
กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดิการ กรมแรงงานจงัหวดั ส านกัควบคมุมาตรฐานแรงงาน

ท่านอาจไดร้บัเงินเพิม่เตมิจากประกนัภยัในการท างาน

หากท่านเคยไดร้บัต ัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม ค.ศ.2004
ดว้ยกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดิการไดด้  าเนินการ “ส ารวจสถิติแรงงานประจ าเดือน” โดยตรงสว่นการส ารวจ 100% ไดม้ี

คา่แรงตามสถิติต  ่ากวา่ความเป็นจรงิจากการส ารวจแบบสุม่บางสว่น
ผลคือ ไดเ้กิดผลกระทบตอ่จ านวนเงินที่จ่ายประกนัอบุตัิเหตใุนการท างาน ซึง่คิดอตัราการสไลดโ์ดยมีความผนัแปรของคา่แรงเฉลีย่ในการ

ส ารวจนีเ้ป็นพืน้ฐาน
ขณะนี ้จึงก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนของการจ่ายเงินเพิ่มเติมซึง่จะคิดยอ้นหลงัไปในช่วงที่ตอ้งมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมตัง้แตปี่ ค.ศ.2004

ขออภยัที่สรา้งความไมส่ะดวกใหแ้ก่ทา่น

เรียนทา่นทีไ่ด้รับเงินจากประกันอุบัตภิัยในการท างานและครอบครัวผู้สูญเสีย

※ ผูท้ีเ่คยไดร้บัเงินต ัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม ค.ศ.2004 อาจไม่เขา้ข่ายทีจ่ะไดร้บัเงินเพิม่เตมิโดยจะขึน้อยู่
กบัชว่งเวลาและจ านวนเงินจา่ยรายวนัพืน้ฐาน

※ กรุณาเกบ็และอยา่ทิง้เอกสารตอ่ไปนีเ้พราะอาจเป็นประโยชนใ์นการยืน่เร ือ่งในอนาคตไดแ้ก ่

ใบแจง้ก าหนดเบกิจา่ยเงิน ใบแจง้การโอนเงิน ใบรบัรองเงินปี ใบแจง้ก าหนดการเปลีย่นแปลง

ผูท้ีอ่าจมสีทิธิไ์ดร้บัเงิน

เพิม่เตมิไดแ้ก ่ผูท้ีเ่คยไดร้บั

เงินต่อไปนีต้ ัง้แต่เดอืน

กรกฎาคม ค.ศ.2004

◆ เงนิประจ ำปี(ชดเชย) กำรบำดเจ็บ เงนิประจ ำปีพเิศษกำรบำดเจ็บ

◆ เงนิประจ ำปี(ชดเชย) ควำมพกิำร เงนิประจ ำปีพเิศษควำมพกิำร

◆ เงนิประจ ำปี(ชดเชย) ครอบครวัผูสู้ญเสยี เงนิประจ ำปีพเิศษครอบครวัผูสู้ญเสยี เงนิงวดพิเศษครอบครวัผูสู้ญเสยี

◆ กำรจำ่ย(ชดเชย) กำรหยุดงำน เงนิจำ่ยพเิศษกำรหยุดงำน ฯลฯ

○มีประกาศขอ้มลูความคืบหนา้ในงานจ่ายเงินเพิ่มเติมอยูใ่นโฮมเพจของกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดิการ

○หากผลการค านวณใหม ่ผูใ้ดมียอดเงินท่ีตอ้งไดร้บัไมเ่ปลีย่นไปจากเดิม จะไมม่ีการสง่ใบแจง้การรบัเงินเพิ่มเติมไปให้

ชว่งทีเ่ร ิม่แจง้ ชว่งทีเ่ร ิม่จำ่ย

เงินปีจากประกนัภยัอบุตัิเหตุ

ผูท้ีไ่ดร้บั

เงนิใน

ปัจจบุนั
(ณ เดอืน 

ม.ีค.2019)

ส่วนอนำคต(ยอดทีค่ ำนวณใหม่ตัง้แตเ่ดอืน เม.ย. และ พ.ค.2019) เม.ย. 2019 ม.ิย. 2019～

สว่นอดตี

ผูท้ีไ่ม่ตอ้งปรบัยอดจำ่ยกบัเงนิบ ำนำญพนักงำน พ.ค. 2019～ ม.ิย. 2019～

ผูท้ีต่อ้งปรบัยอดจำ่ยกบัเงนิบ ำนำญพนักงำน ก.ย. 2019～ ต.ค. 2019～

ผูท้ีเ่คยไดร้บัเงนิมำกอ่น ก.ย. 2019～ ต.ค. 2019～

ชว่งทีเ่ร ิม่แจง้ ชว่งทีเ่ร ิม่จำ่ย

การจา่ย(ชดเชย) การหยดุงาน
ผูท้ีไ่ดร้บั

เงนิใน

ปัจจบุนั
(ณ เดอืน 

ม.ีค.2019)

ส่วนอนำคต(ยอดทีค่ ำนวณใหม่จำกส่วนทีข่อรบัในกำรหยุดงำนเดอืน เม.ย.2019) － พ.ค. 2019～
（เม.ย.บำงส่วน）

สว่นอดตี
ผูท้ีไ่ม่ตอ้งปรบัยอดจำ่ยกบัเงนิบ ำนำญพนักงำน ม.ิย. 2019～ ก.ค. 2019～

ผูท้ีต่อ้งปรบัยอดจำ่ยกบัเงนิบ ำนำญพนักงำน ก.ค. 2019～ ส.ค. 2019～

ผูท้ีเ่คยไดร้บัเงนิมำกอ่น ส.ค. 2019～ ก.ย. 2019～

ผูท้ีเ่คยไดร้บัเงนิมำกอ่น

โดยจะตอ้งใชเ้วลำเพิม่เตมิในกำรประมวลผลทำงระบบ
พ.ย. 2019～ ธ.ค. 2019～

※1 ทยอยท าจากผูท้ี่ระบทุีอ่ยูปั่จจบุนัได้

※2 ทยอยท าโดยมีการยืนยนัตวัตนทีจ่  าเป็น

※1 ※2

※1 ※2

※ “การปรบัยอดการจา่ยเงิน” เชน่ ในกรณีไดร้บัทัง้เงินปีจากประกนัภยัอบุตัิเหตแุละเงินบ านาญพนกังาน(เงิน
ประจ าปีความพิการหรอืครอบครวัผูส้ญูเสยี) ในกรณีมีการปรบัยอดระหวา่งเงินชดเชยกบัเงินจา่ยประกนัภยัภาค
บงัคบัในกรณีอบุตัิเหตใุนการเดนิทางไปกลบัยงัที่ท  างาน

○การจา่ยเงินและจา่ยเพิม่เตมิตามยอดทีค่ านวณใหม ่จะด าเนินการตามก าหนดการตอ่ไปนี้



สำยดว่นส ำหรบัสอบถำมตอ่ไปนีจ้ะคอยรบัค ำถำมและค ำปรกึษำจำกท่ำน

หำกท่ำนมขีอ้สงสยัประกำรใด กรณุำตดิตอ่สอบถำม

เรยีนทำ่นทีไ่ดร้บัเงนิจำกประกนัอบุตัภิยัในกำรท ำงำน

◆ เงนิประเภทใดบำ้งทีจ่ะเขำ้ขำ่ยของกำรไดร้บัเพิม่เตมิ?

◆ เงนิทีจ่ำ่ยตัง้แตเ่มือ่ไร จงึจะเขำ้ขำ่ย?

◆ มกีำรเปลีย่นชือ่และทีอ่ยู.่..

ท่านสามารถโทรศพัทไ์ดฟ้ร ี

จากทีใ่ดๆ ท ัว่ประเทศญีปุ่่น

“สำยดว่นส ำหรบัสอบถำมกำรรบัเงนิเพิม่เตมิ”

เร ิม่แลว้ 

เราจะตอบ

ขอ้สงสยั

ตอ่ไปนี้

ท่านอาจไดร้บัเงินเพิม่เตมิจากประกนัภยัในการท างาน

หากท่านเคยไดร้บัต ัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ค.ศ.2004

เวลาท าการ วนัธรรมดา 8.30-20.00 น.
วนัเสาร ์อาทติย ์และนกัขตัฤกษ ์

8.30-17.15 น.
ปัจจบุนั ยงัไม่มกีำรก ำหนดวนัทีส่ิน้สุดกำรรบัปรกึษำทำงสำยด่วนส ำหรบัสอบถำมกำรรบัเงนิเพิม่เตมิ

สายดว่นส าหรบั

สอบถามไดแ้ก☞่

กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดิการ กรมแรงงานจงัหวดั ส านกัควบคมุมาตรฐานแรงงาน

✓ ศูนยใ์หค้ าปรกึษาทางโทรศพัทเ์ป็นภาษาตา่งประเทศไดแ้ก่

ภาษา วันที่บริการ เวลาบริการ หมายเลขโทรศัพท์

ภาษาองักฤษ

วนัจนัทร ์- ศกุร์

10.00-15.00 น.
(ยกเวน้ช่วง 12.00-13.00 น.)

0570-001701

ภาษาจีน 0570-001702

ภาษาโปรตเุกส 0570-001703

ภาษาสเปน 0570-001704

ภาษาตากาลอ็ค วนัองัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ 0570-001705

ภาษาเวียดนาม วนัจนัทร ์– ศกุร์ 0570-001706

ภาษาพมา่ วนัจนัทร ์พธุ 0570-001707

ภาษาเนปาล วนัองัคาร พฤหสับดี 0570-001708

0120-952-824 ※ ใหบ้รกิำรเป็นภำษำญีปุ่่นเท่ำน้ัน

※ คิดคา่บรกิารโทรศพัท์


