




ขอให้ “ใบร้องขอการจา่ยชดเชยการหยดุงาน” (แบบฟอร์มหมายเลข 8) หรือ “ใบร้องขอการจา่ยการหยดุงาน” (แบบฟอร์มหมายเลข 16-6) 
ตอ่หวัหน้า

3 (ชดเชย) 4 
① 
② ไม่สามารถทํางานได้
③ ไม่ได้รับเงินคา่จ้าง

・การจ่าย (ชดเชย) การหยดุงาน = (60% ) × 
 ・เงินจ่ายพิเศษการหยดุงาน = (20% ) × 

3 
กฎหมายมาตรฐานแรงงาน (60% 1 วนั)

60% 

รายละเอียดการจ่าย

15

療養（補償）給付について

ทํางานได้ และ ไมไ่ด้รับเงินคา่จ้าง จะสามารถได้รับการจา่ยชดเชยการหยดุงาน (
ทํางาน) หรือ การจา่ยการหยดุงาน (กรณอบุตัภิยัในการเดนิทางไปทํางาน) 4 ในการหยดุงาน
เป็นต้นไป

การจ่าย (ชดเชย) การหยุดงาน

การจา่ย (ชดเชย) 
รักษา ถ้าเวลาผ่านไป 2 



จะทําการจา่ยเงินประจําปี (ชดเชย) การบาดเจ็บ เงินจา่ยพิเศษการบาดเจ็บ และเงินประจําปีพิเศษการบาดเจ็บตามระดบัการบาดเจ็บ

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
ます。

* 1 หรือ ระดบั 2 มีความพิการของอวยัวะในช่องท้อง ระบบประสาท หรือ ทางสมอง และได้รับการดแูลอยู่ในปัจจบุนั จะ
สามารถรับการจ่าย (ชดเชย) การดแูลได้ (ดหูน้า 32)

รายละเอียดการจ่าย

16

(ชดเชย) 
1 ปี 6 “ใบแจ้ง

สภาวะการเจ็บป่วย ฯลฯ” (แบบฟอร์มหมายเลข 16-2) 1 

ระดบัการ
บาดเจบ็

เงนิประจาํปี (ชดเชย) การบาดเจบ็ เงนิจ่ายพเิศษการบาดเจบ็ (เงนิงวด) เงนิประจาํปีพเิศษ การบาดเจบ็

ระดบั 1 313 วนัของจํานวนเงินจ่าย 1 ล้าน 1 แสน 4 313 วนัของจํานวนเงินคํานวณรายวนั

ระดบั 2 277 วนัของจํานวนเงินจ่าย 1 ล้าน 7 277 วนัของจํานวนเงินคํานวณรายวนั

ระดบั 3 245 วนัของจํานวนเงินจ่าย 1 ล้านเยน 245 วนัของจํานวนเงินคํานวณรายวนั

เงินประจําปี (ชดเชย) (1) และ (2) 
6 2 

療養（補償）給付について

ครบ 1 ปี 6 
ประจําปีชดเชยการบาดเจ็บ (กรณีอบุตัภิยัในการทํางาน) หรือ เงินประจําปีการบาดเจ็บ (กรณีอบุตัภิยัในการ
เดนิทางไปทํางาน)

(1) 
(2) 
ระดบัการบาดเจ็บ

เงนิประจาํปี (ชดเชย) การบาดเจบ็
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เงินประจําปี (ชดเชย) (ครอบครัวผู้
) (เรียกวา่ ผู้ มีสิทธิได้รับ)

25

การจา่ย (ชดเชย) 2 ชนิด ได้แก่ “เงินประจําปี (ชดเชย) ครอบครัวผู้สญูเสีย” และ “เงินงวด (ชดเชย) ครอบครัวผู้สญูเสีย”

เงนิประจาํปี (ชดเชย) ครอบครัวผู้สูญเสีย

(ชดเชย) 
น จะต้องมีเป็น

“การเป็น ” 
“ตนเองก็ทํางานหารายได้

เองด้วยเชน่กนั” เป็นต้น 

① 60 
② 31 เดือนมีนาคมแรกหลงัจากอายคุรบ 18 
③ 60 
④ 31 เดือนมีนาคมแรกหลงัจากอายคุรบ 18 กําหนด
⑤ ปู่ ย่า 60 
⑥ 31 เดือนมีนาคมแรกหลงัจากอายคุรบ 18 ปี หรือ มีอายุ 60 พิการ ระดบั กําหนด
⑦ 55 ปีถึง 60 ปี
⑧ 55 ปีถึง 60 ปี
⑨ ปู่ ย่าตา 55 ปีถึง 60 ปี
⑩ 55 ปีถึง 60 ปี

* 5 
*  

เป็นผู้มีคณุสมบติัได้รับ หลงัการคลอดแล้ว
* 
* กรณีในข้อ ⑦-⑩ 55 ปี ถึง 60 60 ปี

ผู้มีคุณสมบัตใินการรับเงนิ

療養（補償）給付について

(ชดเชย) ครอบครัวผู้
สญูเสียให้กบัครอบครัวผู้สญูเสีย และจา่ยคา่งานศพ (การจา่ยคา่งานศพ) 

การจ่าย (ชดเชย) ครอบครัวผู้สูญเสีย
ค่างานศพ (การจ่ายค่างานศพ)











(ชดเชย) 
ได้รับเงินประจําปีแทน

(1) เสียชีวิต
(2) แตง่งาน ( )
(3) ได้ถกูรับเป็นบตุรบญุธรรมของญาติในครอบครัวสายเลือดตรง หรือ ครอบครัวของสายเลือดคูส่มรส (

ความสมัพนัธ์แบบคูส่มรสในความเป็นจริง)
(4) 
(5) 31 เดือนมีนาคมแรก หลงัจากอายคุรบ 18 ปีไปแล้ว (

)
(6) 

(ชดเชย) ครอบครัวผู้
สูญเสีย ( )

(แบบฟอร์มหมายเลข 13) ไปยงัหวัหน้า

ยวกนักบัการขอ

● 

* 
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(การจา่ยคา่งานศพ) 

าย คา่งานศพ (การ
จา่ยคา่งานศพ) ให้แก่บริษัท

ค่างานศพ (การจ่ายค่างานศพ)

จํานวนเงินคา่งานศพ (การจา่ยคา่งานศพ) เทา่กบั 315,000 30 
60 60 วนัแทน

รายละเอียดการจ่าย

(แบบฟอร์มหมายเลข 16) หรือใบร้องขอการจา่ยคา่งานศพ (แบบฟอร์มหมายเลข 16-10) ไปยงัหวัหน้าผู้ดแูลของ

● 
ริงการ

(ชดเชย) 
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คา่งานศพ (การจา่ยคา่งานศพ) ถ้าเวลาผ่านไป 2 








