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ประกันอุบตั ิภยั ในการทํางานคืออะไร
ประกันอุบตั ิภยั
อุบตั ิภยั ในการทํางาน

[สาเหตุ・ต้ นเหตุ]

[ชนิดของอุบตั ิภยั ]

[ประกัน]

ประกันสุขภาพ
*อุบตั ภิ ยั จากการทํางานไม่สามารถได้ รับการคุ้มครองจากประกันสุขภาพ

ประเภทของการจ่ายค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ จากประกันอุบตั ภิ ยั ในการทํางาน
◆การจ่าย (ชดเชย) ค่ารักษา：
การทํางานหรื อการเดินทางไปทํางาน
◆การจ่าย (ชดเชย) การหยุดงาน：

หยุด งาน
สาเหตุ มาจากการทํางานหรื อการเดินทางไปทํางาน
◆เงินประจําปี (ชดเชย) การเจ็บป่ วย：
เจ็บ ป่ วย เป็ นเวลา 1 ปี 6 เดือน ยังไม่สามารถ
รักษาจน
(อาการ
ได้ )
ในระดับ
◆การจ่าย (ชดเชย) ความพิการ：
(อาการ
รักษาไม่ได้ )และ
ความพิการ
◆การจ่าย (ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย：
◆ค่างานศพ, การจ่ายค่างานศพ：
◆การจ่าย (ชดเชย) การดูแล：
(ชดเชย) ความ
พิการหรื อเงินประจําปี (ชดเชย) การเจ็บป่ วย
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[นิยามศัพท์①]

อุบตั ิภยั ในการทํางาน คือการเจ็บป่ วย ฯลฯ (การบาดเจ็บ, ความเจ็บป่ วย, ความพิการ, การเสียชีวิต ฯลฯ)

การทํางาน

การเจ็บป่ วย ฯลฯ
“อุบตั ิภยั ในการทํางาน”

●
●

◇การบาดเจ็บในการทํางานคือ
3 ประการ นับได้ ว่าอุบัตภิ ัยในการทํางาน
<1>
(สํานักงานของบริ ษัท, โรงงาน)

* ในกรณีดงั กล่าว ไม่สามารถนับได้ วา่ เป็ นอุบตั ภิ ยั ในการทํางาน
①
งานในเวลาการทํางาน
②
③

3

<2>

<3>

◇ ความเจ็บป่ วยในการทํางานคือ
3
<1>
การทํางาน
（ตัวอย่าง）แร่ใยหิน
<2>
<3>
การแพทย์

เป็ นเหตุเป็ นผลทาง

ภัยของพนักงาน
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[นิยามศัพท์②]

ทํางาน
◇การเดินทางไปทํางานคือ
①-③
เหมาะสม
①

(
ทํางาน)

②
(

)

③

รูปแบบการเดินทางไปทํางาน

* รูปแบบ 2 และ 3

１ กรณีปกติ
２

３

ส่ งไป

5

ของตน

◇ขอบเขตการเดินทางไปทํางาน

หากพนักงานออกนอกเส้ นทางการเดินทางไปทํางานหรื อยกเลิกการเดินทางไปทํางานแล้ ว เส้ นทางระหว่าง/หลังการออกนอกเส้ นทาง
ไป

ขอบเขตการเดินทางไปทํางาน

○
×
○

○・・・ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นขอบเขตการเดินทางไปทํางาน
×・・・ไม่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นขอบเขตการเดินทางไปทํางาน

×
ยกเลิก
การเดินทาง

×
ออกนอก
เส้ นทาง

×

×
×
○

จําเป็ นในชีวิตประจําวัน และ

×
*

สาธารณสุข
(ยกเลิกการเดินทาง)

×
จําเป็ นในชีวิตประจําวัน และ
สาธารณสุข
(ออกนอกเส้ นทาง)
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×

◇
(กฎกรมมาตรฐาน

แรงงาน มาตรา 12)
เดือนก่อนหน้ าวัน

3
* และหารด้ วยจํานวนวันโดยรวม (วัน

)

สมรส

3
*

[ข้ อยกเว้ น]
①
(a)
(b)
ฯลฯ
② จํานวนเงินในการจ่าย (ชดเชย)

1 ปี 6

7

ได้ รับเงินค่าจ้ างแต่ละเดือน 2 แสนเยน (

)

2 แสนเยน × 3 เดือน ÷ 92 วัน [กรกฎาคม (31วัน)＋สิงหาคม (31วัน)＋กันยายน(30วัน)］
≒6,522เยน
6,522 เยน × 80％ ≒ 5,217 เยน

→

ต่อการหยุดงาน 1 วัน จะทําการจ่ายเงิน 80%

*“ค่าจ้ าง”
อย่างไรก็ตาม “
3 เดือน”
พิเศษครอบครัวผู้สญ
ู เสียแล้ ว จะได้ รับการคํานวณใน “

5,217 เยน
3 เดือน
”

◇
เป็ นพิเศษจากบริ ษัทของพนักงานภายในระยะเวลา 1
365 ก็จะเป็ น
3 เดือน เป็ นต้ น (
พิเศษ)
365
เยน)

20%
(จํานวน
) แล้ ว จะใช้ จํานวน 20% ของจํานวนเงินจ่ายรายปี
(
1 ล้ าน 5 แสน
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[

①]

การเจ็บป่ วยประเภท “ความเจ็บป่ วยของเส้ นเลือดในสมอง” เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หรื อ “ความเจ็บป่ วยของหัวใจ”

วิต หรื อ

*” แล้ ว จะสามารถได้ รับการชดเชยอุบตั ิภยั ในการทํางานได้

“

ความผิดปกติของเส้ น

*

<

>
○ ความเจ็บป่ วยของหัวใจเหตุขาดเลือด

○ ความเจ็บป่ วยของเส้ นเลือดในสมอง
・ เลือดออกในสมอง
・
หุ้ม
สมอง

・ โรคหลอดเลือดสมอง
・ โรคสมองเหตุ
ความดันโลหิตสูง

[

หัวใจ
ตายเหตุขาดเลือด
・ อาการปวดเค้ นหัวใจ
・

・ หัวใจหยุดเต้ น
(
・ การฉีกเซาะของเอออร์ ตา

)

]

1:
เกิด
จะเข้ าร่วมกิจกรรมกู้ชีพและการ

2:

(1)
วันก่อนหน้ า

(2)

เป็ นพิเศษ หากการงานในช่วงระหว่าง 1

3: ภาระอย่ างหนักในช่ วงระยะยาว

ทํางานล่วงเวลาเกิน 100
เป็ นระยะเวลา 2-6

45

80

* ในกรณี 2 และ 3
(
-เลิกการทํางานไม่ประจํา, การทํางานเวลานานเกินควร,
สภาพแวดล้ อม (อุณหภูมิ, เสียงดัง, อาการเมาเวลา) และความตึงเครี ยดทางจิตใจ
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, การทํางานเป็ นกะ, การทํางานเวลาดึก)

การทํางาน

[

②]

(stress) จากโลกภายนอก กับปฏิกิริยา
ความพิการทางประ
สามารถได้ รับการชดเชยของประกันอุบตั ภิ ยั ในการทํางาน

* แล้ ว

* ความตึงเครี ยดทางจิตใจอันหนักหน่วงในการ
เชิงวัตถุวสิ ยั

[

ในการรับรองเป็ นอุบัติภยั ในการทํางาน]
หากบรรลุ

มีอาการของความพิการทางประสาท
เป็ นความพิการทางประสาท
พิการทางประสาทและการกระทํา” (

10 (ICD-10)

V “ความ

)

(ตัวอย่าง) โรคซึมเศร้ า, ปฏิกิริยาเฉียบพลันต่อความเครี ยด เป็ นต้ น

6 เดือน ได้ รับการยอมรับว่า ได้ รับภาระทาง
(ตัวอย่าง)
*

,

6 เดือน ของการเกิดอาการ และ

ปั จจัยส่วนบุคคล
ใช้ ความระมัดระวังในการพิจารณาว่าอาการความพิการไม่ได้ มาจาก เหตุการณ์ส่วนบุคคล (การหย่ากัน, สามีภรรยาไม่ได้ อยูด่ ้ วยกัน) หรื อ เหตุการณ์ทางครอบครัวและ
ญาติ (
)
จําเป็ นต้ องสังเกตด้ วยว่า มีปัจจัยส่วนบุคคลในการเกิดความพิการทางประสาทหรื อไม่ เช่น เคยเป็ นความพิการทางประสาทหรื อไม่ หรื อ มีโรคพิษสุราหรื อไม่ หากมี ใช้
ความระมัดระวังในการพิจารณาว่าอาการความพิการไม่ได้ มา
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[

③]

<ประเภทความเจ็บป่ วยหลัก ๆ>
・อักเสบปุ่ มกระดูกบนกระดูกต้ นแขน ・ความผิดปกติทางเส้ นประสาทแขนอัลน่า ・
อักเสบ ・กลุ่มอาการคาร์ ปัล ทันเนล ・

[

เตอร์ และโปรเนเตอร์ ・อักเสบข้ อต่อมือ ・เส้ นเอ็น

]

* เป็ นหลักมาในช่วงเวลา

พอสมควร (โดยหลัก มากกว่า 6 เดือน)
①
②
③
④
* มือและแขน หมายถึง

จําเป็ นต้ องทํางานอันหนักหน่วงก่อนเกิดอาการ
ในช่วงเวลาก่อนเกิดอาการ 3
・
ต้ องทํางานมากกว่า 10%
3 เดือน
・ภาวะปริ มาณขอ
①
20 %
ประมาณ 3 เดือน (
② ปริ มาณของงานต่อช่วงเวลา 1 ใน 3
3 เดือน (

และต้ องทํางานในภาวะ

)
1

10 วันต่อ 1
20 %
)

10 วันต่อ

*
・การทํางานเวลายาวนาน,

・

・ความตึงเครี ยดเกินควร ・
, ต้ องใช้ แรงมาก
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・

[

④]

2 ประเภท์ดงั ต่อไป ได้ รับการยอมรับว่ามี
ทํางาน

แพทย์ และต่างประ

[

ในการรับรองเป็ นอุบัติภยั ในการทํางาน]

① และ ②

①

ทําให้ เกิดอาการปวดหลังช่วง

②

อุบตั ิภยั

2
◇
(ประมาณมากกว่า 3 เดือน)
•
•
•
•

การคุ้มครองของประกันอุบตั ภิ ยั ในการทํางาน
มากกว่า 20

◇

2-3

กกระดูกผิดรูป
มากกว่า 10 ปี )

(ประมาณ

ได้ รับการคุ้มครองของประกันอุบตั ภิ ยั ในการทํางาน

•
•

มากกว่า 30 กิโลกรัม ในช่วงเวลา 1 ใน 3
20 กิโลกรัม ในช่วงเวลา 1 ใน 2 ของเวลาการทํางาน

*
“

”
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การจ่ าย (ชดเชย) การรั กษา

療養（補償）給付について
(กรณีอบุ ตั ภิ ยั ในการทํางาน) หรื อ การจ่ายการรักษา
“รักษาจนอาการ

(กรณีอบุ ตั ภิ ยั ในการเดินทางไปทํางาน)
”*

รายละเอียดการจ่ าย
การจ่าย (ชดเชย)

“การจ่ายค่ารักษา” และ “การจ่ายค่าใช้ จ่ายในการรักษา”

● “การจ่ายค่ารักษา”

(

จะเรี ยกว่า “
● “การจ่ายค่าใช้ จ่ายในการรักษา”

การจ่าย (ชดเชย)

น

) แล้ ว

(

◇“

”)

” คือ
*1

คาดหวังได้ อีก*2 (สภาวะ “

”)

“
” เป็ นต้ น ถ้ าได้ รับการ
พิจารณาแล้ วว่า ถึงแม้ จะยังมีอาการเจ็บป่ วยหลงเหลืออยู่ แต่ก็ไม่สามารถคาดหวังผลลัพธ์ของการรักษาได้ อีก ประกันอุบตั ิภยั ในการทํางานถึอ
ว่าเป็ น “
”(
) และจะไม่ทําการจ่าย (ชดเชย) การรักษาอีกต่อไป
(*1) “การ
เป็ นไปตามประกันสุขภาพ)
(*2) “

แพทย์”

(
อีกแล้ ว

”
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●
(แบบฟอร์ มหมายเลข 5) หรื อใบร้ องขอการจ่ายค่ารักษา สําหรับการจ่ายค่ารักษา

(แบบฟอร์ มหมายเลข 16-3)
●

(แบบฟอร์ มหมายเลข 7) หรื อใบร้ องขอการจ่ายค่าใช้ จ่ายในการรักษา

สําหรับการจ่ายค่ารักษา (แบบฟอร์ มหมายเลข 16-5)

7 (16-5) (2) กรณีเข้ ารับการบําบัดด้ วยการนวดดัดให้ เข้ ารู ป ให้ ใช้ แบบฟอร์ มหมายเลข 7 (167 (16-5) (4)
7 (16-5) (5)

5) (3)

●
ลฯ
ี โรงพยาบาลกําหนด ฯลฯ การจ่ายรักษา
“ใบแจ้ ง (การเปล่ยน)
ี
สําหรับการจ่ายชดเชยการรักษา” (แบบฟอร์ มหมายเลข 6) หรื อ “ใบแจ้ งการเปล่ยนโรงพยาบาลกํ
าหนด ฯลฯ การจ่ายค่ารักษา สําหรับการจ่ายค่ารักษา”
(แบบฟอร์ มหมายเลข 16-4)

สําหรั บค่ าเดินทางไปโรงพยาบาล
① ถึง ③

①
②

2 กิโลเมตร*1 และ
*2
น(

)

③

*1 แม้ ว่าแค่ขาไปอย่างเดียวระยะทางไม่ถึง 2 กิโลเมตร ในบางกรณีก็จะมีการจ่ายค่าเดินทางไปโรงพยาบาล
*2

กรณีการจ่ายค่าใช้ จ่ายใน

2
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การจ่ าย (ชดเชย) การหยุดงาน

療養（補償）給付について

ทํางานได้ และ ไม่ได้ รับเงินค่าจ้ าง จะสามารถได้ รับการจ่ายชดเชยการหยุดงาน (
ทํางาน) หรื อ การจ่ายการหยุดงาน (กรณอุบตั ภิ ยั ในการเดินทางไปทํางาน)
เป็ นต้ นไป

4 ในการหยุดงาน

รายละเอียดการจ่ าย
3

(ชดเชย)

4

①
② ไม่สามารถทํางานได้
③ ไม่ได้ รับเงินค่าจ้ าง
・การจ่าย (ชดเชย) การหยุดงาน = (60%
・เงินจ่ายพิเศษการหยุดงาน = (20%
กฎหมายมาตรฐานแรงงาน (60%

3

)×
)×
1 วัน)

60%

ขอให้ “ใบร้ องขอการจ่ายชดเชยการหยุดงาน” (แบบฟอร์ มหมายเลข 8) หรื อ “ใบร้ องขอการจ่ายการหยุดงาน” (แบบฟอร์ มหมายเลข 16-6)
ต่อหัวหน้ า

การจ่าย (ชดเชย)
รักษา ถ้ าเวลาผ่านไป 2
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เงินประจําปี (ชดเชย) การบาดเจ็บ
療養（補償）給付について

ครบ 1 ปี 6
ประจําปี ชดเชยการบาดเจ็บ (กรณีอบุ ตั ภิ ยั ในการทํางาน) หรื อ เงินประจําปี การบาดเจ็บ (กรณีอบุ ตั ภิ ยั ในการ
เดินทางไปทํางาน)
(1)
(2)
ระดับการบาดเจ็บ

รายละเอียดการจ่ าย
จะทําการจ่ายเงินประจําปี (ชดเชย) การบาดเจ็บ เงินจ่ายพิเศษการบาดเจ็บ และเงินประจําปี พิเศษการบาดเจ็บตามระดับการบาดเจ็บ
ระดับการ
บาดเจ็บ

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

เงินประจําปี (ชดเชย) การบาดเจ็บ

313 วันของจํานวนเงินจ่าย

เงินจ่ ายพิเศษการบาดเจ็บ (เงินงวด)

313 วันของจํานวนเงินคํานวณรายวัน

1 ล้ าน 1 แสน 4

277 วันของจํานวนเงินจ่าย

277 วันของจํานวนเงินคํานวณรายวัน

1 ล้ าน 7

245 วันของจํานวนเงินจ่าย

เงินประจําปี พิเศษ การบาดเจ็บ

245 วันของจํานวนเงินคํานวณรายวัน

1 ล้ านเยน

給され、毎年２月、４月、６月、８月、１０月、１２月の６期に、それぞれの前２か月分が支払われ
เงิます。
นประจําปี (ชดเชย)
(1) และ (2)
6
2
*
1 หรื อ ระดับ 2 มีความพิการของอวัยวะในช่องท้ อง ระบบประสาท หรื อ ทางสมอง และได้ รับการดูแลอยู่ในปั จจุบนั จะ
สามารถรับการจ่าย (ชดเชย) การดูแลได้ (ดูหน้ า 32)

(ชดเชย)
1 ปี 6

สภาวะการเจ็บป่ วย ฯลฯ” (แบบฟอร์ มหมายเลข 16-2)

16

1

“ใบแจ้ ง

การจ่ าย (ชดเชย) ความพิการ

療養（補償）給付について

หรื อ การจ่ายความพิการ (กรณีอบุ ตั ิภยั ในการเดินทางไปทํางาน)

(กรณีอบุ ตั ิภยั ในการทํางาน)

รายละเอียดการจ่ าย
ระบุด้านล่าง
● ความพิการระดับ 1 ถึงระดับ 7
เงินประจําปี (ชดเชย) ความพิการ, เงินจ่ายพิเศษความพิการ, เงินประจําปี พิเศษความพิการ
● ความพิการระดับ 8 ถึงระดับ 14
เงินงวด (ชดเชย) ความพิการ, เงินจ่ายพิเศษความพิการ, เงินงวดพิเศษความพิการ

*
*
ระดับ 1 หรื อ ระดับ 2 มีความพิการของอวัยวะในช่องท้ อง ระบบประสาท หรื อ ทาง
สมอง และได้ รับการดูแลอยูใ่ นปั จจุบนั จะสามารถรับการจ่าย (ชดเชย) การดูแลได้ (ดูหน้ า 32)

“ใบร้ องขอการจ่ายชดเชยความพิการ” (แบบฟอร์ มหมายเลข 10) หรื อ “ใบร้ องขอการจ่ายความพิการ” (แบบฟอร์ มหมายเลข 16-7) ต่อ
ชอบ

การจ่าย (ชดเชย)
ขอให้ ระมัดระวัง

5

17

ตารางอธิบายระดับความพิการ
กฎข้ อบังคับกฎหมายประกันชดเชยอุบตั ิภยั แรงงาน
ตารางอธิบายระดับความพิการ

18

19

20

หมายเหตุ
1
2
3
4
5

ดเจน
ง
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เงินงวดจ่ายล่วงหน้ าเงินประจําปี (ชดเชย) ความพิการ
(ชดเชย)

1

รายละเอียดการจ่ าย
เดือน (

1

(ชดเชย)

5% ต่อปี )

(ชดเชย)
“ใบร้ องขอการจ่ายเงินงวดจ่ายล่วงหน้ าเงินประจําปี ชดเชยความพิการ เงินประจําปี ความพิการ” (
1
(ชดเชย)

เงินงวดจ่ายล่วงหน้ าเงินประจําปี (ชดเชย) ความ
ระมัดระวัง

ถ้ าเวลาผ่านไป 2

22

(ชดเชย) ความพิการ โดยใช้
10) ไปยัง หัวหน้ าผู้ดแู ล

เงินงวดจํานวนส่วนต่างเงินประจําปี (ชดเชย) ความพิการ
(ชดเชย) ความพิการเสียชีวิต และจํานวนเงินประจําปี (ชดเชย) ความพิการ และ เงินงวดจ่ายล่วงหน้ าประจําปี

(ชดเชย)
ประจําปี (ชดเชย) ความพิการให้ กบั ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย

รายละเอียดการจ่ าย
จํานวนเงินงวดส่วนต่างเงินประจําปี (ชดเชย)
และ เงินงวดจ่ายล่วงหน้ าประจําปี (ชดเชย)
และสําหรับเงินประจําปี พิเศษความพิการ ก็เช่นเดียวกันกับ เงินประจําปี (ชดเชย) ความพิการ กล่าวคือมีระบบจ่ายเงินงวดส่วนต่าง

●
(1) หรื อ (2)
(2)]

(1) , (2) [

(1)
เป็ นคูส่ มรสกันในความเป็ นจริ ง เช่นเดียวกันกับใน (2)], บุตร, พ่อแม่, หลาน,
(2) คูส่ มรส, บุตร, พ่อแม่, หลาน,

23

(ชดเชย) ความพิการ
(ชดเชย)

[
(1)

(1), (2) ก็จะได้ ลําดับ (1),

, เงินงวดจํานวนส่วนต่างเงินประจําปี ความพิการ (แบบฟอร์ มหมายเลข 37-2) ไปยัง
●

*

เงินงวดจํานวนส่วนต่างเงินประจําปี (ชดเชย) ความ
ระมัดระวัง

ถ้ าเวลาผ่านไป 5 ปี นับจากวันถัดจากวัน

24

จะไม่มี

การจ่ าย (ชดเชย) ครอบครั วผู้สูญเสีย
療養（補償）給付について
ค่ างานศพ (การจ่ ายค่ างานศพ)
(ชดเชย) ครอบครัวผู้

สูญเสียให้ กบั ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย และจ่ายค่างานศพ (การจ่ายค่างานศพ)
การจ่าย (ชดเชย)

2 ชนิด ได้ แก่ “เงินประจําปี (ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย” และ “เงินงวด (ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย”

เงินประจําปี (ชดเชย) ครอบครั วผู้สูญเสีย
เงินประจําปี (ชดเชย)
) (เรียกว่า ผู้มีสิทธิได้ รับ)

(ครอบครัวผู้

ผู้มีคุณสมบัตใิ นการรั บเงิน
(ชดเชย)

น จะต้ องมีเป็ น

“การเป็ น

”

“ตนเองก็ทํางานหารายได้

เองด้ วยเช่นกัน” เป็ นต้ น

①
②
③
④
⑤ ปู่ ย่า
⑥
⑦
⑧
⑨ ปู่ ย่าตา
⑩

60
31 เดือนมีนาคมแรกหลังจากอายุครบ 18
60
31 เดือนมีนาคมแรกหลังจากอายุครบ 18
60
31 เดือนมีนาคมแรกหลังจากอายุครบ 18 ปี หรื อ มีอายุ 60
55 ปี ถึง 60 ปี
55 ปี ถึง 60 ปี
55 ปี ถึง 60 ปี
55 ปี ถึง 60 ปี

*
*
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติได้ รับ หลังการคลอดแล้ ว
*
* กรณีในข้ อ ⑦-⑩

กําหนด
พิการ ระดับ กําหนด

5

55 ปี ถึง 60

25

60 ปี

รายละเอียดการจ่ าย
เงินประจําปี (ชดเชย)
2

ใน

(แบบฟอร์ มหมายเลข 12) หรื อ ใบร้ องขอการจ่ายเงินประจําปี ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย (แบบฟอร์ ม

หมายเลข 16-8)

(ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย และใช้ แบบฟอร์ มเดียวกันกับการ

จ่าย (ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย
●

เงินประจําปี (ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู

*

ถ้ าเวลาผ่านไป 5
26

เงินงวด (ชดเชย) ครอบครั วผู้สูญเสีย
(1)

(ชดเชย) ครอบครั วผู้สูญเสีย

①
(ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย
②
(ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย ทุกคนจนถึงลําดับสุดท้ าย สูญเสียสิทธิและจํานวนเงินรวมของเงินประจําปี และ เงินงวดจ่าย
ล่วงหน้ าเงินประจําปี (ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย (หน้ า 29)
1,000

(2) ผู้มีสิทธิได้ รับ
ยาย)

ผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินงวด (ชดเชย)
2

(② และ ③

,พ่อแม่, หลาน, ปู่ ย่าตา

① คูส่ มรส
②
③
④

รายละเอียดการจ่ าย
กรณี (1)-①
จ่ายเป็ นจํานวน 1,000

3 ล้ านเยน เป็ นเงินจ่ายพิเศษครอบครัวผู้สญ
ู เสีย และ เงินงวดพิเศษครอบครัวผู้สญ
ู เสีย เป็ นจํานวน 1,000 วัน

กรณี (1)-②
จ่ายเป็ นจํานวน 1,000
จ่ายไปแล้ ว
(

(ชดเชย)

)
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1,000 วันของจํานวนเงินคํานวณ
1,000 วันของจํานวนเงิน

16-9)

(แบบฟอร์ ทหมายเลข 15) หรื อ ใบร้ องขอการจ่ายเงินงวดครอบครัวผู้สญ
ู เสีย (แบบฟอร์ มหมายเลข
(ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย และใช้ แบบฟอร์ มเดียวกัน

กับเงินงวด (ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย
●

*

เงินงวด (ชดเชย)

(ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย ถ้ าเวลาผ่านไป 5
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เงินงวดจ่ ายล่ วงหน้ าเงินประจําปี (ชดเชย) ครอบครั วผู้สูญเสีย
สามารถได้ รับการจ่ายเงินล่วงหน้ าเงินประจําปี ได้ 1
การจ่ายเงินล่วงหน้ าได้

รายละเอียดการจ่ าย
200 วัน, 400 วัน, 600 วัน, 800 วัน, 1,000 วันของจํานวนเงินจ่ายรายวัน
ละเดือน (

1

สูญเสีย เงินงวดจ่ายล่วงหน้ าเงินประจําปี ครอบครัวผู้สญ
ู เสีย (
1
(ชดเชย)

เงินงวดจ่ายล่วงหน้ าเงินประจําปี (ชดเชย) ครอบครัวผู้สญ
ู
ระมัดระวัง

(ชดเชย)
5% ต่อปี )

(ชดเชย)

1) ไปยังหัวหน้ าผู้ดแู ลของกรมมาตรฐาน
1,000

เวลาผ่านไป 2
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สูญเสีย (

)

(ชดเชย) ครอบครั วผู้

(ชดเชย)
ได้ รับเงินประจําปี แทน
(1) เสียชีวิต
(2) แต่งงาน (
)
(3) ได้ ถกู รับเป็ นบุตรบุญธรรมของญาติในครอบครัวสายเลือดตรง หรื อ ครอบครัวของสายเลือดคูส่ มรส (
ความสัมพันธ์แบบคูส่ มรสในความเป็ นจริ ง)
(4)
(5)
31 เดือนมีนาคมแรก หลังจากอายุครบ 18 ปี ไปแล้ ว (
)
(6)

(แบบฟอร์ มหมายเลข 13) ไปยังหัวหน้ า
ยวกันกับการขอ
●

*

30

ค่ างานศพ (การจ่ ายค่ างานศพ)
(การจ่ายค่างานศพ)
าย ค่างานศพ (การ

จ่ายค่างานศพ) ให้ แก่บริษัท

รายละเอียดการจ่ าย
จํานวนเงินค่างานศพ (การจ่ายค่างานศพ) เท่ากับ 315,000
60

60 วันแทน

30

(แบบฟอร์ มหมายเลข 16) หรื อใบร้ องขอการจ่ายค่างานศพ (แบบฟอร์ มหมายเลข 16-10) ไปยังหัวหน้ าผู้ดแู ลของ
●
ริ งการ
(ชดเชย)

ค่างานศพ (การจ่ายค่างานศพ) ถ้ าเวลาผ่านไป 2

31

การจ่ าย (ชดเชย) การดูแล

療養（補償）給付について
1 ของเงินประจําปี (ชดเชย) ความพิการ หรื อเงินประจําปี (ชดเชย) การบาดเจ็บทุกคน
2
ได้ รับการจ่ายชดเชยการดูแล (กรณีอบุ ตั ิภยั ในการทํางาน) หรื อการจ่ายการดูแล (กรณีอบุ ตั ิภยั ในการเดินทางไป
ทํางาน)

1
การจ่าย (ชดเชย)
โดยมีสภาวะ

２
จจุบนั

３ จะต้ องไม่ ได้ เข้ าอยู่ในโรงพยาบาล หรือ สถานบําบัดอยู่
４ จะต้ องไม่ ได้ เข้ ารับการดูแล โดยอาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ หรือ สถานดูแลสนับสนุนผู้พกิ าร (
ดูแลการใช้ ชีวติ อยู่) หรือบ้ านดูแลพิเศษผู้สูงอายุ หรือบ้ านดูแลผู้ได้ รับผลจากระเบิดปรมาณู อยู่
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รายละเอียดการจ่ าย
(ชดเชย)

(

1 เมษายน ปี 2013)

(1) กรณีการดูแลประจํา
①

104,290 เยน)

(
②
ก.
ข.

56,600 เยน
56,600 เยน จะจ่ายเป็ น

56,600 เยน

ค.

56,600 เยน จะจ่ายจํานวน
104,290 เยน)

(

(2) กรณีการดูแลเป็ นระยะ
①

(
②
ก.
ข.

52,150 เยน)
จํานวน 28,300 เยน
28,300 เยน จะจ่ายเป็ น

28,300 เยน

ค.
52,150 เยน)

28,300 เยน จะจ่ายจํานวนเงิน

(

●
①
②

กําหนด
จ่าย
(ตัวอย่าง)

ตุลาคม ปี ○

*

“

พฤศจิกายน ปี ○

”

(
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)

(ชดเชย)

(แบบฟอร์ มหมายเลข 16-2-2) ไปยังหัวหน้ า

●

*

ผู้รับเงินประจําปี (ชดเชย)
หน่วยต่อ 1

การจ่าย (ชดเชย)

(ชดเชย)

1-3, 1-4 หรื อ 2-2-2, 2-3
2 เป็ นต้ นไป ก็ไม่จําเป็ นต้ องใช้ ใบวินิจฉัย
3 เดือนก็ได้

2

1
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(ชดเชย)

ตัวอย่างการกรอกใบคําร้ องชนิดต่าง ๆ

1. ใบร้ องขอค่าชดเชยการรักษา (แบบฟอร์ มหมายเลข 5)
2. ใบร้ องขอให้ จ่ายค่าใช้ จ่ายในการรักษา (แบบฟอร์ มหมายเลข 7)
3. ใบร้ องขอให้ จ่ายค่าชดเชยการหยุดการ (แบบฟอร์ มหมายเลข 8)
4. ใบร้ องขอให้ จ่ายค่าชดเชยความพิการ (แบบฟอร์ มหมายเลข 10)
5. ใบร้ องขอให้ จ่ายเงินงวดชดเชยต่อครอบครัวผู้สญ
ู เสีย (แบบฟอร์ มหมายเลข 15)
6. ใบร้ องขอให้ จ่ายเงินประจําปี ชดเชยต่อครอบครัวผู้สญ
ู เสีย (แบบฟอร์ มหมายเลข 12)
7. ใบร้ องขอค่าใช้ จ่ายในงานศพ (แบบฟอร์ มหมายเลข 16)
8. ใบร้ องขอให้ จ่ายค่าชดเชยในการดูแล (แบบฟอร์ มหมายเลข 16-2-2)
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ใบร้ องขอค่าชดเชยการรักษา (แบบฟอร์ มหมายเลข 5) ตัวอย่างการกรอก
กรณีอบุ ตั ิภัยในการเดินทางไปทํางาน กรุณาใช้ แบบฟอร์ มหมายเลข 16-3

ปี รัชศก : ปี โชวะ กรอก 5, ปี เฮเซ กรอก 7

หมายเลขการประกันเงินชดเชยของพนักงาน

วันเดือนปี เกิด
-นามสกุล และตําแหน่งของผู้

-นามสกุล (คะตะคะนะ)

กรุณากรอก “1” สําหรับผู้ชาย
และ “3” สําหรับผู้หญิง

-นามสกุล

อายุ
เช้ า
บ่าย
รหัสไปรษณีย์

ตําแหน่ง
-นามสกุล

ชนิดของงาน
สาเหตุของอุบตั ิเหตุ และรายละเอียดของสถานการณ์

กรุณากรอกให้ ชดั เจนว่า
①
②
③
④ อะไรเป็ นสาเหตุ
⑤

*

หัวหน้ าผู้ดแู ลมาตรฐานแรงงาน

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

-นามสกุล
ลายเซ็น

จําเป็ นต้ องประทับตราประจําตัว

ตนเอง

*
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ใบร้ องขอค่าใช้ จ่ายในการักษา (แบบฟอร์ มหมายเลข 7 (1) (
ตัวอย่างการกรอก

1))

กรณีอบุ ตั ิภัยในการเดินทางไปทํางาน กรุณา
ใช้ แบบฟอร์ มหมายเลข 16-5 (1)

หมายเลขการประกันเงินชดเชยของพนักงาน
ตามลําดับ
วันเดือนปี เกิด

กรุณากรอก “1”
สําหรับผู้ชาย และ “3”
สําหรับผู้หญิง

ปี รัชศก : ปี โชวะ กรอก 5, ปี เฮเซ กรอก 7

รหัสไปรษณีย์

อายุ

-นามสกุล

ชนิดบัญชี

กรุณากรอก “1” สําหรับบัญชี
ออมทรพย์ และ “2” สําหรับบัญชี
กระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี

㉒㉓㉕㉖

กรอก

ยืนยันโดยแพทน์หรื อทันตแพทย์

ถึง เท่าไร/

รายละเอียดการรักษา

/
(⑨) เป็ นไปตามการกรอกใน （イ） ถึง （ニ）

ช่องสําหรับกรอกโดยหน่วยงานทางการแพทย์
วันเดือนปี

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

โรงพยาบาลหรื อสถาน
บําบัด
วันเดือนปี หาย/ยังคงรักษาอยู่/

/หยุดการรักษา/เสียชีวิต

รายละเอียดการรักษาและค่าใช้ จ่ายในการรักษา (

2

รหัสทางไกล
ตราประจําตัว

-นามสกุลของผู้ให้การรักษา
)

พัน

เยน

ค่าดูแลรักษา
ค่าเดินทาง

โทรศัพท์

รหัสไปรษณีย์

ลายเซ็น

-นามสกุล
หัวหน้ าผู้ดแู ลมาตรฐานแรงงาน

จําเป็ นต้ องประทับตราประจําตัว

ตนเอง

การแพทย์

*
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ใบร้ องขอค่าใช้ จ่ายในการรักษา (แบบฟอร์ มหมายเลข 7 (1) (
ตัวอย่างการกรอก

2))

-นามสกุล และตําแหน่งของผู้

ตําแหน่ง

เช้ า

แล้ ว

-นามสกุล

บ่าย

สาเหตุของอุบตั ิเหตุและรายละเอียดของสถานการณ์

รายละเอียดการรักษา
นอกเวลา/วันหยุด/กลางดึก
ค่าผู้ป่วยนอก

คะแนน

รายละเอียดการรักษา

ราคา

สรุป

เยน
เยน

ค่าการติดตามผล

การแนะนํา

เยน

นอกเวลา

เยน

วันหยุด
อาหาร (

กลางดึก
การแนะนํา
การรักษาในเคหสถาน

กลางคืน
ด่วน/กลางดึก

)

เยน
เยน
เยน

จํานวนวัน
จํานวนวัน

เยน
เยน

จํานวนวัน

เยน

รวม

เยน

ยา
การให้ ยา

จ่ายยา

กินยาครังเดียว

ยา

ยาสําหรับภายนอก

ยาง่วงซึม ยาพิษ
ค่าจ่ายยา
การฉีดยา

สรุป
ยา

ยาสําหรับภายใน

ยา
จ่ายยา

หน่วย
หน่วย
หน่วย

ช่ องสําหรั บกรอกโดยหน่ วยงานทางการแพทย์
(กรอกรายละเอียดของการรั กษาและค่ ารั กษาแต่ ละประการ)
ใต้ หนัง, เข้ ากล้ าม

เข้ าหลอดเลือดดํา
การบําบัด

ยา

การผ่าตัด
ยาสลบ
การตรวจ

ยา
ยา

การวินิจฉัยโดยใช้ ภาพ

ยา

ยา
การเข้ าโรงพยาบาล

วันเดือนปี ของการเข้ าโรงพยาบาล

ค่าเข้ าโรงพยาบาล/
วัน

โรงพยาบาล/วินิจฉัย/ชุดผู้ป่วย

วัน
วัน
วัน
วัน

ค่าเข้ าโรงพยาบาลพิเศษ/
รวม

คะแนน

เยน

รวม
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เยน

กรุณากรอกให้ ชดั เจนว่า
①
②
③
④ อะไรเป็ นสาเหตุ
⑤ เกิดอุบตั ิภัยเช่นไร

ใบร้ องขอให้ จ่ายค่าชดเชยการหยุดงาน (แบบฟอร์ มหมายเลข 8) ตัวอย่างการกรอก
กรุณาใช้ แบบฟอร์ มหมายเลข 16-6 ใน
กรณีอบุ ตั ิภัยในการเดินทางไปทํางาน

กรุณากรอก “1” สําหรับ
ผู้ชาย และ “3” สําหรับ
ผู้หญิง

หมายเลขการประกันเงินชดเชยของพนักงาน

วันเดือนปี เกิด
ตามลําดับ
ปี รัชศก : ปี โชวะ กรอก 5, ปี เฮเซ
กรอก 7

รหัสไปรษณีย์

-นามสกุล
อายุ

การรักษาพยาบาล (⑳) และ
กรุณากรอก “1” สําหรับบัญชี
ออมทรพย์
และ “2” สําหรับบัญชีกระแส
รายวัน

ค่าจ้ างได้ (㉑)

ชนิดบัญชี

หมายเลขบัญชี

บัญชี
㉒㉓㉕㉖

*
จําเป็ นต้ องกรอก

ถึง เท่าไร/

ช่วงเวลาการรักษา

/
วันเดือนปี หาย/เสียชีวิต/

ยืนยันโดยผู้ให้ การรักษา

รายละเอียดการรักษา

/หยุดการรักษา/ยังคงรักษาอยู่

ช่องสําหรับกรอกโดยหน่วยงานทาง
การแพทย์
ถึง เท่าไร/

/

รหัสทางไกล

(⑫) เป็ นไปตามการกรอกใน 28 ถึง 31

วันเดือนปี

โรงพยาบาลหรื อสถาน
บําบัด

โทรศัพท์
ตราประจําตัว

-นามสกุลของผู้ให้การรักษา

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์
ลายเซ็น

-นามสกุล

จําเป็ นต้ องประทับตราประจําตัว

ตนเอง

*

การแพทย์
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ใบร้ องขอให้ จ่ายค่าชดเชยความพิการ (แบบฟอร์ มหมายเลข 10) ตัวอย่างการกรอก

ขีดวงกลมบน “男” สําหรับผู้ชาย
“女” สําหรับผู้หญิง
กรุณากรอกแบบฟอร์ มหมายเลข 16-7 ใน
กรณีอบุ ตั ิภัยในการเดินทางไปทํางาน

-นามสกุล (คะตะคะนะ)
-นามสกุล

หมายเลขการประกันเงินชดเชยของพนักงาน
พนักงาน

อายุ

วันเดือนปี เกิด
อยู่ (คะตะคะนะ)

สาเหตุของอุบตั ิเหตุและรายละเอียดของสถานการณ์
จํานวนรายได้ พิเศษต่อปี
หมายเลขประจําตัวเงินบํานาญ
การรับเงินสวัสดิการบํานาญ

อุบตั ิภัย รายละเอียดและสภาวะของงานใน

ชนิดของเงินบํานาญ
ระดับความพิการ

รหัสเงินบํานาญของใบรับรองเงินบํานาญ

ช่องสําหรับกรอกรับรองโดยหัวหน้ าใน

หมายเลขบัญชี
ไปรษณีย์ (คะตะคะนะ)
โอนเงินเข้ าให้
หมายเลขบัญชี
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

-นามสกุล
สถาบันการเงิน ต้ องการให้ โอนเงินเข้ าให้

ลายเซ็น

หมายเลขบัญชี

จําเป็ นต้ องประทับตราประจําตัว

ตนเอง
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ใบร้ องขอให้ จ่ายเงินประจําปี ชดเชยต่อครอบครัวผู้สญ
ู เสีย (แบบฟอร์ มหมายเลข 12) ตัวอย่างการกรอก
กรุณาใช้ แบบฟอร์ มหมายเลข 16-9 ใน
กรณีอบุ ตั ิภัยในการเดินทางไปทํางาน

ขีดวงกลมบน “男” สําหรับ
ผู้ชาย “女” สําหรับผู้หญิง

-นามสกุล(คะตะคะนะ)
-นามสกุล
พนักงาน

หมายเลขการประกันเงินชดเชยของพนักงาน

วันเดือนปี เกิด

อายุ
ชนิดของงาน

สาเหตุของอุบตั ิเหตุและรายละเอียดของสถานการณ์
จํานวนรายได้ พิเศษต่อปี
การรับเงินสวัสดิการ
บํานาญ

อุบตั ิภัย รายละเอียดและสภาวะของงานใน
เหตุ

หมายเลขประจําตัวเงินบํานาญ
และรหัสเงินบํานาญของใบรับรองเงินบํานาญของผู้เสียชีวิต

เยน

วันเดือนปี

วันเดือนปี

หรื อรหัสเงินบํานาญของใบรับรองเงินสวัสดิการบํานาญ

เงินชดเชย เช่นเงิน

-นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

ความสัมพันธ์

ความพิการ
ขีดวงกลมบน “あ
る”
พิการ และบน “な
い”
ความพิการ

-นามสกุล วัน
-นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

ความสัมพันธ์

ความพิการ

ความเสียหาย และระบุว่ามี

ๆ

มีค่าใช้ จ่ายในการ
ดํารงชีพร่วมอยู่กบั ผู้

หมายเลขบัญชี
โอนเงินเข้ าให้

ขีดวงกลมบน “い
る”
มี
ค่าใช้ จ่ายร่วมกัน และ
บน “いない”
ไม่มีค่าใช้ จ่าย
ร่วมกัน

หมายเลขบัญชี

ประจําปี ชดเชย นอกเหนือจาก

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ลายเซ็น

-นามสกุล

สถาบันการเงิน ต้ องการให้ โอนเงินเข้ าให้
หมายเลขบัญชี

จําเป็ นต้ องประทับตราประจําตัว

ตนเอง
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ใบร้ องขอให้ จ่ายเงินงวดชดเชยต่อครอบครัวผู้สญ
ู เสีย (แบบฟอร์ มหมายเลข 15) ตัวอย่างการกรอก

ขีดวงกลมบน “男” สําหรับ
ผู้ชาย “女” สําหรับผู้หญิง

ใช้ แบบฟอร์ มหมายเลข 16-9 ในกรณี
อุบตั ิภัยในการเดินทางไปทํางาน
-นามสกุล (คะตะคะนะ)
-นามสกุล

พนักงาน

หมายเลขการประกันเงินชดเชยของพนักงาน

วันเดือนปี เกิด

อายุ

ชนิดของงาน

สาเหตุของอุบตั ิเหตุและรายละเอียดของสถานการณ์
จํานวนรายได้ พิเศษต่อปี
อุบตั ิภัย รายละเอียดและสภาวะของงานใน

ทํางาน

-นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

ความสัมพันธ์

-นามสกุล วัน
ความเสียหาย และระบุว่ามี
ความพิการหรือไม่ในช่อง

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ลายเซ็น
-นามสกุล
สถาบันการเงิน

ให้ โอนเงินเข้ าให้
หมายเลขบัญชี

จําเป็ นต้ องประทับตราประจําตัว

ตนเอง
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ใบร้ องขอค่าใช้ จ่ายในงานศพ (แบบฟอร์ มหมายเลข 16) ตัวอย่างการกรอก
ใช้ แบบฟอร์ มหมายเลข 16-10 ในกรณี
อุบตั ิภัยในการเดินทางไปทํางาน

ขีดวงกลมบน “男” สําหรับ
ผู้ชาย “女” สําหรับผู้หญิง

-นามสกุล (คะตะคะนะ)
หมายเลขการประกันเงินชดเชยของพนักงาน

ความสัมพันธ์
-นามสกุล(คะตะคะนะ)
อายุ

พนักงาน

วันเดือนปี เกิด
ชนิดของงาน

สาเหตุของอุบตั ิเหตุและรายละเอียดของสถานการณ์
อุบตั ิภัย รายละเอียดและสภาวะของงานใน

ช่องสําหรับกรอกรับรองโดยหัวหน้ าใน

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

-นามสกุล

สถาบันการเงิน ต้ องการให้ โอนเงินเข้ าให้

ลายเซ็น

หมายเลขบัญชี

จําเป็ นต้ องประทับตราประจําตัว

ตนเอง
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ใบร้ องขอให้ จ่ายค่า (ชดเชย) ในการดูแล (แบบฟอร์ มหมายเลข 16-2-2)
ตัวอย่างการกรอก
กรุณาขีดวงกลมบน “介護補償給
付” สําหรับกรณีอบุ ตั ิภัยในการทํางาน และ
บน “介護給付” สําหรับกรณีอบุ ตั ิภัย
จากการเดินทางไปทํางาน

ได้ รับใบรับรองเงินบํานาญอยู่

การบาดเจ็บ

วันเดือนปี เกิด

ได้ รับอยู่ พร้ อมกรอก ชนิดระดับ

-นามสกุล (คะตะคะนะ)

พนักงาน

กรุณากรอกหมายเลขของ

ระดับ

ความพิการทางร่างกาย

หมายเลชเงินบํานาญ

-นามสกุล
จํานวนวัน

เดือนและปี

ดูแลโดยเสียค่าใช้ จ่าย
เดือนตามลําดับ
(ปี เฮเซ กรอก 7)
สถาบันการเงิน ต้ องการให้ โอนเงินเข้ าให้

㉘- ㉛ช่องระบุ

หมายเลขบัญชี

ชนิดของบัญชี

ให้ กรอก
บัญชี (คะตะคะนะ)
บัญชี (
บ้ าน

)

หน่วยงาน

ขีดวงกลมบน “イ”

-นามสกุล

-นามสกุล วัน
เดือนปี เกิด ความสัมพันธ์ กบั ท่าน
(
)

หมวดหมู่

วันเดือนปี เกิด

“ロ”
หน่วยงาน หรือสถานบริการ

ความสัมพันธ์

ขีดวงกลมบน “イ”
ทําการดูแลเป็ นญาติ บน “ロ”
บน
“ハ”
และบน
“二”
หน่วยงาน

เอกสารแนบ
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

“ハ” และ
“二”
นามสกุล วันเดือนปี เกิด และ
ความสัมพันธ์ กบั ท่าน

ลายเซ็น

-นามสกุล

ไม่จําเป็ นต้ องประทับตราประจําตัว

-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์
-นามสกุล
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ลายเซ็น

โทรศัพท์

ชนิดการจ่าย

อุบัติภัยในการทํางาน

หมายเลข

หรื อการเดินทางไปทํางาน

แบบฟอร์ม

ผู้รบั ใบคําร้อง

5

ผ่านโรงพยาบาลหรือร้ านขายยา

อุบัติภัยในการทํางาน

การจ่าย (ชดเชย)
การรักษา

อุบัติภัยในการเดินทางไปทํางาน
อุบัติภัยในการทํางาน
อุบัติภัยในการเดินทางไปทํางาน

การจ่าย (ชดเชย)
การหยุดงาน

การจ่าย (ชดเชย)
ความพิการ

อุบัติภัยในการทํางาน
อุบัติภัยในการเดินทางไปทํางาน
อุบัติภัยในการทํางาน
อุบัติภัยในการเดินaทางไปทํางาน
อุบัติภัยในการทํางาน

การจ่าย (ชดเชย)
ครอบครัวผู้สูญเสีย

อุบัติภัยในการเดินทางไปทํางาน
อุบัติภัยในการทํางาน
อุบัติภัยในการเดินทางไปทํางาน

ค่างานศพ
(การจ่ายค่างานศพ)

ใบร้ องขอการจ่ายค่ารั กษา
สําหรั บการจ่ายค่าชดเชยการรั กษา

ใบร้ องขอการจ่ายค่ารั กษา
สําหรั บการจ่ายค่ารั กษา
ใบร้ องขอการจ่ายค่าใช้ จ่ายในการรั กษา
สําหรั บการจ่ายค่าชดเชยการรั กษา
ใบร้ องขอการจ่ายค่าใช้ จ่ายในการรั กษา
สําหรั บการจ่ายค่ารั กษา

ใบร้ องขอการจ่าย
ค่าชดเชยการหยุดงาน
ใบร้ องขอการจ่าย
ค่าการหยุดงาน
ใบร้ องขอการจ่าย
ค่าชดเชยความพิการ
ใบร้ องขอการจ่าย
ค่าความพิการ
ใบร้ องขอการจ่ายเงินประจําปี
ชดเชยครอบครั วผู้สูญเสีย
ใบร้ องขอการจ่ายเงินประจําปี
ครอบครั วผู้สูญเสีย
ใบร้ องขอการจ่ายเงินงวด
ชดเชยครอบครั วผู้สูญเสีย
ใบร้ องขอการจ่ายเงินงวด
ครอบครั วผู้สูญเสีย

ไปยังหัวหน้ าผู้ดูแลของ
16-3
7
16-5
8
16-6
10
16-7
12
16-8
15
16-9

อุบัติภัยในการทํางาน

ใบร้ องขอค่างานศพ

16

อุบัติภัยในการเดินทางไปทํางาน

ใบร้ องขอการจ่ายค่างานศพ

16-10

การจ่าย (ชดเชย)

ใบร้ องขอการจ่ายชดเชยการดูแล

การดูแล

การจ่ายค่าการดูแล
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16-2-2

ผู้ดูแลของ

(มีนาคม ปี ค.ศ. 2014)

