้การบาดเจ็บยงัไม่หาย ตอ้งยืGน “ใบแจง้สภาวะ

การเจ็บป่วย ฯลฯ” (แบบฟอรม์หมายเลข 16-2) ไปยงั หวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีG

รบัผดิชอบ ภายใน 1 เดอืนหลงัจากนัAน

ขัDนตอนการยื9นเร ื9อง

ระดบัการ
บาดเจบ็

เงินประจาํปี (ชดเชย)
การบาดเจบ็ ฯลฯ

เงินจา่ยพเิศษการบาดเจบ็ 
(เงินงวด)

เงินประจาํปีพเิศษ
การบาดเจบ็

ระดบั 1 
313 วนัของจาํนวนเงนิจา่ย

รายวนัพื Iนฐาน
1 ลา้น 1 แสน 4 หมืBนเยน

313 วนัของจาํนวนเงนิคาํนวณ

รายวนัพื Iนฐาน

ระดบั 2 
277 วนัของจาํนวนเงนิจา่ย

รายวนัพื Iนฐาน
1 ลา้น 7 หมืBนเยน

277 วนัของจาํนวนเงนิคาํนวณ
รายวนัพื Iนฐาน

ระดบั 3 
245 วนัของจาํนวนเงนิจา่ย

รายวนัพื Iนฐาน
1 ลา้นเยน

245 วนัของจาํนวนเงนิคาํนวณ

รายวนัพื Iนฐาน

เงนิประจําปี (ชดเชย) การบาดเจ็บ ฯลฯ นั\น จะไดร้บัการจ่ายตั\งแต่เดือนถดัจากเดือนทีI เป็นไปตามเงืIอนไขใน
การจ่าย (1) และ (2) ทีIระบุดา้นบน โดยจะจ่ายในเดือนกุมภาพนัธ ์เมษายน สงิหาคม ตุลาคม ธนัวาคม 
ทั\งหมด 6 ชว่ง โดยในแต่ละคร ั\งจะจ่ายส่วนของ 2 เดือนก่อนหนา้นั\น

เดอืนทีIจา่ยเงนิประจาํปี

* กรณีทีIมีระดบัการเจ็บป่วยนั\น ระดบั 1 หรอื ระดบั 2 มีความพิการของอวยัวะในชอ่งทอ้ง ระบบประสาท หรอื ทาง
สมอง และไดร้บัการดูแลอยู่ในปัจจุบนั จะสามารถรบัการจ่าย (ชดเชย) การดูแล ฯลฯ ได ้ (ดูหนา้ 33) 
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การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ

กรณีทีEการบาดเจ็บ หรอื การเจ็บป่วยทีEเกดิจากการทํางาน หรอื การเดนิทางไป
ทํางานนัJนหายแลว้ แตย่งัคงเหลอืความพกิารทางรา่งกายในระดบัทีEกาํหนด จะ
สามารถไดร้บัการจา่ยชดเชยความพกิาร (กรณีอบุตัภิยัในการทํางาน), การจา่ยความ
พกิารพนักงานทีEทํางานหลายแหง่ (สาํหรบัอบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแหง่ )
หรอื การจา่ยความพกิาร (กรณีอบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน)

เมืIอความพกิารทีIหลงเหลอือยู ่เป็นไปตามระดบัความพกิารทีIระบใุนตารางอธบิายระดบัความพกิารแลว้ จะไดร้บั
การจา่ยตามระดบัความพกิารตามทีIระบดุา้นลา่ง

l ความพิการระดบั 1 ถงึระดบั 7
เงนิประจําปี (ชดเชย) ความพิการ ฯลฯ, เงนิจ่ายพิเศษความพิการ, เงนิประจําปีพิเศษความพิการ

l ความพิการระดบั 8 ถงึระดบั 14
เงนิงวด (ชดเชย) ความพิการ ฯลฯ, เงนิจ่ายพิเศษความพิการ, เงนิงวดพิเศษความพิการ

รายละเอยีดการจา่ย

ขอใหย้ืIน “ใบรอ้งขอการจา่ยชดเชยความพกิาร / การจา่ยชดเชยความพกิารพนักงานทีIทํางานหลายแหง่”
(แบบฟอรม์หมายเลข 10) หรอื “ใบรอ้งขอการจา่ยความพกิาร” (แบบฟอรม์หมายเลข 16-7) ตอ่หวัหนา้ผูด้แูล
ของกรมมาตรฐานแรงงานทีIรบัผดิชอบ

ขัDนตอนการยื9นเร ื9อง

การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ นั\น ถา้เวลาผ่านไป 5 ปีนับจากวนัถดัจากวนัทีIการเจ็บป่วยหายแลว้ ก็จะ
ไม่มสีทิธใินการยืIนเร ืIองอกีตอ่ไป ดงันั\นจงึขอใหร้ะมดัระวงั

ระยะเวลาที#มผีล

ความพกิาร การจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ เงินจา่ยพเิศษความพกิาร* เงินประจาํปีพเิศษความพกิาร เงินงวดพเิศษความพกิาร

ระดบั 1

เงนิ
ประจาํปี

เป็นจาํนวน 313 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน

เงนิงวด

3 ลา้น 4 แสน 2 หมืCนเยน

เงนิ
ประจาํปี

เป็นจาํนวน 313 วนัของเงนิคาํนวณพื 9นฐาน

ระดบั 2 เป็นจาํนวน 277 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 3 ลา้น 2 แสนเยน เป็นจาํนวน 277 วนัของเงนิคาํนวณพื 9นฐาน

ระดบั 3 เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 3 ลา้นเยน เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิคาํนวณพื 9นฐาน

ระดบั 4 เป็นจาํนวน 213 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 2 ลา้น 6 แสน 4 หมืCนเยน เป็นจาํนวน 213 วนัของเงนิคาํนวณพื 9นฐาน

ระดบั 5 เป็นจาํนวน 184 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 2 ลา้น 2 แสน 5 หมืCนเยน เป็นจาํนวน 184 วนัของเงนิคาํนวณพื 9นฐาน

ระดบั 6 เป็นจาํนวน 156 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 1 ลา้น 9 แสน 2 หมืCนเยน เป็นจาํนวน 156 วนัของเงนิคาํนวณพื 9นฐาน

ระดบั 7 เป็นจาํนวน 131 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 1 ลา้น 5 แสน 9 หมืCนเยน เป็นจาํนวน 131 วนัของเงนิคาํนวณพื 9นฐาน

ระดบั 8

เงนิงวด

เป็นจาํนวน 503 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 6 แสน 5 หมืCนเยน

เงนิงวด

เป็นจาํนวน 503 วนัของเงนิคาํนวณ
พื 9นฐาน

ระดบั 9 เป็นจาํนวน 391 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 5 แสนเยน เป็นจาํนวน 391 วนัของเงนิคาํนวณ
พื 9นฐาน

ระดบั 10 เป็นจาํนวน 302 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 3 แสน 9 หมืCนเยน เป็นจาํนวน 302 วนัของเงนิคาํนวณ
พื 9นฐาน

ระดบั 11 เป็นจาํนวน 223 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 2 แสน 9 หมืCนเยน เป็นจาํนวน 233 วนัของเงนิคาํนวณ
พื 9นฐาน

ระดบั 12 เป็นจาํนวน 156 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 2 แสนเยน เป็นจาํนวน 156 วนัของเงนิคาํนวณ
พื 9นฐาน

ระดบั 13 เป็นจาํนวน 101 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 1 แสน 4 หมืCนเยน เป็นจาํนวน 101 วนัของเงนิคาํนวณ
พื 9นฐาน

ระดบั 14 เป็นจาํนวน 56 วนัของเงนิรายวนัพื 9นฐาน 8 หมืCนเยน เป็นจาํนวน 56 วนัของเงนิคาํนวณ
พื 9นฐาน

* กรณีที1ไดร้บัเงนิจา่ยพเิศษการบาดเจ็บ ที1เกดิจากอบุตัภิยัเดยีวกนันีNอยูแ่ลว้นัNน จะจา่ยสว่นตา่งของเงนิจาํนวนนัNนให ้

* กรณีที1มรีะดบัความพกิารนัNน ระดบั 1 หรอื ระดบั 2 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่งทอ้ง ระบบประสาท หรอืทางสมอง และไดร้บัการดแูล

อยูใ่นปัจจบุนั จะสามารถรบัการจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ ได ้ (ดหูนา้ 33) 
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กฎขอ้บงัคบักฎหมายประกนัชดเชยอบุตัภิยัแรงงาน

ตารางแนบทีGหนึGง  ตารางอธบิายระดบัความพกิาร

ตารางอธบิายระดบัความพกิาร

ระดบัความพิการ รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

ระดบั 1 

ในระยะเวลา 1 ปี
ที;มคีวามพกิารนี<
จะจา่ยเงนิจา่ย
รายวนัพื <นฐาน
จาํนวน 313 วนั

1 ตาทั<งสองขา้งมองไม่เห็น
2 สญูเสยีความสามารถในการเคี <ยว 
และ การพูด

3 มคีวามพกิารทางระบบประสาท 
หรอื สมอง อยา่งเห็นไดช้ดั จน
จาํเป็นตอ้งรบัการดแูลเป็นประจาํ
4 มคีวามพกิารที;อวยัวะในชอ่งอก
หรอืชอ่งทอ้งอยา่งเห็นไดช้ดัจน
จาํเป็นตอ้งรบัการดแูลเป็นประจาํ
5. ลบออก
6 สญูเสยีแขนทั<งสองขา้ง ตั<งแต่
ขอ้ศอกขึ <นไป
7 สญูเสยีความสามารถในการใช ้
แขนทง้สองขา้ง
8 สญูเสยีขาทั<งสองขา้ง ตั<งแตห่วัเขา่
ขึ <นไป
9 สญูเสยีความสามารถในการใชข้า
ทั<งสองขา้ง

ระดบั 2 เหมอืนกบั
ดา้นบน 277 วนั

1 ตาขา้งหนึ;งมองไม่เห็นและอกีขา้ง
หนึ;งมสีายตาตํ;ากวา่ 0.02
2 ตาทั<งสองขา้ง มสีายตาตํ;ากวา่ 
0.02 
2-2 มคีวามพกิารทางระบบประสาท
หรอืสมองอยา่งเห็นไดช้ดั จน
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นระยะ
2-3 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่ง
อกหรอืชอ่งทอ้งอยา่งเห็นไดช้ดั จน
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นระยะ
3 สญูเสยีขอ้มอืขึ <นไปในมอืทั<งสอง
ขา้ง
4 สญูเสยีขอ้เทา้ขึ <นไปในขาทั<งสอง
ขา้ง

ระดบั 3 เหมอืนกบั
ดา้นบน 245 วนั

1 ตาขา้งหนึ;งมองไม่เห็นและอกีขา้ง
หนึ;งมสีายตาตํ;ากวา่ 0.06
2 สญูเสยีความสามารถในการเคี <ยว 
หรอื การพูด
3 มคีวามพกิารทางระบบประสาทหรอื
สมองอยา่งเห็นไดช้ดัจนไม่สามารถ
เขา้ทาํงานได ้
4 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่งอก
หรอืชอ่งทอ้งอยา่งเห็นไดช้ดัจนไม่
สามารถเขา้ทาํงานได ้
5 สญูเสยีนิ<วมอืทั<งหมดในมอืทั<งสอง
ขา้ง

ระดบัความพิการ รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

ระดบั 4 เหมอืนกบั
ดา้นบน 213 วนั

1 ตาทั<งสองขา้งที;สายตาตํ;ากวา่ 
0.06 
2 มคีวามพกิารในการเคี <ยวและการ
พูด
3 หทู ั<งสองขา้งไม่สามารถไดย้นิได ้
4 สญูเสยีแขนขา้งหนึ;ง ตั<งแตข่อ้ศอก
ขึ <นไป
5 สญูเสยีขาขา้งหนึ;ง ตั<งแตห่วัเขา่
ขึ <นไป
6 สญูเสยีความสามารถในการใชนิ้<ว
มอืของแขนทั<งสองขา้ง

7 สญูเสยีขาทั<งสองขา้ง ตั<งแตก่ลาง
ฝ่าเทา้ขึ <นไป

ระดบั 5 เหมอืนกบั
ดา้นบน 184 วนั

1 ตาขา้งหนึ;งมองไม่เห็น และอกีขา้ง
หนึ;งมสีายตาตํ;ากวา่ 0.1
1-2 มคีวามพกิารทางระบบประสาท
หรอืสมองอยา่งเห็นไดช้ดั จนสามารถ
ทาํไดเ้พยีงงานเบาพเิศษเทา่นั<น
1-3 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่ง
อกหรอืชอ่งทอ้งอยา่งเห็นไดช้ดัจน
สามารถทาํไดเ้พยีงงานเบาพเิศษ
เทา่นั<น
2 สญูเสยีแขนขา้งหนึ;ง ตั<งแตข่อ้มอื
ขึ <นไป

3 สญูเสยีขาขา้งหนึ;ง ตั<งแตข่อ้เทา้
ขึ <นไป
4 สญูเสยีความสามารถในการใชแ้ขน
ขา้งหนึ;ง
5 สญูเสยีความสามารถในการใชข้า
ขา้งหนึ;ง
6 สญูเสยีนิ<วเทา้ของขาทั<งสองขา้ง

ระดบั 6 เหมอืนกบั
ดา้นบน 156 วนั

1 ตาทั<งสองขา้งมสีายตาตํ;ากวา่ 0.1
2 มคีวามพกิารในการเคี <ยวหรอืการ
พูด

3 หทู ั<งสองขา้งไม่สามารถไดย้นิได ้ถา้
ไม่ใชเ้สยีงดงั ๆ ใกล ้ๆ หู
3-2 หขูา้งหนึ;งไม่สามารถไดย้นิ และ
อกีขา้งหนึ;งนั<น ตั<งแตร่ะยะ 40 
เซนตเิมตรขึ <นไป ไม่สามารถไดย้นิ
เสยีงการสนทนาปกตไิด ้
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ระดบัความพิการ รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

4 มคีวามเสยีรปูอยา่งเห็นไดช้ดัหรอื
ความพกิารในการเคลื;อนที;ของ
กระดกูสนัหลงั

5 สญูเสยีความสามารถในการใชแ้ขน
ขา้งหนึ;ง 2 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั 3 
ขอ้ตอ่
6 สญูเสยีความสามารถในการใชข้า
ขา้งหนึ;ง 2 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั 3 
ขอ้ตอ่
7 สญูเสยี 5 นิ<วมอื หรอื 4 นิ<ว รวม
นิ<วหวัแม่มอื ในมอืขา้งหนึ;ง

ระดบั 7 เหมอืนกบั
ดา้นบน 131 วนั

1 ตาขา้งหนึ;งมองไม่เห็น และอกีขา้ง
หนึ;งมสีายตาตํ;ากวา่ 0.6
2 หทู ั<งสองขา้ง ตั<งแตร่ะยะ 40 
เซนตเิมตรขึ <นไป ไม่สามารถไดย้นิ
เสยีงการสนทนาปกตไิด ้
2-2 หขูา้งหนึ;งไม่สามารถไดย้นิ และ
อกีขา้งหนึ;งตั<งแตร่ะยะ 1 เมตรขึ <นไป 
ไม่สามารถไดย้นิเสยีงการสนทนา
ปกตไิด ้
3 มคีวามพกิารทางระบบประสาท 
หรอื สมองจนสามารถทาํไดเ้พยีงงาน
เบาเทา่นั<น
4 ลบออก
5 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่งอก
หรอืชอ่งทอ้งจนสามารถทาํไดเ้พยีง
งานเบาเทา่นั<น
6 สญูเสยี 4 นิ<วมอื หรอื 3 นิ<ว รวม
นิ<วหวัแม่มอื ในมอืขา้งหนึ;ง
7 สญูเสยีการใชง้าน 5 นิ<วมอื หรอื 4 
นิ<ว รวมนิ<วหวัแม่มอื ในมอืขา้งหนึ;ง

8 สญูเสยีขาขา้งหนึ;ง ตั<งแตก่ลางฝ่า
เทา้ขึ <นไป
9 เกดิขอ้ตอ่ลวงขึ <นในแขนขา้งหนึ;ง 
และมคีวามพกิารในการเคลื;อนที;อยา่ง
เห็นไดช้ดั
10 เกดิขอ้ตอ่ลวงขึ <นในขาขา้งหนึ;ง 
และมคีวามพกิารในการเคลื;อนที;อยา่ง
เห็นไดช้ดั

11 สญูเสยีการใชนิ้<วเทา้ของขาทั<ง
สองขา้ง
12 มลีกัษณะน่าเกลยีดในสภาวะ
ภายนอกอยา่งเห็นไดช้ดั
13 สญูเสยีลกูอณัฑะทั<งสองขา้ง

ระดบัความพิการ รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

ระดบั 8
เงนิจา่ยรายวนั
พื <นฐานจาํนวน 
503 วนั

1 ตาขา้งหนึ;งมองไม่เห็น หรอือกีขา้ง
หนึ;งมสีายตาตํ;ากวา่ 0.02
2 มคีวามพกิารในการเคลื;อนที;ของ
กระดกูสนัหลงั
3 สญูเสยี 3 นิ<วมอื หรอื 2 นิ<ว รวม
นิ<วหวัแม่มอืในมอืขา้งหนึ;ง
4 สญูเสยีความสามารถในการใชง้าน 
4 นิ<วมอื หรอื 3 นิ<ว รวมนิ<วหวัแม่มอื
ในมอืขา้งหนึ;ง
5 ขาขา้งหนึ;งส ั<นลงตั<งแต ่5 
เซนตเิมตรขึ <นไป

6 สญูเสยีความสามารถในการใชแ้ขน
ขา้งหนึ;ง 1 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั 3 
ขอ้ตอ่
7 สญูเสยีความสามารถในการใชข้า
ขา้งหนึ;ง 1 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั 3 
ขอ้ตอ่
8 เกดิขอ้ตอ่ลวงขึ <นในแขนขา้งหนึ;ง
9 เกดิขอ้ตอ่ลวงขึ <นในขาขา้งหนึ;ง
10 สญูเสยีนิ<วเทา้ทั<งหมดของขาขา้ง
หนึ;ง

ระดบั 9 เหมอืนกบั
ดา้นบน 391 วนั

1 ตาทั<งสองขา้งมสีายตาตํ;ากวา่ 0.6
2 ตาขา้งหนึ;งมสีายตาตํ;ากวา่ 0.06
3 ตาทั<งสองขา้งมสีภาพกึ;งบอด มี
ขอบเขตสายตาแคบ หรอืมคีวาม
ผดิปกตใินขอบเขตการมอง
4 มคีวามบาดแหวง่อยา่งเห็นไดช้ดั
ของเปลอืกตาทั<งสองขา้ง
5 มคีวามบาดแหวง่และความพกิารใน
การใชง้านอยา่งเห็นไดช้ดัของจมูก
6 มคีวามพกิารในการใชง้านในการ
เคี <ยว และการพูด

6-2 หทู ั<งสองขา้ง ตั<งแตร่ะยะ 1 เมตร
ขึ <นไป ไม่สามารถไดย้นิเสยีงการ
สนทนาปกตไิด ้
6-3 หขูา้งหนึ;ง ไม่สามารถไดย้นิได ้
ถา้ไม่ใชเ้สยีงดงั ๆ ใกล ้ๆ  สว่นหอูกี
ขา้งหนึ;ง ตั<งแตร่ะยะ 1 เมตรขึ <นไป มี
ความยากลําบากในการไดย้นิเสยีง
การสนทนาปกตไิด ้
7 หขูา้งหนึ;งไม่สามารถไดย้นิได ้

7-2 มคีวามพกิารทางระบบประสาท
หรอืสมอง จงึสามารถทาํงานไดใ้น
ระดบัที;จาํกดัเทา่นั<น
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7-3 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่ง
อกหรอืชอ่งทอ้ง จงึสามารถทาํงาน
ไดใ้นระดบัจาํกดัเทา่นั<น

8 สญูเสยี 2 นิ<วมอื หรอื 
นิ<วหวัแม่มอื ในมอืขา้งหนึ;ง
9 สญูเสยีการใชง้าน 3 นิ<วมอื หรอื 
2 นิ<ว รวมนิ<วหวัแม่มอื
10 สญูเสยีนิ<วเทา้ 2 นิ<ว รวมนิ<วหวั
แม่เทา้ของขาขา้งหนึ;ง
11 สญูเสยีการใชง้านของทกุนิ<วเทา้ 
ในขาขา้งหนึ;ง

11-2 มลีกัษณะน่าเกลยีดในสภาวะ
ภายนอกในระดบัคอ่นขา้งสงู
12 มคีวามพกิารทางอวยัวะเพศ
อยา่งเห็นไดช้ดั

ระดบั 10 เหมอืนกบั
ดา้นบน 302 วนั

1 ตาขา้งหนึ;ง มสีายตาตํ;ากวา่ 0.1
1-2 มภีาวะเห็นภาพซอ้นในการมอง
ตรง

2 มคีวามพกิารในการใชง้านในการ
เคี <ยวหรอืการพูด
3 ตอ้งใสเ่หล็กเสรมิฟัน 14 ซี;ขึ <นไป
3-2 หทู ั<งสองขา้งตั<งแตร่ะยะ 1 เมตร
ขึ <นไป มคีวามยากลําบากในการได ้
ยนิเสยีงการสนทนาปกตไิด ้
4 หขูา้งหนึ;งไม่สามารถไดย้นิได ้ถา้
ไม่ใชเ้สยีงดงั ๆ ใกล ้ๆ 

5 ลบออก
6 สญูเสยีการใชง้าน 2 นิ<ว หรอื 
นิ<วหวัแม่มอืในมอืขา้งหนึ;ง
7 ขาขา้งหนึ;งส ั<นลงตั<งแต ่3 เซนติ
เมตรข์ึ <นไป
8 สญูเสยีนิ<วหวัแม่เทา้ หรอืนิ<วอื;น ๆ 
4 นิ<วของขาขา้งหนึ;ง
9 มคีวามพกิารอยา่งเห็นไดช้ดัใน
แขนขา้งหนึ;ง 1 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่
หลกั 3 ขอ้ตอ่
10 มคีวามพกิารอยา่งเห็นไดช้ดัใน
ขาขา้งหนึ;ง 1 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั  
ขอ้ตอ่

ระดบัความพิการ รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

ระดบั 11 เหมอืนกบั
ดา้นบน 223 วนั

1 มคีวามพกิารอยา่งเห็นไดใ้นการ
ปรบั หรอื การเคลื;อนที;ของลกูตาทั<ง
สองขา้ง

2 มคีวามพกิารอยา่งเห็นไดช้ดัใน
การเคลื;อนที;ของเปลอืกตาทั<งสอง
ขา้ง
3 มคีวามขาดแหวง่อยา่งเห็นไดช้ดั
ของเปลอืกตาขา้งหนึ;ง
3-2 ตอ้งใสเ่หล็กเสรมิฟัน 10 ซี;ขึ <น
ไป
3-3 หทู ั<งสองขา้งตั<งแตร่ะยะ 1 เมตร
ขึ <นไป ไม่สามารถไดย้นิเสยีงเบา ๆ 
ได ้
4 หขูา้งหนึ;งตั<งแตร่ะยะ 40 
เซนตเิมตรขึ <นไป ไม่สามารถไดย้นิ
เสยีงการสนทนาปกตไิด ้
5 มกีารเสยีรปูของกระดกูสนัหลงั
6 สญูเสยี นิ<วชี < นิ <วกลาง นิ<วนาง ใน
มอืขา้งหนึ;ง
7 ลบออก

8 สญูเสยีการใชง้าน 2 นิ<ว รวมนิ<ว
หวัแม่เทา้ ในขาขา้งหนึ;ง
9 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่ง
อกหรอืชอ่งทอ้ง จนเป็นอปุสรรคใน
การทาํงานในระดบัหนึ;ง

ระดบั 12 เหมอืนกบั
ดา้นบน 156 วนั

1 มคีวามพกิารอยา่งเห็นไดช้ดัใน
การปรบั หรอื การเคลื;อนที;ของลกู
ตาขา้งหนึ;ง

2 มคีวามพกิารอยา่งเห็นไดช้ดัใน
การเคลื;อนที;ของเปลอืกตาขา้งหนึ;ง
3 ตอ้งใสเ่หล็กเสรมิฟัน 7 ซี;ขึ <นไป
4 มคีวามขาดแหวง่อยา่งขนาดใหญ่
ของหขูา้งหนึ;ง
5 มกีารเสยีรปูอยา่งเห็นไดช้ดัของ
กระดกูไหปลารา้ กระดกูสนัอก 
ซี;โครง กระดกูหวัไหล่ และ กระดกู
เชงิกราน
6 สญูเสยีการใชง้าน ในแขนขา้ง
หนึ;ง 1 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั 3 ขอ้
ตอ่
7 สญูเสยีการใชง้าน ในขาขา้งหนึ;ง 
1 ขอ้ตอ่ ในขอ้ตอ่หลกั 3 ขอ้ตอ่
8 มกีารเสยีรปูของกระดกูทอ่นยาว
8-2 สญูเสยีนิ<วกอ้ย ในมอืขา้งหนึ;ง
9 สญูเสยีการใชง้าน นิ<วชี < นิ <วกลาง 
หรอืนิ<วนาง ในมอืขา้งหนึ;ง
10 สญูเสยีนิ<วลําดบัที;สองของเทา้
ในขาขา้งหนึ;ง สญูเสยีนิ<วเทา้สองนิ<ว 
โดยรวมนิ<วลาํดบัที;สองของเทา้ หรอื 
สญูเสยีนิ<วเทา้สามนิ<ว โดยไม่รวม
นิ<วเทา้ลาํดบัที;สาม
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ระดบัความพิการ รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

11 สญูเสยีการใชง้านของนิ<วหวัแม่
เทา้หรอืของนิ<วอื;น ๆ อกีสี;นิ <ว ในขา
ขา้งหนึ;ง

12 มอีาการทางประสาทที;ควบคมุ
ไม่ไดใ้นบางบรเิวณ
13 ลบออก
14 มลีกัษณะน่าเกลยีดในสภาวะ
ภายนอก

ระดบั 13 เหมอืนกบั
ดา้นบน 101 วนั

1 ตาขา้งหนึ;ง มสีายตาตํ;ากวา่ 0.6
2 ตาขา้งหนึ;งมสีภาพกึ;งบอด มี
ขอบเขตสายตาแคบ หรอืมคีวาม
ผดิปกตใินขอบเขตการมอง
2-2 มภีาวะเห็นภาพซอ้นในการมอง
ดา้นอื;นที;ไม่ใชม่องตรง
3 มคีวามขาดแหวง่สว่นหนึ;งของ
เปลอืกตาทั<งสองขา้ง หรอืขนตา
หายไป
3-2 ตอ้งใสเ่หล็กเสรมิฟัน 5 ซี;ขึ <นไป
3-3 มคีวามพกิารของอวยัวะในชอ่ง
อกหรอืชอ่งทอ้ง
4 สญูเสยีการใชง้านนิ<วกอ้ย ในมอื
ขา้งหนึ;ง
5 สญูเสยีกระดกูนิ<วของนิ<วหวัแม่มอื
บางสว่น ในมอืขา้งหนึ;ง
6 ลบออก
7 ลบออก
8 ขาขา้งหนึ;งส ั<นลงตั<งแต ่1 
เซนตเิมตรขึ <นไป

9 สญูเสยีนิ<วลําดบัที;สามของเทา้ลง
ไปหนึ;งนิ<ว หรอื สองนิ<ว ในขาขา้ง
หนึ;ง

ระดบัความพิการ รายละเอยีดการจา่ย ความพกิารทางรา่งกาย

ระดบั 13 เหมอืนกบั
ดา้นบน 101 วนั

10 สญูเสยีการใชง้านนิ<วลาํดบัที;
สองของเทา้หรอืสญูเสยีการใชง้าน
สองนิ<ว รวมนิ<วลําดบัที;สองของเทา้ 
หรอื สญูเสยีการใชง้านสามนิ<ว 
ตั<งแตนิ่<วลําดบัที;สามของเทา้ลงไปใน
ขาขา้งหนึ;ง

ระดบั 14 เหมอืนกบั
ดา้นบน 56 วนั

1 มคีวามขาดแหวง่สว่นหนึ;งของ
เปลอืกตาขา้งหนึ;ง หรอื ขนตา
เหลอือยู่

2 ตอ้งใสเ่หล็กเสรมิฟัน 3 ซี;ขึ <นไป
2-2 หขูา้งหนึ;ง ตั<งแตร่ะยะ 1 เมตร
ขึ <นไปไม่สามารถไดย้นิเสยีงเบา ๆ ได ้
3 มรีอ่งรอยน่าเกลยีดขนาดใหญท่ี;
แขนขา้งหนึ;ง
4 มรีอ่งรอยน่าเกลยีดขนาดใหญท่ี;
ขาขา้งหนึ;ง
5 ลบออก

6 สญูเสยีกระดกูของนิ<วมอืที;ไม่ใช่
นิ<วหวัแม่มอืส่วนหนึ;ง ในมอืขา้งหนึ;ง
7 นิ<วมอืที;ไม่ใชนิ่<วหวัแม่มอื มขีอ้นิ<ว
ที;ไม่สามารถยดึหรอืงอได ้
8 สญูเสยีการใชง้านนิ<วลาํดบัที;สาม
ของเทา้หนึ;งนิ<ว หรอื สองนิ<วในขา
ขา้งหนึ;ง
9 มอีาการทางประสาทในบาง
บรเิวณ

10 ลบออก

หมายเหตุ
1 การวดัสายตานัIน ใหใ้ชต้ารางสากลในการวดัสายตา กรณีทีBมคีวามผดิปกตทิางสายตาเอยีง ใหใ้ชก้ารวดัสายตาเอยีง

2 การสญูเสยีนิIวมอืนัIน คอื สาํหรบันิIวหวัแม่มอืคอืการสญูเสยีตัIงแตป่ลายนิIวมอื สว่นนิIวอืBน ๆ นัIนตอ้งเป็นการสญูเสยีตัIงแต่
ขอ้ตอ่ทีBสองขึ Iนไป

3 การสญูเสยีการใชนิ้Iวมอื คอื การสญูเสยีกระดกูปลายนิIวมากกวา่คร ึBงหนึBง หรอื การทีBมคีวามพกิารในการเคลืBอนทีBขอ้ตอ่

ปลายอยา่งชดัเจน

4 การสญูเสยีนิIวเทา้นัIน คอื การสญูเสยีไปทัIงนิIว

5 การสญูเสยีการใชนิ้Iวเทา้ คอื สาํหรบันิIวหวัแม่เทา้คอืการสญูเสยีกระดกูปลายนิIวมากกวา่คร ึBงหนึBง สว่นนิIวอืBนตอ้งเป็นการ
สญูเสยีตัIงแตข่อ้ตอ่ปลายสดุขึ Iนไป หรอื การทีBมคีวามพกิารในการเคลืBอนทีBขอ้ตอ่กลางอยา่งชดัเจน
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ผูซ้ ึGงมกีาํหนดไดร้บัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ นัAน สามารถรบัการจา่ยเงนิประจาํปีลว่งหนา้

ได ้1 คร ัAงเทา่นัAน

เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ

เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ นั\น ถา้เวลาผ่านไป 2 ปีนับจากวนัถดัจากวนัทีI
เจ็บป่วยหายแลว้ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืIนเร ืIองอกีตอ่ไป ดงันั\นจงึขอใหร้ะมดัระวงั

ระยะเวลาที1มผีล

จาํนวนเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้นั\น จะกาํหนดตามระดบัความพกิารเป็นจาํนวนทีIกาํหนด โดยสามารถเลอืกจาํนวนทีI
ตอ้งการได ้
เมืIอมกีารจา่ยเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้แลว้ เงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ นั\น จะถกูระงบัการจา่ยจนกวา่ 
จาํนวนรวมของจาํนวนเงนิทีIจา่ยในแตล่ะเดอืน (สว่นทีIหลงัจากผ่านไป 1 ปีแลว้ นํามาหารหกัออกดว้ยอตัรา
ดอกเบี \ยตามทีIกฎหมายกาํหนด) จะถงึจาํนวนเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้นั\น

รายละเอยีดการจา่ย

ระดบัความ
พิการ

จํานวนเงินงวดจ่ายล่วงหนา้

ระดบั 1 จาํนวนจา่ยรายวนัพื <นฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, 800 วนั, 1,000 วนั, 1,200 วนั หรอื 1,340 วนั

ระดบั 2 จาํนวนจา่ยรายวนัพื <นฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, 800 วนั, 1,000 วนั หรอื 1,190 วนั

ระดบั 3 จาํนวนจา่ยรายวนัพื <นฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, 800 วนั, 1,000 วนั หรอื 1,050 วนั

ระดบั 4 จาํนวนจา่ยรายวนัพื <นฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, 800 วนั หรอื 920 วนั

ระดบั 5 จาํนวนจา่ยรายวนัพื <นฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, หรอื 790 วนั

ระดบั 6 จาํนวนจา่ยรายวนัพื <นฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, หรอื 670 วนั

ระดบั 7 จาํนวนจา่ยรายวนัพื <นฐาน จาํนวน 200 วนั, 400 วนั หรอื 560 วนั

การยืGนเร ืGอง เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ นัAน โดยหลกัการแลว้ใหท้าํการ

ยืGนเร ืGองพรอ้มกบัการยืGนเร ืGองการจา่ย (ชดเชย) ความพกิาร โดยใช ้“ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิงวดจา่ย

ลว่งหนา้เงนิประจาํปีชดเชยความพกิาร เงนิประจาํปีความพกิาร ฯลฯ เงนิประจาํปีความพกิารพนักงานทีG

ทํางานหลายแหง่” (แบบฟอรม์หมายเลข 10) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีG

รบัผดิชอบ อย่างไรก็ตาม ถา้เป็นระยะเวลาภายใน 1 ปี ตัAงแตว่นัถดัจากวนัทีGไดร้บัแจง้ตกลงจา่ยเงนิ

ประจาํปีแลว้ จะสามารถยืGนเร ืGองได ้แมจ้ะเป็นหลงัจากทีGไดร้บัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ 

แลว้ก็ตาม กรณีนีA จะเป็นการยืGนเร ืGองขอในขอบเขต จาํนวนเงนิสงูสดุตามระดบัความพกิาร หกัออกดว้ย

จาํนวนเงนิประจาํปีทีGไดจ้า่ยไปแลว้เทา่นัAน

ขัDนตอนการยื9นเร ื9อง
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กรณีทีGผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ เสยีชวีติ และจาํนวนเงนิประจาํปี (ชดเชย) 

ความพกิาร ฯลฯ และ เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้ประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ ทีGไดจ้า่ยไปแลว้นัAน มี

จาํนวนรวมไม่เกนิจาํนวนทีGกาํหนดตามระดบัความพกิารแลว้นัAน จะทําการจา่ยเงนิงวดจาํนวนเงนิสว่น

ตา่งเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ ใหก้บัครอบครวัผูส้ญูเสยี

เงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ

จาํนวนเงนิงวดสว่นตา่งเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ นัIน เป็นจาํนวนทีBกาํหนดตามระดบัความพกิารตามทีBระบุ

ดา้นลา่ง หกัออกดว้ย จาํนวนรวมของ เงนิประจาํปี และ เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้ประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ ทีBจา่ยไปแลว้ 

และสาํหรบัเงนิประจาํปีพเิศษความพกิาร ก็เชน่เดยีวกนักบั เงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ กลา่วคอืมรีะบบจา่ย

เงนิงวดสว่นตา่ง

รายละเอยีดการจา่ย

ระดบัความ
พกิาร

เงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งเงนิประจาํปี (ชดเชย)
ความพกิาร ฯลฯ

เงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งเงนิประจาํปีพเิศษความพกิาร

ระดบั 1 จาํนวนจา่ยรายวนัพื Iนฐาน 1,340 วนั จาํนวนคาํนวณรายวนัพื Iนฐาน 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

l ครอบครวัผูสู้ญเสยีที#สามารถไดร้บัการจา่ยเงินงวดจาํนวนสว่นตา่งเงินประจาํปี (ชดเชย) ความ
พกิาร ฯลฯ
ครอบครวัผูส้ญูเสยีทีBสามารถไดร้บัการจา่ยเงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ คอื ครอบครวัผู ้

สญูเสยีซ ึBงตรงตามเงืBอนไข (1) หรอื (2) ตอ่ไปนีI ลาํดบัทีBสามารถไดร้บัการจา่ยนัIน ไดแ้ก ่ลาํดบั (1) , (2) [ในครอบครวัผู ้

สญูเสยีทีBเป็นไปตาม (1) , (2) ก็จะไดล้าํดบั (1) , (2)]

(1) ผูซ้ ึBงไดด้าํรงชพีโดยอาศยัรายไดข้องพนักงานทีBเสยีชวีติในเวลานัIน เชน่ คูส่มรส [รวมถงึคูส่มรสทีBไม่ไดจ้ดทะเบยีน

สมรส แตว่า่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นคูส่มรสกนัในความเป็นจรงิ เชน่เดยีวกนักบัใน (2)], บตุร, พ่อแม่, หลาน, ปู่ ยา่ตายาย
และพีBนอ้ง

(2) คูส่มรส, บตุร, พ่อแม่, หลาน, ปู่ ยา่ตายายและพีBนอ้งทีBไม่เป็นไปตาม (1)
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ขอใหย้ืGนใบรอ้งขอการจา่ยเงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งเงนิประจาํปีชดเชยความพกิาร, เงนิงวดจาํนวนสว่น

ตา่งเงนิประจาํปีความพกิารของพนักงานทีGทํางานหลายแหง่, เงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งเงนิประจาํปีความ

พกิาร (แบบฟอรม์หมายเลข 37-2) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีGรบัผดิชอบ 

นอกจากนีAขอใหแ้นบเอกสารดงัตอ่ไปนีA พรอ้มกบัใบคาํรอ้ง

ขัDนตอนการยื9นเร ื9อง

กรณีเชน่นีI เอกสารแนบ

เอกสารแนบทีBจาํเป็นเสมอ
เอกสาร เชน่ สาํเนาหรอืใบทะเบยีนบา้นฉบบัยอ่ ฯลฯ ซ ึBง

สามารถยนืยนัความสมัพนัธข์องผูย้ืBนเร ืBองกบัพนักงาน
ผูเ้สยีชวีติได ้

กรณีทีBไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสกบัผูเ้สยีชวีติ แตว่า่ใน

ความเป็นจรงิ ไดม้คีวามสมัพนัธแ์บบคูส่มรสกบั

ผูเ้สยีชวีติ

เอกสารทีBสามารถยนืยนัความเป็นจรงิได ้

กรณีทีBไดด้าํรงชพีโดยอาศยัรายไดจ้ากพนักงานทีB

เสยีชวีติ
เอกสารทีBสามารถยนืยนัความเป็นจรงิได ้

l เอกสารแนบที=จาํเป็นในการยื=นเร ื=อง

เงนิงวดจาํนวนสว่นตา่งเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ นั\น ถา้เวลาผ่านไป 5 ปีนับจากวนัถดัจาก
วนัทีIพนักงานประสบภยัไดเ้สยีชวีติ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืIนเร ืIองอกีตอ่ไป ดงันั\นจงึขอใหร้ะมดัระวงั

ระยะเวลาที1มผีล

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

กรณีทีEพนักงานเสยีชวีติเนืEองจากการทํางานหรอืการเดนิทางไปทํางาน จะทําการจา่ย 
(ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ ใหก้บัครอบครวัผูส้ญูเสยี และจา่ยคา่งานศพ ฯลฯ
(การจา่ยคา่งานศพ) ใหก้บัผูท้ีEดาํเนินการจดังานศพ

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

“เงนิงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ”

เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ

เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ นั\น จะจา่ยใหก้บัผูซ้ ึIงมลีาํดบัความสาํคญัสงูสดุในบรรดาผูม้ี
คณุสมบตัไิดร้บั ทีIจะอธบิายตอ่ไป (ครอบครวัผูส้ญูเสยีทีIมคีณุสมบตัไิดร้บั) (เรยีกวา่ ผูม้สีทิธไิดร้บั)

ผูม้คีณุสมบตัใินการรบัเงิน

ผูท้ีIจะเป็นผูม้คีณุสมบตัใินการรบัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ นั\น จะตอ้งเป็นผูซ้ ึIงดาํรงชพีโดย
พึIงพารายไดข้องผูเ้สยีชวีตินั\นในขณะทีIพนักงานคนนั\นเสยีชวีติ เชน่ คูส่มรส บตุร พ่อแม่ หลาน ปู่ ยา่ตายาย พีI
นอ้ง ครอบครวัผูส้ญูเสยีคนอืBน ๆ นอกจากภรรยาของผูเ้สยีชวีตินัIน จะตอ้งมเีป็นผูส้งูอาย ุหรอืผูเ้ยาวใ์นระดบัทีBกาํหนด หรอื

เป็นผูม้คีวามพกิารระดบัทีBกาํหนดเท่านัIน

ทัIงนี I “การเป็นผูซ้ ึBงดาํรงชพีโดยพึBงพารายไดข้องผูเ้สยีชวีตินัIนในขณะทีBพนักงานคนนัIนเสยีชวีติ” ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นการ
พึBงพารายไดข้องผูเ้สยีชวีติโดยทัIงหมด หรอืโดยหลกั แตร่วมถงึกรณีทีBจะสามารถดาํรงชพีไดอ้ยา่งพอเพยีง โดยพึBงพารายได ้

ของผูเ้สยีชวีติสว่นหนึBง กลา่วคอื “ตนเองก็ทํางานหารายไดเ้องดว้ยเชน่กนั” เป็นตน้

ลาํดบัของผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิเป็นไปตามนีI

① ภรรยา หรอื สามซี ึBงมอีายตุ ัIงแต ่60 ปีขึ Iนไป หรอื มคีวามพกิารระดบัทีBกาํหนด

② บตุร จนถงึ วนัทีB 31 เดอืนมนีาคมแรกหลงัจากอายคุรบ 18 ปี หรอื มคีวามพกิารระดบัทีBกาํหนด

③ พ่อแม่ ซ ึBงมอีาย ุ60 ปีขึ Iนไป หรอื มคีวามพกิารระดบัทีBกาํหนด

④ หลาน จนถงึ วนัทีB 31 เดอืนมนีาคมแรกหลงัจากอายคุรบ 18 ปี หรอื มคีวามพกิารระดบัทีBกาํหนด

⑤ ปู่ ยา่ตายาย ซ ึBงมอีาย ุ60 ปีขึ Iนไป หรอื มคีวามพกิารระดบัทีBกาํหนด

⑥ พีBนอ้ง จนถงึ วนัทีB 31 เดอืนมนีาคมแรกหลงัจากอายคุรบ 18 ปี หรอื มอีาย ุ60 ปีขึ Iนไป หรอื มคีวามพกิารระดบัทีB

กาํหนด 

⑦ สาม ีทีBมอีายรุะหวา่ง 55 ปีถงึ 60 ปี

⑧ พ่อแม่ ทีBมอีายรุะหวา่ง 55 ปีถงึ 60 ปี

⑨ ปู่ ยา่ตายาย ทีBมอีายรุะหวา่ง 55 ปีถงึ 60 ปี

⑩ พีBนอ้ง ทีBมอีายรุะหวา่ง 55 ปีถงึ 60 ปี

* ความพกิารระดบัทีBกาํหนด คอื ระดบัความพกิารทีBเป็นความพกิารทางรา่งกายระดบั 5 ขึ Iนไป

* กรณีคูส่มรส รวมถงึผูท้ีBไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสกบัพนักงานผูเ้สยีชวีติ แตว่า่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นคูส่มรสกนัในความเป็น

จรงิ นอกจากนีI ถา้กาํลงัตัIงครรภบ์ตุรของผูเ้สยีชวีติอยู ่บุตรจะเป็นผูม้คีณุสมบตัไิดร้บั หลงัการคลอดแลว้

* กรณีทีBผูม้ีสทิธลิาํดบัสงูสด สญูเสยีสทิธเินืBองจากเสยีชวีติแลว้ หรอืแตง่งานใหม่ ผูท้ีBอยูใ่นลาํดบัถดัไปจะเป็นผูม้สีทิธิ
ไดร้บัแทน

* กรณีในขอ้ ⑦-⑩ สามี พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย พีIนอ้ง ทีIมีอายุระหว่าง 55 ปีถงึ 60 ปีนั\น แมจ้ะกลายเป็นผูมี้สทิธิ
ไดร้บัแลว้ ก็จะไม่ไดร้บัเงนิประจําปีจนกว่าจะอายุครบ 60 ปี



27

เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ เงนิจา่ยพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิประจาํปีพเิศษ

ครอบครวัผูส้ญูเสยี จะจา่ยตามจาํนวนครอบครวัผูส้ญูเสยี ทัAงนีAในกรณีทีGมผูีม้สีทิธไิดร้บั 2 คนขึ Aนไป จะ

นําจาํนวนทีGจา่ยแบง่เทา่ ๆ กนัจา่ยใหก้บัผูม้สีทิธแิตล่ะคน

จํานวนคน เงินประจําปี (ชดเชย)
ครอบครวัผูสู้ญเสีย ฯลฯ

เงินจ่ายพิเศษครอบครวัผู ้
สูญเสีย (เงินงวด) เงินประจําปีพิเศษ ครอบครวัผูสู้ญเสีย

1 คน
เป็นจาํนวน 153 วนัของเงนิรายวนัพื 6นฐาน (ทั6งนี6 ถา้
เป็นภรรยาที>มอีายุ 55 ปีขึ 6นไป หรอื มรีะดบัความพกิาร
ระดบัหนึ>ง จะไดร้บัเป็นจาํนวน 175 วนัของเงนิรายวนั
พื 6นฐาน)

3 ลา้นเยน

เป็นจาํนวน 153 วนัของเงนิคาํนวณพื 6นฐาน (ทั6งนี6 
ถา้เป็นภรรยาที>มอีายุ 55 ปีขึ 6นไป หรอื มรีะดบัความ
พกิารระดบัหนึ>ง จะไดร้บัเป็นจาํนวน 175 วนัของเงนิ
คาํนวณพื 6นฐาน)

2 คน เป็นจาํนวน 201 วนัของเงนิรายวนัพื <นฐาน เป็นจาํนวน 201 วนัของเงนิคาํนวณพื <นฐาน

3 คน เป็นจาํนวน 223 วนัของเงนิรายวนัพื <นฐาน เป็นจาํนวน 223 วนัของเงนิคาํนวณพื <นฐาน

4 คนขึ <นไป เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิรายวนัพื <นฐาน เป็นจาํนวน 245 วนัของเงนิคาํนวณพื <นฐาน

l เอกสารแนบที=จาํเป็นในการยื=นเร ื=อง
*อาจมีการใหย้ืIนเอกสารอืIน ๆ ดว้ย

เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ นั\น ถา้เวลาผ่านไป 5 ปีนับจากวนัถดัจากวนัทีIพนักงาน
ประสบภยัไดเ้สยีชวีติ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืIนเร ืIองอกีตอ่ไป ดงันั\นจงึขอใหร้ะมดัระวงั

ระยะเวลาที1มผีล

ขอใหย้ืIนใบรอ้งขอการจา่ยเงนิประจาํปีชดเชยครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยีพนักงานทีIทํางาน
หลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 12) หรอื ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยี (แบบฟอรม์หมายเลข 
16-8) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีIรบัผดิชอบ
การยืIนเร ืIองรบัการจา่ยเงนิจา่ยพเิศษนั\น โดยหลกัการแลว้ ใหย้ืIนเร ืIองพรอ้มกบัการยืIนเร ืIองการจา่ย (ชดเชย) 
ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ และใชแ้บบฟอรม์เดยีวกนักบัการจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ 

ขัDนตอนการยื9นเร ื9อง

รายละเอยีดการจา่ย

กรณีเชน่นี6 เอกสารแนบ

เอกสารแนบที>จาํเป็นเสมอ

เอกสารวนิิจฉัยการเสยีชวีติ เอกสารการชนัสตูรศพ เอกสารการตรวจสอบ หรอื
ใบรบัรองหวัขอ้ที>ระบพุวกนี6 เอกสารที>สามารถรบัรองขอ้เท็จจรงิการเสยีชวีติของ
พนักงาน และวนั เดอืน ปีที>เสยีชวีติได ้

เอกสาร เชน่ สาํเนาหรอืใบทะเบยีนบา้นฉบบัย่อ ฯลฯ ซึ>งสามารถยนืยนั
ความสมัพนัธข์องผูย้ื>นเร ื>องและผูม้คีณุสมบตัอิื>น ๆ กบัพนักงานผูเ้สยีชวีติได ้

เอกสารที>สามารถยนืยนัไดว่้าผูย้ื>นเร ื>องและผูม้คีณุสมบตัคินอื>น ๆ ดาํรงชพีโดย
พึ>งพารายไดจ้ากพนักงานผูเ้สยีชวีติ

กรณีที>ผูย้ื>นเร ื>อง หรอื ผูม้คีณุสมบตัอิื>น ๆ ไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสกบัพนักงาน
ผูเ้สยีชวีติ แตว่่ามคีวามสมัพนัธเ์ป็นคูส่มรสกนัในความเป็นจรงิ เอกสารที>สามารถยนืยนัความเป็นจรงิได ้

กรณีที>ในบรรดาผูย้ื>นเร ื>อง และผูม้คีณุสมบตัคินอื>น  มผูีซ้ ึ>งมคีวามพกิารในระดบั
หนึ>ง จงึกลายเป็นผูม้คีณุสมบตัิ

เอกสาร เชน่ ใบวนิิจฉัย ซึ>งสามารถยนืยนัว่าสภาพความพกิารดงักลา่วยงัคงอยู่
ตั6งแตต่อนที>พนักงานเสยีชวีติ

กรณีที>ในบรรดาผูม้คีณุสมบตั ิมผูีซ้ ึ>งดาํรงชพีโดยอาศยัรายไดเ้ชน่เดยีวกบัผูย้ื>น
เร ื>อง เอกสารที>สามารถยนืยนัความเป็นจรงิได ้

กรณีที>ภรรยามคีวามพกิาร
เอกสาร เชน่ ใบวนิิจฉัย ซึ>งสามารถยนืยนัว่าหลงัจากพนักงานเสยีชวีตินั6น ไดม้ี
ความพกิารอยู่แลว้ และความพกิารนั6นเกดิขึ 6น หรอื ความพกิารนั6นไดห้ายไป

กรณีที>ไดร้บัเงนิประจาํปีสวสัดกิารครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิประจาํปีพื 6นฐาน
ครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิประจาํปีแม่หมา้ย ฯลฯ ดว้ยเหตผุลขอ้เดยีวกนั เอกสารที>สามารถยนืยนัจาํนวนเงนิที>ไดร้บัได ้
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(1) กรณีที1ไดร้บัการจา่ยเงินงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูสู้ญเสยี ฯลฯ
จะจา่ยใหใ้นกรณีใดกรณีหนึGงดงัตอ่ไปนีA

① กรณีทีIเมืIอพนักงานเสยีชวีติแลว้ ไม่มคีรอบครวัผูส้ญูเสยีทีIจะรบัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี 
ฯลฯ

② กรณีทีIผูม้สีทิธไิดร้บั เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ ทกุคนจนถงึลาํดบัสดุทา้ย สญูเสยีสทิธิ
และจาํนวนเงนิรวมของเงนิประจาํปี และ เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ 
(หนา้ 30) ทีIจา่ยใหก้บัครอบครวัผูส้ญูเสยีทกุคน รวมแลว้ไม่ถงึจาํนวน 1,000 วนัของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนั
พื \นฐาน

(2) ผูม้สีทิธไิดร้บั
ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ ไดแ้ก ่ผูท้ีGมลีาํดบัความสาํคญัสงูสดุดงัตอ่ไปนีA 

② และ ③ นัAนเป็นไปตามลาํดบั บตุร, พ่อแม่, หลาน, ปู่ ย่าตายาย กรณีทีGมผูีอ้ยูใ่นลาํดบัเดยีวกนั 2 คน

ขึ Aนไป ทกุคนจะเป็นผูม้สีทิธไิดร้บั

① คูส่มรส
② บตุร พ่อแม่ หลาน ปู่ ยา่ตายาย ทีIดาํรงชพีโดยอาศยัพึIงพารายไดจ้ากพนักงานทีIเสยีชวีติ
③ บตุร พ่อแม่ หลาน ปู่ ย่าตายาย อืIน ๆ
④ พีIนอ้ง

เงนิงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ

กรณี (1)-①
จา่ยเป็นจาํนวน 1,000 วนัของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพื Aนฐาน

นอกจากนีAจะทําการจา่ยเงนิจาํนวน 3 ลา้นเยน เป็นเงนิจา่ยพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยี และ เงนิงวด

พเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยี เป็นจาํนวน 1,000 วนั

กรณี (1)-②
จา่ยเป็นจาํนวน 1,000 วนัของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพื Aนฐาน หกัออกดว้ยจาํนวนเงนิรวมของเงนิ

ประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ ทีGไดจ้า่ยไปแลว้

เงนิประจาํปีพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยี ทีGจา่ยใหก้บัครอบครวัผูส้ญูเสยีทกุคน จาํนวนรวมไม่ถงึ 1,000 

วนัของจาํนวนเงนิคาํนวณพื Aนฐานรายวนั จะทําการจา่ยเงนิงวดพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยี เป็นจาํนวน

สว่นตา่งระหวา่งจาํนวนเงนิรวมนัAน และ จาํนวน 1,000 วนัของจาํนวนเงนิคาํนวณพื Aนฐานรายวนั (กรณี

นีA จะไม่มกีารจา่ยเงนิจา่ยพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยี)

รายละเอยีดการจา่ย
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ขอใหย้ืIนใบรอ้งขอการจา่ยเงนิงวดชดเชยครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิงวดครอบครวัผูส้ญูเสยีพนักงานทีIทํางานหลาย
แหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 15) หรอื ใบรอ้งขอการจา่ยเงนิงวดครอบครวัผูส้ญูเสยี (แบบฟอรม์หมายเลข 16-9) 
ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีIรบัผดิชอบ
นอกจากนี\การยืIนเร ืIองรบัการจา่ยเงนิจา่ยพเิศษนั\น โดยหลกัการแลว้ ใหย้ืIนเร ืIองพรอ้มกบัการยืIนเร ืIองเงนิงวด 
(ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ และใชแ้บบฟอรม์เดยีวกนักบัเงนิงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ

ขัDนตอนการยื9นเร ื9อง

กรณีเชน่นีI เอกสารแนบ

กรณีทีBไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสกบัพนักงานผูเ้สยีชวีติ แต่ว่ามี
ความสมัพนัธเ์ป็นคู่สมรสกนัในความเป็นจรงิ

เอกสารทีBสามารถยืนยนัความเป็นจรงิได ้

กรณีทีBมีผูซ้ึBงดํารงชพีโดยอาศยัรายไดข้องพนักงานทีBเสยีชวีติ เอกสารทีBสามารถยืนยนัความเป็นจรงิได ้

กรณีทีBในตอนทีBพนักงานเสยีชวีติ ไม่มีครอบครวัผูสู้ญเสยีซึBง
สามารถรบัเงนิประจําปี (ชดเชย) ครอบครวัผูสู้ญเสยี ฯลฯ ได ้

ก. เอกสารวนิิจฉัยการเสยีชวีติ เอกสารชนัสูตรศพ 
เอกสารการตรวจสอบ หรอืใบรบัรองหวัขอ้ทีBระบุพวก

นีI เอกสารทีBสามารถรบัรองขอ้เท็จจรงิการเสยีชวีติ
ของพนักงาน และวนั เดอืน ปีทีBเสยีชวีติได ้

ข. เอกสาร เชน่ สําเนาหรอืใบทะเบียนบา้นฉบบัย่อ ฯลฯ 
ซึ Bงสามารถยืนยนัความสมัพนัธข์องผูยื้BนเรืBองกบั

พนักงานผูเ้สยีชวีติได ้

กรณีทีBผูมี้คุณสมบตัริบัเงินประจําปี (ชดเชย) ครอบครวัผูสู้ญเสยี 
ฯลฯ จนถงึลําดบัสุดทา้ย สูญเสยีสทิธหิมดทุกคน แลว้จํานวนเงิน

ประจําปี และเงนิงวดจ่ายล่วงหนา้เงนิประจําปี (ชดเชย) ครอบครวัผู ้
สูญเสยี ฯลฯ  ทีBไดทํ้าการจ่ายใหก้บัครอบครวัผูสู้ญเสยีทุกคนมี
จํานวนรวมไม่ถงึจํานวน 1,000 วนั ของเงนิจ่ายรายวนัพื Iนฐาน

เอกสารตามขอ้ ข. ดา้นบน

l เอกสารแนบที=จาํเป็นในการยื=นเร ื=อง

*อาจมีการขอใหย้ืIนส่งเอกสารอืIนนอกเหนือจากนี\

เงนิงวด (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ นั\น เชน่เดยีวกบักรณีเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี 
ฯลฯ ถา้เวลาผ่านไป 5 ปีนับตั\งแตว่นัถดัจากวนัทีIผูป้ระสบภยัเสยีชวีติไปแลว้ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืIนเร ืIองอกี
ตอ่ไป ดงันั\นจงึขอใหร้ะมดัระวงั

ระยะเวลาที=มผีล
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สามารถไดร้บัการจา่ยเงนิลว่งหนา้เงนิประจาํปีได ้1 คร ัAงเทา่นัAน นอกจากนีAผูซ้ ึGงไม่ไดร้บัเงนิประจาํปีอกี

ตอ่ไป เนืGองจากอายเุกนิทีGกาํหนดแลว้ ก็สามารถรบัการจา่ยเงนิลว่งหนา้ ฯลฯ ได ้

เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ

จาํนวนเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้นัAน สามารถเลอืกได ้จากจาํนวนตอ่ไปนีA 200 วนั, 400 วนั, 600 วนั, 800 

วนั, 1,000 วนัของจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพื Aนฐาน

ทัAงนีA ถา้ไดร้บัการจา่ยเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้แลว้ จะไม่ไดร้บัการจา่ยเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผู ้

สญูเสยี ฯลฯ จนกวา่จาํนวนรวมของจาํนวนเงนิทีGจา่ยในแตล่ะเดอืน (สว่นทีGหลงัจากผ่านไป 1 ปีแลว้ 

นํามาหารหกัออกดว้ยอตัราดอกเบี AยตามทีGกฎหมายกาํหนด) จะถงึจาํนวนเงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เทา่นัAน

รายละเอยีดการจา่ย

โดยหลกัการแลว้ ใหท้ําการยืGนเร ืGองพรอ้มกบัการยืGนเร ืGอง เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี 

ฯลฯ โดยยืGนใบรอ้งขอเงนิประจาํปีชดเชยครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยีพนักงานทีG

ทาํงานหลายแหง่ เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ (แบบฟอรม์ยืGนเร ืGองเงนิ

ประจาํปีหมายเลข 1) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีGรบัผดิชอบ อย่างไรก็ตาม ถา้เป็น

ระยะเวลาภายน 1 ปีตัAงแตว่นัถดัจากวนัทีGไดร้บัแจง้ตกลงจา่ยเงนิประจาํปีแลว้จะสามารถยืGนเร ืGองได ้แมจ้ะ

เป็นหลงัจากทีGไดร้บัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ แลว้ก็ตาม กรณีนีAจะเป็นการยืGนเร ืGอง

ขอในขอบเขต จาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพื Aนฐาน 1,000 วนั หกัออกดว้ยจาํนวนเงนิประจาํปีทีGไดจ้า่ยไปแลว้

เทา่นัAน 

ขัDนตอนการยื9นเร ื9อง

เงนิงวดจา่ยลว่งหนา้เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ นั\น ถา้เวลาผ่านไป 2 ปีนับตั\งแตว่นัถดั
จากวนัทีIผูป้ระสบภยัเสยีชวีติไปแลว้ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืIนเร ืIองอกีตอ่ไป ดงันั\นจงึขอใหร้ะมดัระวงั

ระยะเวลาที1มผีล
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ขอใหย้ืBนใบรอ้งขอการเปลีBยนจา่ยเงนิประจาํปีชดเชยครอบครวัผูส้ญูเสยี เงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยีพนักงานทีBทํางาน

หลายแห่ง เงนิประจาํปีครอบครวัผูส้ญูเสยี  (แบบฟอรม์หมายเลข 13) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลกรมมาตรฐานแรงงานทีBรบัผดิชอบ

นอกจากนีI การยืBนเร ืBองรบัการจา่ยเงนิประจาํปีพเิศษครอบครวัผูส้ญูเสยีนัIน โดยหลกัการแลว้ ใหย้ืBนเร ืBองพรอ้มกนั และใช ้

แบบฟอรม์เดยีวกนักบัการขอการเปลีBยนจา่ย

ขัDนตอนการยื9นเร ื9อง

กรณีเชน่นีI เอกสารแนบ

เอกสารแนบทีBจําเป็นเสมอ

เอกสาร เชน่ สําเนาหรอืใบทะเบียนบา้นฉบบัย่อ ฯลฯ ซึBง
สามารถยืนยนัความสมัพนัธข์องผูยื้BนเรืBอง และของผูมี้

คุณสมบตัคินอืBน ๆ ซึBงดํารงชพีโดยอาศยัรายไดเ้ชน่เดยีวกบั
ผูยื้BนเรืBองกบัพนักงานผูเ้สยีชวีติได ้

กรณีทีBในบรรดาผูยื้BนเรืBอง และ ผูมี้คุณสมบตัอิืBน ๆ ซึBงดํารง
ชพีโดยอาศยัรายไดเ้ชน่เดยีวกบัผูยื้BนเรืBอง มีผูซ้ึBงมีความ
พิการในระดบัทีBกําหนด จงึกลายเป็นผูมี้คุณสมบตัิ

เอกสาร เชน่ ใบวนิิจฉัย ซึBงสามารถยืนยนัว่าสภาพความ
พิการดงักล่าวยงัคงอยู่ ตัIงแต่ตอนทีBพนักงานเสยีชวีติ

กรณีทีBในบรรดาผูมี้คุณสมบตั ิมีผูซ้ึBงดํารงชพีโดยอาศยั
รายไดเ้ชน่เดยีวกบัผูยื้BนเรืBอง

เอกสารทีBสามารถยืนยนัความเป็นจรงิได ้

l เอกสารแนบที=จาํเป็นในการยื=นเร ื=อง

*อาจจะมีการใหย้ืIนเอกสารอืIน ๆ ดว้ย

กรณีทีGผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ นัAน สญูเสยีสทิธใินการรบั 

เนืGองจากเหตผุลดงัตอ่ไปนีA ครอบครวัผูส้ญูเสยีในลาํดบัถดัไปจะไดร้บัเงนิประจาํปีแทน

(1) เสยีชวีติ

(2) แตง่งาน (รวมถงึกรณีทีGไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส แตม่คีวามสมัพนัธแ์บบคูส่มรสในความเป็นจรงิ)

(3) ไดถ้กูรบัเป็นบตุรบญุธรรมของญาตใินครอบครวัสายเลอืดตรง หรอื ครอบครวัของสายเลอืดคู่

สมรส (รวมถงึกรณีทีGไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส แตม่คีวามสมัพนัธแ์บบคูส่มรสในความเป็นจรงิ)

(4) ความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบัพนักงานทีGเสยีชวีติจบลง เนืGองจากการหย่ารา้ง

(5) กรณีทีGบตุร หลาน หรอืพีGนอ้งไดผ่้านพน้วนัทีG 31 เดอืนมนีาคมแรก หลงัจากอายคุรบ 18 ปีไปแลว้ 

(ยกเวน้กรณีทีGความพกิารระดบัทีGกาํหนด ยงัมอียูต่อ่ นับตัAงแตเ่วลาทีGพนักงานเสยีชวีติ)

(6) กรณีทีGสภาวะความพกิารในระดบัทีGกาํหนดของสาม ีบตุร พ่อแม่ หลาน ปู่ ย่าตายาย หรอื พีGนอ้งได ้

หายสนิทแลว้

กรณีที'มกีารเปลี'ยนแปลงผูม้คีณุสมบตัใินการรบัเงนิประจาํปี 
(ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ (การเปลี'ยนจา่ย)
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ผูท้ีGเขา้ขา่ยทีGจะสามารถรบัคา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) นัAน ไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่พยีงครอบครวัผู ้

สญูเสยีเทา่นัAน แตโ่ดยปกตแิลว้ จะเป็นครอบครวัผูส้ญูเสยีทีGเหมาะสมซึGงทําการจดังานศพ 

ในกรณีทีGไม่มคีรอบครวัผูส้ญูเสยีดาํเนินการจดังานศพ แตท่างบรษิทัของผูเ้สยีชวีติจดังานศพใหแ้ก่

พนักงานทีGเสยีชวีติไปนัAน จะทําการจา่ยคา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) ใหแ้กบ่รษิทั

คา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) 

จาํนวนเงนิคา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) เทา่กบั 315,000 เยน บวกกบัจาํนวนเงนิจา่ยรายวนั

พื Aนฐาน 30 วนั แตถ่า้จาํนวนเงนินีAไม่ถงึจาํนวนเงนิจา่ยรายวนัพื Aนฐาน 60 วนัแลว้ จะจา่ยเป็นจาํนวน

เงนิจา่ยรายวนัพื Aนฐาน 60 วนัแทน

รายละเอยีดการจา่ย

l เอกสารแนบที=จาํเป็นในการยื=นเร ื=อง
เอกสารวนิิจฉัยการเสยีชวีติ เอกสารการชนัสตูรศพ เอกสารการตรวจสอบ หรอื ใบรบัรองหวัขอ้ทีG

ระบพุวกนีA เอกสารทีGสามารถรบัรองขอ้เท็จจรงิการเสยีชวีติของพนักงาน และ วนั เดอืน ปีทีGเสยีชวีติ

ได ้

แตท่วา่ในกรณีทีGทําการยืGนเร ืGอง การจา่ย (ชดเชย) ครอบครวัผูส้ญูเสยี ฯลฯ รว่มกบัการยืGนเร ืGองคา่

งานศพแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้อกสารแนบเพิGมเตมิ

ขอใหย้ืGนใบรอ้งขอคา่งานศพ หรอืการจา่ยคา่งานศพพนักงานทีGทํางานหลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 

16) หรอืใบรอ้งขอการจา่ยคา่งานศพ (แบบฟอรม์หมายเลข 16-10) ไปยงัหวัหนา้ผูด้แูลของกรม

มาตรฐานแรงงานทีGรบัผดิชอบ

ขัDนตอนการยื9นเร ื9อง

คา่งานศพ ฯลฯ (การจา่ยคา่งานศพ) ถา้เวลาผ่านไป 2 ปีนับตั\งแตว่นัถดัจากวนัทีIผูป้ระสบภยัเสยีชวีติไปแลว้ 
ก็จะไม่มสีทิธใินการยืIนเร ืIองอกีตอ่ไป ดงันั\นจงึขอใหร้ะมดัระวงั

ระยะเวลาที=มผีล
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สภาวะความพิการโดยละเอยีดของผูที้Bเขา้ข่าย

การดแูลเป็นประจาํ

① ผูซ้ ึ1งอยูใ่นสภาวะที1จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นประจาํ มคีวามพกิารทางระบบประสาท หรอื 

อวยัวะในชอ่งอกหรอืชอ่งทอ้ง (ความพกิารระดบั 1-3, 1-4 การเจ็บป่วยระดบั 1-1, 1-2)

• ผูซ้ ึ1งตามองไม่เห็นทัNงสองขา้ง และมคีวามพกิารหรอืการเจ็บป่วย ระดบั 1 หรอื 2

• ผูซ้ ึ1งสญูเสยีแขนทัNงสองขา้ง และขาทัNงสองขา้งหรอือยูใ่นสภาพที1ใชง้านไม่ได ้ซ ึ1งมคีวาม

จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นประจาํ เชน่เดยีวกบั ①

การดแูลเป็นระยะ

① ผูซ้ ึ1งอยูใ่นสภาวะที1จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นระยะ มคีวามพกิารทางระบบประสาท หรอือวยัวะ

ในชอ่งอกหรอืชอ่งทอ้ง (ความพกิารระดบั 2-2-2, 2-2-3 การเจ็บป่วยระดบั 2-1, 2-2)

② ผูซ้ ึ1งมคีวามพกิารระดบั 1 หรอืการเจ็บป่วยระดบั 1 แตว่า่ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็น

ประจาํ

การจา่ย (ชดเชย) การดูแล ฯลฯ

ผูซ้ ึGงมคีวามพกิารระดบั 1 ของเงนิประจาํปี (ชดเชย) ความพกิาร ฯลฯ หรอืเงนิประจาํปี (ชดเชย) 

การบาดเจ็บ ฯลฯ ทกุคน หรอื ผูท้ีGมคีวามพกิารทางระบบประสาท และอวยัวะในชอ่งอกหรอืชอ่งทอ้ง

ระดบั 2 ทีGไดร้บัการดแูลอยูใ่นปัจจบุนั จะไดร้บัการจา่ยคา่ชดเชยการดแูล (กรณีอบุตัภิยัในการ

ทาํงาน), การจา่ยการดแูลพนักงานทํางานหลายทีG (สาํหรบัอบุตัภิยัจากเหตใุนการทํางานหลายแหง่)

หรอืการจา่ยการดแูล (กรณีอบุตัภิยัในการเดนิทางไปทาํงาน)

1 มสีภาวะความพกิารในระดบัที=กาํหนด
การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ นั\น แบง่เป็นสภาวะทีIจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นประจาํ และ สภาวะทีI
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นระยะ ตามสภาวะความพกิาร โดยมสีภาวะความพกิารทีIจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล
เป็นประจาํ และ การดแูลเป็นระยะ เป็นดงัตอ่ไปนี\

เงื9อนไขการจา่ย

2 การที=ไดร้บัการดูแลอยู่ในปัจจบุนั
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลโดยบรษิทัเอกชนทีIใหบ้รกิารการดแูลโดยเสยีคา่ใชจ้า่ย หรอื รบัการดแูลโดยญาต ิ
เพืIอน หรอื คนรูจ้กัอยูใ่นปัจจบุนั

3 จะตอ้งไม่ไดเ้ขา้อยู่ในโรงพยาบาล หรอื สถานบําบดัอยู่

4 จะตอ้งไม่ไดเ้ขา้รบัการดูแล โดยอาศยัอยู่ในสถานดูแลผูสู้งอายุ หรอื สถานดูแล
สนบัสนุนผูพ้กิาร (เฉพาะกรณีที=รบัการดูแลการใชช้วีติอยู่) หรอืบา้นดูแลพเิศษ
ผูสู้งอายุ หรอืบา้นดูแลผูไ้ดร้บัผลจากระเบดิปรมาณูอยู่

เนืIองจากการทีIไดเ้ขา้อยูใ่นสถานชว่ยเหลอืเหลา่นี\แลว้นั\น จะถอืวา่ไดร้บับรกิารดแูลอยา่งเพยีงพอแลว้ จงึไม่มี
การจา่ยชดเชย

②
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จาํนวนเงนิทีGจา่ยของการจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ เป็นไปตามตอ่ไปนีA (ขอ้มูล ณ วนัทีG 1 ม.ีค. 2023)

(1) กรณีการดูแลประจาํ
① กรณีทีGไม่ไดร้บัการดแูลจากญาต ิเพืGอน หรอืคนรูจ้กั จะจา่ยคา่ใชจ้า่ยทีGใชไ้ปในการดแูลให ้(โดย

จาํกดัขอบเขตบนอยูท่ีG 171,650 เยน)

② กรณีทีGไดร้บัการดแูลจากญาต ิเพืGอน หรอืคนรูจ้กั พรอ้มกนันัAน

ก. ไม่ไดม้กีารจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูล จะจา่ยเป็นจาํนวนคงทีIเทา่กนั จาํนวน 75,290 เยน
ข. ไดม้กีารจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลดว้ย โดยจาํนวนเงนินั\นนอ้ยกวา่ 75,290 เยน จะจา่ยเป็นจาํนวนคงทีI

เทา่กนัจาํนวน 75,290 เยน
ค. ไดม้กีารจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลดว้ย โดยจาํนวนเงนินั\นมากกวา่ 75,290 เยน จะจา่ยจาํนวนเงนินั\นให ้

(โดยจาํกดัขอบเขตบนอยูท่ีI 171,650 เยน)

(2) กรณีการดูแลเป็นระยะ
① กรณีทีGไม่ไดร้บัการดแูลจากญาต ิเพืGอนหรอืคนรูจ้กั จะจา่ยคา่ใชจ้า่ยทีGใชไ้ปในการดแูลให ้(โดย

จาํกดัขอบเขตบนอยูท่ีG 85,780 เยน)

② กรณีทีGไดร้บัการดแูลจากญาต ิเพืGอน หรอืคนรูจ้กั พรอ้มกนันัAน

ก. ไม่ไดม้กีารจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูล จะจา่ยเป็นจาํนวนคงทีIเทา่กนั จาํนวน 37,600 เยน
ข. ไดม้กีารจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลดว้ย โดยจาํนวนเงนินั\นนอ้ยกวา่ 37,600 เยน จะจา่ยเป็นจาํนวนคงทีI

เทา่กนัจาํนวน 37,600 เยน
ค. ไดม้กีารจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลดว้ย โดยจาํนวนเงนินั\นมากกวา่ 37,600 เยน จะจา่ยจาํนวนนั\นให ้

(โดยจาํกดัขอบเขตบนอยูท่ีI 85,780 เยน)
l กรณีทีG ระหวา่งกลางเดอืน ไดเ้ร ิGมรบัการดแูล

① หากไดม้กีารจา่ยคา่ดแูลเพืGอรบัการดแูล จะจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลภายในขอบเขตบนทีGกาํหนด

② หากไม่ไดจ้า่ยคา่ดแูลเพืGอรบัการดแูล แตร่บัการดแูลโดยญาต ิฯลฯ ในเดอืนนัAนจะไม่มกีารจา่ย

(ตวัอยา่ง) กรณีทีIเร ิIมรบัการดแูล โดยญาต ิฯลฯ ตั\งแตร่ะหวา่งเดอืนตลุาคม

รายละเอยีดการจา่ย

* กรณีเชน่นี\ ในชอ่ง “เดือนและปีทีIเขา้ข่ายในการยืIนเรืIอง” ของใบคํารอ้ง ใหก้รอกเดือนทีIเร ิIมการดูแล (ในกรณีนี\ คือ 
เดือนตุลาคม)

เร ิGมตน้ ตลุาคม ปี XXXX พฤศจกิายน ปี XXXX

ชว่งนี\ไม่มกีารจา่ย จา่ยเป็นจาํนวนคงทีIเทา่กนัหมด
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การยืGนเร ืGองการจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ ขอใหย้ืGนใบรอ้งขอการจา่ยคา่ชดเชยการดแูล การจา่ยการ

ดแูลพนักงานทีGทํางานหลายแหง่ และการจา่ยคา่การดแูล (แบบฟอรม์หมายเลข 16-2-2) ไปยงัหวัหนา้

ผูด้แูลของกรมมาตรฐานแรงงานทีGรบัผดิชอบ

ขัDนตอนการยื9นเร ื9อง

กรณีเชน่นี\ สภาวะความพิการโดยละเอยีดของผูท้ีIเขา้ข่าย

เอกสารแนบทีIจําเป็นเสมอ ใบวนิิจฉัยโรคจากแพทย ์หรอื ทนัตแพทย ์

กรณีทีIจ่ายค่าดูแลอยู่ เอกสารทีIรบัรองจํานวนวนัทีIรบัการดูแล และจํานวนเงนิ
ค่าใชจ่้าย

l เอกสารแนบที=จาํเป็นในการยื=นเร ื=อง

*อาจจะมีการใหย้ืIนเอกสารอืIน ๆ ดว้ย

การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ นั\น ถา้เวลาผ่านไป 2 ปีนับตั\งแตว่นัทีI 1 ของเดอืนถดัจากเดอืนทีIรบัการ
ดแูลไปแลว้ ก็จะไม่มสีทิธใินการยืIนเร ืIองอกีตอ่ไป ดงันั\นจงึขอใหร้ะมดัระวงั

ระยะเวลาที=มผีล

ผูร้บัเงนิประจาํปี (ชดเชย) การบาดเจ็บ ฯลฯ และผูท้ีGมคีวามพกิารระดบั 1-3, 1-4 หรอื 2-2-2, 2-3 นัAน 

ไม่จาํเป็นตอ้งใชใ้บวนิิจฉัยเป็นเอกสารแนบ และในการยืGนเร ืGอง การจา่ย (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ คร ัAงทีG 

2 เป็นตน้ไป ก็ไม่จาํเป็นตอ้งใชใ้บวนิิจฉัย การยืGนเร ืGอง (ชดเชย) การดแูล ฯลฯ นัAน จะทําในหน่วยตอ่ 1 

เดอืน แตถ่า้จะทําการยืGนเร ืGองรวมทเีดยีว 3 เดอืนก็ได ้
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1. ใบรอ้งขอคา่ชดเชยการรกัษา (แบบฟอรม์หมายเลข 5) 

2. ใบรอ้งขอใหจ้า่ยคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา (แบบฟอรม์หมายเลข 7) 

3. ใบรอ้งขอการจา่ยคา่ชดเชยการหยุดงาน / การจา่ยการหยุดงาน

พนกังานที
L
ทํางานหลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 8) 

4. ใบรอ้งขอการจา่ยชดเชยความพกิาร / การจา่ยความพกิารพนกังานที1

ทํางานหลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 10) 

5. ใบรอ้งขอใหจ้า่ยเงินประจาํปีชดเชยตอ่ครอบครวัผูสู้ญเสยี / เงิน

ประจาํปีครอบครวัผูสู้ญเสยีพนกังานที
L
ทํางานหลายแหง่ (แบบฟอรม์

หมายเลข 12) 

6. ใบรอ้งขอใหจ้า่ยเงินงวดชดเชยตอ่ครอบครวัผูสู้ญเสยี / เงินงวด

ครอบครวัผูสู้ญเสยีพนกังานที
L
ทํางานหลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 

15) 

7. ใบรอ้งขอคา่ใชจ้า่ยในงานศพ หรอืการจา่ยคา่งานศพพนกังานที
L

ทํางานหลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 16) 

8. ใบรอ้งขอการจา่ยคา่ชดเชยการดูแล / การจา่ยการดูแลพนกังานที
L

ทํางานหลายแหง่ (แบบฟอรม์หมายเลข 16-2-2) 

ตวัอยา่งการกรอกใบคาํรอ้งชนิดตา่ง ๆ




































