タイ語 / ภาษาไทย

เช็คลิสต์ การใช้ บริการเฮลโลเวิร์กสาหรับชาวต่ างชาติ
～สาหรับผู้ที่กาลังจะลาออกจากบริษัท/ผู้ที่กาลังมองหางานใหม่หลังจากลาออกจากบริษัท～

ประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่น
เรื่ องสาคัญ กรุณาตรวจสอบสิ่ งดังต่ อไปนีเ้ สมอ

สิ่ งที่ต้องตรวจสอบ
STEP
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กรุณาตรวจสอบว่ าคุณจะลาออกจากบริษัท (หรื อลาออกจากบริษัท) อย่างไร
① รู้หรือไม่ ว่าบริษัทต้ องรักษากฎหลายประการ ขึน้ อยู่กับวิธีที่คณ
ุ จะลาออกจากบริษัท
(หรื อลาออกจากบริษัทมา)
② หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ โปรดปรึกษาเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
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③ รู้หรื อไม่ ว่าหากคุณลาออกจากบริษัท มีสิ่งที่ต้องดาเนินตามขั้นตอนทันที

3

2

ไปเฮลโลเวิร์กกันเถอะ
④ รู้หรือไม่ ว่าเฮลโลเวิร์กเป็ นที่ที่เจ้ าหน้ าที่รัฐจะช่ วยคุณหางานใหม่
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⑤ รู้หรือไม่ ว่าเมื่อคุณสู ญเสียงานหรื อหลังจากลาออกจากบริษัทแล้วยังหางานทาไม่ ได้
คุณสามารถขอรับเงิน “ประกันการจ้ างงาน”
เพื่อที่จะสามารถหางานใหม่ ได้ โดยไม่ ต้องกังวลกับการใช้ ชีวิต
⑥ รู้หรือไม่ ว่าผู้ที่ไม่ สามารถทางานได้ ทันทีก็สามารถขอรับเงินจาก “ประกันการจ้ างงาน”
หลังจากทีส่ ามารถทางานได้
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9

หางานใหม่กันเถอะ
⑦ รู้หรือไม่ ว่างานที่สามารถทาได้ แตกต่ างกันไปตามสถานภาพการพานัก
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⑧ มองหาบริษัทที่อยากเข้ าทางานที่เฮลโลเวิร์ก
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⑨ สมัครงานไปยังบริษัทที่อยากเข้ าทางานและไปสัมภาษณ์
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⑩ หากได้ งานเร็วอาจได้ รับเงินจาก “ประกันการจ้ างงาน”
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เมื่อมีการตกลงจ้ างงานแล้ว กรุณาดาเนินตามขั้นตอน
⑪ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในการทางานของบริษัทใหม่

17

⑫ กรุณาดาเนินตามขั้นตอนเกีย่ วกับสถานภาพการพานัก

17

⑬ รู้หรือไม่ ว่าเมื่อเริ่มงาน ต้ องดาเนินตามขั้นตอนอื่น ๆ อีกด้ วย

19

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2020

เฮลโลเวิร์ก กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

1

กรุณาตรวจสอบว่าคุณจะลาออกจากบริษัท (หรื อลาออกจากบริษัทมา) อย่างไร

① รู้หรื อไม่ ว่าบริษัทต้องรักษากฎหลายประการขึน้ อยู่กบั วิธีที่คุณจะลาออกจากบริษัท (หรื อลาออกจากบริษัทมา)
บริ ษทั ของคุณห้ามปฏิบตั ิกบั คุณแย่กว่าคนญี่ปุ่นเพราะคุณเป็ นชาวต่างชาติ
บริ ษทั ไม่ สามารถให้ คณ
ุ ลาออกโดยไม่ มีเหตุผล เมื่อบริ ษทั ต้องการให้คุณลาออก
จะต้องรักษากฎเดียวกันกับเมื่อต้องการให้คนญี่ปนลาออก
ุ่
หลังจากที่คุณและบริ ษทั เห็นพ้องตรงกันเรื่ อง “เหตุผลที่คุณลาออกจากบริ ษทั ” แล้ว ให้เซ็นใบลาออก

เมื่อบริษัทสั่ งให้ คุณ “ลาออกจากบริษัท”
1 หากไม่มีเหตุผลชัดเจนในการให้คุณลาออกจากบริ ษทั บริ ษทั ไม่สามารถสั่งให้คุณลาออกได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ไม่สามารถสั่งให้คุณ “ลาออกจากบริ ษทั ” ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ได้
⚫ ระหว่างการลาพักเนื่องจากบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน หรือหลังจากนั้น 30 วัน
⚫ ระหว่างลาก่อนคลอดและหลังคลอด (ระยะก่อนและหลังคลอดบุตร) และหลังจากนั้น 30 วัน

2 บริ ษทั ที่ออกคาสั่งจะแจ้งเรื่ องที่ให้ลาออกกับคุณล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันขึ้นไป หากไม่ถึง 30 วัน
จะต้องจ่ายเงินส่วนดังกล่าวให้แก่คุณ

เมื่อหมดสั ญญา
1 หากบริ ษทั จะไม่ต่อสัญญาใหม่หลังจากหมดสัญญากับผูท้ ี่ทาสัญญาตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป หรื อทางานมามากกว่า 1 ปี
บริ ษทั ต้องแจ้งว่า “จะไม่ต่อสัญญาใหม่” ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนหมดสัญญา

2 ผูท้ ี่ยงั คงทางานที่เดิมหลังจากหมดสัญญา จะต้องทาสัญญาฉบับใหม่
บริ ษทั ต้องทาสัญญาใหม่กบั ผูท้ ี่ทาสัญญาทางานต่อเนื่องกับบริ ษทั มาหลายครั้งหากไม่มีเหตุผลใด

1

เมื่อลาออกด้ วยตนเอง
⚫ แจ้งบริ ษทั หรื อผูบ้ งั คับบัญชาว่า “ต้องการลาออก” ภายในวันที่ “ระเบียบข้อบังคับการทางาน (กฎของบริ ษทั )” กาหนดไว้
(หากไม่ได้กาหนดให้บอกก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์)
⚫ ผูท้ ี่สัญญามีกาหนดระยะเวลาว่าต้องทางานถึงเมื่อใด จะไม่สามารถลาออกระหว่างสัญญาได้ หากมีเหตุผลพิเศษอืน่ ใด
กรุ ณาปรึ กษากับบริ ษทั

② หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ โปรดปรึกษาเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
⚫ หากบริ ษทั สั่งให้คุณ “ลาออกจากบริ ษทั ” แต่คุณไม่เข้าใจกฎของบริ ษทั
หรื อหากคุณทางานแต่ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง ขอให้ไปปรึ กษาที่
“ศูนย์ให้คาปรึ กษาแรงงานต่างชาติ” ของรัฐ หรื อสานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน
เมื่อบริ ษทั ล้มละลายไม่มีเงิน
จะมีระบบที่รัฐบาลจ่ายเงินเดือนที่คา้ งชาระไว้ส่วนหนึ่งแทนบริ ษทั
⚫ ที่สานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน คุณสามารถปรึ กษาเรื่ องดังต่อไปนี้ได้
⚫
⚫
⚫
⚫

เงื่อนไขในการทางาน (สัญญาการทางาน เช่ น เงินเดือน ค่าจ้ างรายชั่วโมง เนื้อหางาน ฯลฯ)
ทาอย่างไรจึงจะได้ รับ “เงินชดเชยการหยุดงาน (*1)”?
จะใช้ “ลาพักร้ อนประจาปี (*2)” อย่างไร?
กฎที่บริษัทต้ องรักษาเมื่อจะให้ ผ้ทู ี่ทางานในบริษัทลาออก

*1 หมายถึง ความรับผิดชอบของบริ ษทั ที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่คุณเมื่อบอกให้ “หยุดงานที่บริ ษทั ”
*2 หมายถึง การลาพักที่คุณใช้ตอนอยากหยุดงานที่บริ ษทั แต่กย็ งั คงได้รับค่าจ้างอยู่
เมื่ออยากปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทางาน
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html
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③ รู้หรื อไม่ ว่าหากคุณลาออกจากบริษัท มีสิ่งที่ต้องดาเนินตามขั้นตอนทันที
เมื่อลาออกจากบริ ษทั โปรดระวังสิ่ งดังต่อไปนี้

แจ้ งสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (Regional Immigration Services Bureau)
เมื่อสถานภาพการพานักของคุณตรงกับข้อ ❷ หรื อ ❹ ในหน้า 12～(ผูม้ ีสถานภาพการพานักที่ข้ นึ อยูก่ บั รายละเอียดการทางาน)
หลังลาออกจากบริษัทภายใน 14 วัน ให้แจ้งไปยังสานักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย “แบบแจ้ งเรื่ องเกี่ยวกับองค์กรที่สังกัด”

การดาเนินการเรื่ องประกันการจ้ างงาน
หากคุณเข้าข่ายอยูใ่ น “ประกันการจ้างงาน” คุณจะได้รับเงินเพื่อหางาน กรุ ณาปรึ กษาเฮลโลเวิร์ก (รายละเอียดดูหน้า 6)

การดาเนินการเรื่ องประกันสุ ขภาพ
1 เมื่อทางานกับบริษัทที่มีประกันสุขภาพ
เมื่อลาออกจากบริ ษทั คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับประกันสุ ขภาพของบริ ษทั อย่างที่ผา่ นมา กรุ ณาส่งคืน
“บัตรประกันของผูร้ ับประกันสุขภาพ (บัตรประกัน)” ให้แก่บริ ษทั
เมื่อคุณไม่ได้รับสิทธิ์ประกันสุ ขภาพของบริ ษทั แล้ว คุณจะเข้าสู่ระบบประกันสุ ขภาพแห่งชาติของเขตที่คุณอาศัยอยู่
สาหรับขั้นตอนดาเนินการ กรุ ณาสอบถามได้ที่ช่องติดต่อสอบถามของเขตที่คุณอาศัยอยู่
นอกจากนี้ในกรณี ที่ว่างงานโดยไม่สมัครใจ (เมื่อตกงานเพราะบริ ษทั ล้มละลาย เลิกจ้าง ฯลฯ) เบี้ยประกัน (ภาษี)
อาจถูกลงเมื่อสมัครประกัน กรุ ณาปรึ กษากับช่องติดต่อสอบถามของเขตที่คุณอาศัยอยู่
อนึ่ง หากคุณได้รับการประกันสุขภาพเป็ นเวลาติดต่อกัน 2 เดือนขึ้นไป (ระยะเวลาที่คุณทางานกับบริ ษทั ที่ลาออก)
คุณสามารถเข้าร่ วมประกันสุ ขภาพของบริ ษทั เดิมต่อไปได้ (ระบบผูป้ ระกันตนต่อเนื่องโดยสมัครใจ) หากต้องการ
ในกรณี น้ ีจะต้องดาเนินเรื่ องภายใน 21 วันหลังลาออกจากบริ ษทั สาหรับวิธีการดาเนินเรื่ อง
กรุ ณาสอบถามกับผูร้ ับประกันของประกันสุ ขภาพที่เคยมี (สอบถามข้อมูลของผูร้ ับประกันได้จากบริ ษทั )
เว็บไซต์สมาคมประกันสุ ขภาพแห่ งชาติและใบปลิว
(เกี่ยวกับระบบผู้ประกันตนต่ อเนื่ องโดยสมัครใจ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524/
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2 เมื่อคุณมีประกันสุขภาพแห่ งชาติของเขตที่อาศัยอยู่ (ไม่ ใช่ ประกันสุ ขภาพของบริษัท)
แม้จะลาออกจากบริ ษทั คุณก็ยงั คงมีสิทธิ์ในประกันสุ ขภาพแห่งชาติเหมือนกับที่ผา่ นมา ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการใด ๆ

การดาเนินการเรื่ องเงินบานาญ
1 เมื่อทางานกับบริษัทที่มีประกันเงินบานาญสวัสดิการ
เมื่อลาออกจากบริ ษทั คุณจะไม่มีสิทธิ์ในประกันเงินบานาญสวัสดิการอย่างที่ผา่ นมา ผูท้ ี่อายุนอ้ ยกว่า 60 ปี จะเข้าสู่ระบบ
“เงินบานาญแห่งชาติ” กรุ ณาสมัครที่ช่องติดต่อสอบถามของเขตที่คุณอาศัยอยู่

2 เมื่อคุณอยู่ในระบบเงินบานาญแห่ งชาติของเขตที่อาศัยอยู่ (ไม่ใช่ ของบริษัท)
แม้จะลาออก ก็ยงั อยูใ่ นระบบเช่นเดิม ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการใด ๆ
เว็บไซต์ของหน่ วยงานเงินบานาญแห่ งประเทศญี่ปนและใบปลิ
ุ่
ว
(ขั้นตอนเมื่อเปลี่ยนงานหรื อลาออก)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/
20121003.html
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seidoshikumi.html
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ไปเฮลโลเวิร์กกันเถอะ

④ รู้หรื อไม่ ว่าเฮลโลเวิร์กเป็ นที่ที่เจ้ าหน้ าที่รัฐจะช่ วยคุณหางานใหม่
คุณสามารถเข้ารับบริ การทั้งหมดดังต่อไปนี้ได้ที่ช่องติดต่อสอบถามศูนย์ให้คาปรึ กษาด้านอาชีพของเฮลโลเวิร์กโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
1

ปรึกษาเรื่ องงาน
ให้คาปรึ กษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการหางาน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใด ขอให้ ลองมาปรึกษาที่ช่องติดต่ อสอบถามก่อน

2

หาบริษัทที่อยากเข้ าทางาน

(ดูหน้ า 13)

เฮลโลเวิร์กมีขอ้ มูลการรับสมัครงาน (ข้อมูลการรับสมัครงาน…ข้อมูลของบริ ษทั ที่ตอ้ งการหาคนทางาน)
ของบริ ษทั อยูม่ ากมาย สามารถดูขอ้ มูลการรับสมัครงานได้ที่คอมพิวเตอร์ของเฮลโลเวิร์ก
และคุณยังสามารถดูขอ้ มูลการรับสมัครงานของเฮลโลเวิร์กที่อื่น ๆ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยงั สามารถดูจากสมาร์ทโฟนได้เช่นกัน หากความต้องการของบริ ษทั กับความต้องการของคุณไม่ตรงกัน
เฮลโลเวิร์กสามารถแจ้งความต้องการของคุณไปยังบริ ษทั ได้
3

แนะนาบริษัทที่อยากเข้ าทางาน

(ดูหน้ า 15)

เมื่อคุณหาบริ ษทั ที่อยากเข้าทางานได้แล้ว ให้ไปที่ช่องติดต่อสอบถาม
เจ้าหน้าที่จะให้คาแนะนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญของบริ ษทั และการรับสมัครงาน
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะโทรหาคนของบริ ษทั และมอบ “จดหมายแนะนา” ให้คุณ เพื่อที่คุณจะได้สัมภาษณ์กบั คนของบริ ษทั
4

การสนับสนุนการหางาน

(ดูหน้ า 15)

เฮลโลเวิร์กยังให้คาแนะนาเรื่ องการตรวจแก้เอกสารสมัครงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับมารยาทในการสัมภาษณ์ การเตรี ยมตัวสัมภาษณ์ จัดการสัมภาษณ์จาลองและการสัมมนาด้วย
นอกจากนี้เฮลโลเวิร์กแต่ละที่ยงั ให้บริ การอื่น ๆ อีกมากมาย
กรุ ณาสอบถามเกี่ยวกับรายการและรายละเอียดการให้บริ การที่เฮลโลเวิร์กใกล้บา้ นคุณ
ดูเฮลโลเวิร์กใกล้บ้านคุณได้ ที่นี่
https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf

ดูเฮลโลเวิร์กที่มีล่ามได้ ที่นี่
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
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⑤ รู้หรื อไม่ ว่าเมื่อคุณสู ญเสียงาน หรื อหลังจากลาออกจากบริษัทแล้วยังหางานทาไม่ ได้ คุณสามารถขอรับเงิน
“ประกันการจ้ างงาน” เพื่อที่จะสามารถหางานใหม่ได้ โดยไม่ ต้องกังวลกับการใช้ ชีวิต
“ประกันการจ้างงาน” คือ ประกันสาหรับช่วงเวลาที่คุณสู ญเสี ยงาน หรื อหลังจากลาออกจากบริ ษทั แล้วยังหางานทาไม่ได้
คุณจะได้รับเงินจากประกันเพื่อที่จะสามารถหางานใหม่ได้โดยไม่ตอ้ งกังวลกับการใช้ชีวิต

ขั้นตอนการขอรับ “ประกันการจ้ างงาน” มีดังต่ อไปนี้
1 หากคุณมี “บัตรประกันการจ้างงาน” (*1) และมีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนด

5 (ดูหน้า 7) คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินจาก

“ประกันการจ้างงาน” (*2)
(*1)

โดยพื้นฐานแล้วคุณจะได้รับจากบริ ษทั เมื่อคุณทางานตั้งแต่ 20 ชัว่ โมงขึ้นไปในหนึ่งสัปดาห์และทางานมาแล้วตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป
หากคุณไม่มีบตั รประกันการจ้างงาน กรุ ณาตรวจสอบกับบริ ษทั และหากคุณคิดว่าบริ ษทั ของคุณไม่ได้ดาเนินการอย่างถูกต้อง
สามารถปรึ กษากับเฮลโลเวิร์กได้

(*2)

ผูท้ เี่ คยทางานก่อนหน้านี้ดว้ ยเวลาทางานน้อยกว่า 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อนักศึกษาต่างชาติที่เรี ยนหนังสื อภาคกลางวันจะไม่ได้รับสิ ทธิ์น้ ี

2 หากคุณมีสิทธิ์ใน “ประกันการจ้างงาน” เมื่อคุณลาออกจากบริ ษทั บริ ษทั จะบอกให้คุณประทับตราหรื อลงลายมือชื่อใน
“ใบรับรองการออกจากงาน” กรุ ณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าจานวนเงินค่าจ้าง เหตุผลที่คุณลาออกจากงาน (

?

ดูหน้ า 10)

ที่เขียนใน “ใบรับรองการออกจากงาน” ถูกต้องหรื อไม่
เมื่อคุณเป็ น “ลูกจ้างชัว่ คราว (ผูท้ ี่ทาสัญญากับบริ ษทั จัดหาพนักงานและทางานให้กบั บริ ษทั อื่น)”
“บริ ษทั จัดหาพนักงาน” จะบอกให้คุณประทับตราหรื อลงลายมือชื่อใน “ใบรับรองการออกจากงาน”
เมื่อคุณลาออกจากบริ ษทั จัดหาพนักงาน ไม่ใช่เมื่อสัญญาระหว่างบริ ษทั จัดหาพนักงานและบริ ษทั ที่คุณทางานอยูส่ ิ้ นสุ ดลง
กรุ ณาตรวจสอบว่าเหตุผลในการลาออกจาก “บริ ษทั จัดหาพนักงาน” ถูกต้องหรื อไม่

3 เมื่อบริ ษทั ส่ง “ใบรับรองการออกจากงาน” ให้กบั เฮลโลเวิร์ก เฮลโลเวิร์กจะมอบ
“แบบฟอร์มการออกจากงานของผูเ้ อาประกันการจ้างงาน (เรี ยกว่า “แบบฟอร์มการออกจากงาน-1”
“แบบฟอร์มการออกจากงาน-2”) ให้กบั บริ ษทั บริ ษทั จะมอบ “แบบฟอร์มการออกจากงาน-1” และ
“แบบฟอร์มการออกจากงาน-2” นี้ให้แก่คุณ กรุ ณาตรวจสอบอีกครั้งว่าจานวนเงินค่าจ้างและเหตุผลในการลาออกจากบริ ษทั
( ? ดูหน้ า 10) ถูกต้องหรื อไม่ หากมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องแจ้งบริ ษทั เพื่อให้แก้ไข หากบริ ษทั ไม่แก้ไขให้
กรุ ณาปรึ กษากับเฮลโลเวิร์ก นอกจากนี้หากบริ ษทั ไม่มอบแบบฟอร์มการออกจากงานให้ กรุ ณาสอบถามมายังเฮลโลเวิร์ก
ตัวอย่างแบบฟอร์ มการออกจากงาน-1 และแบบฟอร์ มการออกจากงาน-2
https:// www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e2_01.pdf
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e7_01.pdf
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4 หากคุณสามารถทางานได้ทนั ที กรุ ณายื่นเรื่ องตามขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติการได้รับเงิน
(เฮลโลเวิร์กจะพิจารณาตัดสิ นว่าจะให้เงินคุณหรื อไม่) (ผูท้ ี่ไม่สามารถทางานได้ทนั ทีดูหน้า 9) หลังจากลาออกจากบริ ษทั แล้ว
กรุ ณาดาเนินการยื่นเรื่ องทันที ระยะเวลาที่ได้รับเงินจากัดอยูท่ ี่ 1 ปี นับตั้งแต่วนั ถัดจากที่คุณออกจากบริ ษทั
หากคุณมาที่เฮลโลเวิร์กช้า จานวนเงินที่จะได้รับก็จะลดลง หากลาออกจากบริ ษทั เกิน 1 ปี
แม้จะมาที่เฮลโลเวิร์กก็จะไม่ได้รับเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

(ตัวอย่าง) สมมุติว่าแม้คุณจะเป็ นผูท้ ี่สามารถรับเงินจานวน “150 วัน” แต่เมื่อดาเนินการยื่นเรื่ องล่าช้า
คุณจะได้รับเงินตั้งแต่วนั ที่ได้รับพิจารณาตัดสิ นให้ได้รับเงินจนกระทัง่ สิ้นสุ ดระยะเวลา 1
ปี นับตั้งแต่ วันถัดจากที่คุณออกจากบริษัทเท่ านั้น
ระยะเวลาในการรับเงิน (1 ปี )
ระยะเวลารอคอย
(7 วัน)
วันถัดจาก
วันออกจากงาน

ไม่ สามารถรับเงินได้

ระยะจากัดการจ่ าย
(3 เดือน)

จ่ ายเงินจานวน
120 วัน

วันพิจารณาคุณสมบัตกิ ารได้ รับเงิน

จานวน 30 วัน

วันหมดระยะเวลาในการรับเงิน

5 ในการรับเงิน ตามหลักทัว่ ไปแล้วคุณต้องมีระยะเวลาเอาประกัน (ระยะเวลาที่อยู่ในประกันการจ้างงาน) อย่างน้ อย 12 เดือน
ในช่ วง 2 ปี ก่อนวันที่คุณจะออกจากบริษัท
อย่างไรก็ตาม หากมีระยะเวลาเอาประกันอย่างน้อย 6 เดือน ในช่วง 1 ปี ก่อนวันที่คุณจะออกจากบริ ษทั
คุณจะสามารถรับเงินได้ในกรณี ตอ่ ไปนี้
⚫ กรณีคณ
ุ ลาออกจากบริษัท เนื่องจากการล้มละลาย การเลิกจ้ าง ฯลฯ (เป็ นผู้มีสิทธิ์ได้ รับเงินกรณีพเิ ศษ (

?

ดูหน้ า

10)
⚫

กรณีออกจากงานเนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้ โดยไม่ ได้ รับการต่อสัญญาจ้ างงานที่มีกาหนดระยะเวลาไว้
(เป็ นผู้ออกจากงานทีม่ ีเหตุผลพิเศษ (

?

ดูหน้ า 10))
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6 กรุ ณานาเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังเฮลโลเวิร์กใกล้บา้ น และสมัครหางานใหม่ (ดูการสมัครหางานหน้า 13)
เฮลโลเวิร์กจะตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติโดยดูจากเอกสารที่คุณส่งมา

[สิ่ งที่ต้องนาไปยังเฮลโลเวิร์ก]
1.
2.
3.

4.
5.
6.

แบบฟอร์ มออกจากงาน-1 ที่บริษทั มอบให้ มา (กรุ ณาเขียนชื่อ เลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ ด้วยตนเอง)
แบบฟอร์ มออกจากงาน-2 ที่บริษทั มอบให้ มา
บัตรมายนัมเบอร์
* หากไม่มีบตั รมายนัมเบอร์
① บัตรแจ้งมายนัมเบอร์ หรื อหลักฐานแสดงที่อยูอ่ าศัยที่มีมายนัมเบอร์ ระบุอยู่
② หลักฐานแสดงตัวที่มีรูปถ่าย เช่น บัตรประจาตัวผูพ้ านัก (ไซริ วการ์ด) หรื อหนังสื อเดินทาง
ตราประทับ (เฉพาะตราประทับสาหรับลงลายมือชื่อเอกสารทัว่ ไป นอกเหนือจากตรายาง)
รูป 2 ใบ (รู ปถ่ายล่าสุ ด รู ปครึ่ งตัวบนหน้าตรง ขนาดแนวแนวตั้ง 3.0 ซม. x แนวนอน 2.5 ซม.)
สมุดบัญชีธนาคารหรื อบัตรกดเงินสด (ที่มีชื่อของคุณอยู)่

7 เมื่อได้รับเงิน คุณจะต้องเข้าร่ วม “การบรรยายเรื่ องประกันการจ้างงาน” ที่เฮลโลเวิร์ก
ในการบรรยายนี้คุณจะได้รับหลักฐานแสดงว่าคุณมีสิทธิ์รับเงิน (ใบรับรองผูม้ ีสิทธิ์รับเงินประกันการจ้างงาน)
และเจ้าหน้าที่จะอธิบายขั้นตอนดาเนินการหลังจากนี้
ตัวอย่างใบรับรองผู้มีสิทธิ์รับเงินประกันการจ้ างงาน
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e5_02.pdf

8 คุณใช้บริ การเฮลโลเวิร์กหรื อบริ ษทั หางานของเอกชนเพื่อหางาน ตามกฎทัว่ ไปแล้วจะต้องไปที่เฮลโลเวิร์ก 1 ครั้งในทุก ๆ 4
สัปดาห์เพื่อเขียน “แบบฟอร์มรายงานรับรองการว่างง่าน” และรายงานสถานะการหางาน (*) แก่เจ้าหน้าที่
หากได้รับการรับรองว่าคุณว่างงาน (ไม่มีงานทา) เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณภายในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
สาหรับช่วงที่จะเริ่ มได้รับเงินและจานวนเงินที่ได้รับจะต่างกันไปตามเหตุผลที่ลาออก ฯลฯ
(*) ในการขอรับเงิน จะต้องปฏิบตั ิสิ่งที่ถือว่าเป็ น “ผลการดาเนินกิจกรรมการหางาน” อย่างน้อย 2 ครั้งทุก 4 สัปดาห์ กิจกรรมหลักที่ถือว่าเป็ น
“ผลการดาเนินกิจกรรมการหางาน” มีดงั ต่อไปนี้

สมัครงานกับบริษัท
ขอคาปรึกษากับเฮลโลเวิร์กหรือบริษัทจัดหางานเอกชน ให้ แนะนาบริษัทให้
เข้ าร่ วมสัมมนาที่จัดโดยเฮลโลเวิร์กหรื อบริษัทจัดหางานเอกชน
เข้ าร่ วมการบรรยายแนะนาข้อมูลบริษัท
⚫ สอบเพื่อรับรองคุณสมบัติ เป็ นต้น
⚫
⚫
⚫
⚫
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ตัวอย่างแบบฟอร์ มรายงานรับรองการว่างงาน
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e4_01.pdf

⑥ ผู้ที่ไม่ สามารถทางานได้ ทันที ก็สามารถขอรับเงินจาก “ประกันการจ้ างงาน” หลังจากทีส่ ามารถทางานได้
* ผูท้ ี่สามารถทางานได้ทนั ทีดูหน้า 6 และกรุ ณาดาเนินตามขั้นตอนทันที

1 ผูท้ ี่ลาออกจากบริ ษทั และไม่สามารถทางานได้ทนั ทีก็สามารถขอรับเงินจาก “ประกันการจ้างงาน” ได้ ตัวอย่างเช่น
ผูท้ ี่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ที่ลาออกจากบริ ษทั มาแล้วเกิน 31 วัน กรุ ณาไปที่เฮลโลเวิร์กและ “ขอขยายระยะเวลาการรับเงิน”
ทันที
① ไม่ สามารถทางานได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ
② ไม่ สามารถทางานได้ เนื่องจากการตั้งครรภ์ คลอดบุตร ดูแลบุตร (จากัดที่อายุต่ากว่า 3 ปี ) ฯลฯ
(รวมถึงการรักษาภาวะมีบุตรยาก)
③ ไม่ สามารถทางานได้ เนื่องต้ องพยาบาลดูแลญาติ
④ ออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุที่อายุต้งั แต่ 60 ปี ขึน
้ ไป และใช้ เวลาระยะหนึ่งเพื่อการพักผ่อน

2 หากยื่นเรื่ องดังกล่าวไว้ เมื่อสามารถทางานได้และเริ่ มหางานก็จะสามารถขอรับเงินได้
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ผู้มีสิทธิ์ได้ รับเงินกรณีพเิ ศษ ผู้ออกจากงานที่มีเหตุผลพิเศษหมายถึงอะไร/
กรุณาตรวจสอบเหตุผลที่ลาออกจากบริษัท

คาอธิบายเหตุผลหลัก ๆ ในการลาออกจากบริษัท
① เลิกจ้าง

เมื่อคุณถูกสัง่ ว่า “ให้ลาออก” ด้วยเหตุผลของบริ ษทั

② ล้มละลาย

บริ ษทั ล้มและจะปิ ดทาการจึงต้องลาออก

③ เมื่อเจ้าของธุรกิจขอรับสมัครให้ พนักงานลาออก
หรื อเชิญให้ ลาออก

เมื่อบริ ษทั ถามว่า “คุณจะลาออกจากบริ ษทั ไหม?” แล้วคุณบอกว่า “ฉันจะลาออก”

④ การหยุดจ้างงานเนื่องด้วยเหตุผลของบริษัท
(3 ปี ขึน้ ไป)

เมื่อคุณทางานในบริ ษทั เดิมมานานกว่า 3 ปี
โดยได้ต่อสัญญาแบบมีกาหนดระยะเวลามาหลายครั้งแล้ว
แต่เมื่อระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลงกลับไม่ได้ต่อสัญญาเพราะเหตุผลของบริ ษทั

⑤ การหยุดจ้างด้วยเหตุผลของบริษัท (ไม่ถึง 3 ปี )

เมื่อคุณต้องการต่อสัญญาการทางานแบบมีกาหนดระยะเวลา
กับบริ ษทั เดิมที่ทางานมาน้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่ได้ต่อสัญญา

⑥ การลาออกด้วยเหตุผลส่ วนตัวอันสมควร

เมื่อคุณลาออกตามความต้องการของตนเนื่องจากสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น
ความเจ็บป่ วย หรื อการบาดเจ็บ การตั้งครรภ์ การดูแลบุตร
การพยาบาลดูแลครอบครัว เป็ นต้น

⑦ ระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุ ดลง

เมื่อไม่ได้ต่อสัญญาที่มีกาหนดระยะเวลา
แต่คุณทราบอยูแ่ ล้วว่าจะไม่มีการต่อสัญญา

⑧ เกษียณอายุ

เมื่อคุณอายุถึงที่กาหนดไว้ว่า “เมื่ออายุ○○ปี จะลาออกจากบริ ษทั ”

⑨ การเลิกจ้างเนื่องจากความผิดร้ ายแรง

เมื่อบริ ษทั สั่งให้ “ลาออก” เพราะคุณกระทาสิ่ งที่ผิด เช่น ถูกลงโทษทางวินัย

⑩ การลาออกที่ไม่มีเหตุผลส่ วนตัวอันสมควร

เมื่อคุณลาออกจากบริ ษทั ด้วยความต้องการของตนเอง

“ผู้มีสิทธิ์ได้ รับเงินกรณีพเิ ศษ” “ผู้ออกจากงานที่มีเหตุผลพิเศษ” คืออะไร
■ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีพิเศษ ・・・ผูท้ ี่ถูกให้ออกจากงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการล้มละลาย การเลิกจ้าง ฯลฯ
โดยไม่มีเวลาเตรี ยมตัวสาหรับการหางานใหม่ (ตามตัวอย่างข้างต้น ได้แก่ ผูท้ ี่อยูใ่ นข้อ ① - ④)
■ผู้ออกจากงานที่มีเหตุผลพิเศษ คือ ผูท้ ี่ออกจากงานเนื่องจากไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างที่มีระยะเวลากาหนด หรื อเหตุผลอื่นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
และไม่ได้เป็ นผูม้ ีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีพิเศษ (ตามตัวอย่างข้างต้น ได้แก่ ผูท้ ี่อยูใ่ นข้อ ⑤ ⑥)

การพิจารณาว่าเข้ าข่ ายเป็ น “ผู้มสี ิทธิ์ได้ รับเงินกรณีพเิ ศษ” “ผู้ออกจากงานที่มีเหตุผลพิเศษ” หรื อไม่
เฮลโลเวิร์กจะพิจารณาตัดสินว่าคุณเข้าข่ายเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีพิเศษหรื อผูอ้ อกจากงานที่มีเหตุผลพิเศษหรื อไม่
โดยคุณต้องส่ งเอกสารแสดงหลักฐานว่าเหตุผลที่คุณลาออกจากบริ ษทั นั้นถูกต้อง หาก “เหตุผลในการลาออกจากบริ ษทั ” ที่บริ ษทั คิด
ไม่ตรงกับที่คุณแจ้ง ทางเฮลโลเวิร์กจะพิจารณาทั้งเอกสารจากคุณและจากบริ ษทั เพื่อตัดสินเหตุผลในการเลิกจ้าง
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ขั้นตอนการรับเงินช่ วยเหลือ

ออกจากงาน

สมัครหางานและ
พิจารณาตัดสินสิทธิ์การได้ รับเงิน

การบรรยายประกันการจ้ างงาน

สิ้นสุ ดระยะเวลารอคอย

ระยะจากัด
การจ่ าย

รับรองการว่างงาน

จ่ ายเงินช่ วยเหลือพื้นฐาน

ตามกฎโดยทั่วไปแล้ว
วันรับรองของคุณ
จะถูกกาหนดทุก ๆ 4 สัปดาห์

เจ้าตัวผู้ดาเนินเรื่ องขอรับเงิน นาเอกสารที่จาเป็ นมายังเฮลโลเวิร์ก
เฮลโลเวิร์กจะตรวจสอบและพิจารณาสิ ทธิ์รับเงินตามเอกสารที่ส่งมา

มอบเอกสารที่จาเป็ น เช่ น ใบรับรองผู้มีสิทธิ์รับเงิน
และอธิบายเกี่ยวกับการดาเนินขั้นตอนรับเงินประกันการจ้ างงานและการหางาน
*การอธิบายเรื่ องเงินประกันการจ้างงานอาจมีขนึ้ หลังจากสิ้นสุ ดระยะเวลารอคอย
ระยะเวลานับจากวันที่มีการตัดสินสิทธิ์การได้รับเงินและช่ วงที่มีสถานะการว่ างงาน
รวม 7 วันเรียกว่า “ระยะเวลารอคอย”
โดยที่ประกันการจ้ างงานจะไม่ครอบคลุมในช่ วงเวลานี้
ผู้ที่ลาออกเนื่องจากเหตุผลส่ วนตัว จะไม่ได้รับเงินช่ วยเหลือพื้นฐานเป็ นระยะเวลา 3
เดือนนับจากวันถัดจากวันที่สิ้นสุ ดระยะเวลารอคอย ซึ่งเรียกช่ วงเวลานี้ว่า
“ระยะจากัดการจ่ าย”
กรุณาส่ งแบบฟอร์ มรายงานรับรองการว่างงานตามวันที่รับรอง (โดยหลักทั่วไปแล้ว
1 ครั้งต่อ 4 สัปดาห์ ) จะรับรองการว่ างงานโดยตรวจสอบว่ าคุณทางานอยู่หรื อไม่
และตรวจสอบการหางานทา เป็ นต้น
เงินช่ วยเหลือพื้นฐานตามจานวนวันที่ได้รับรองการว่างงาน
จะถูกโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ของคุณ
(ระยะเวลาที่ใช้ ในการโอนเงินแตกต่างกันไปตามสถาบันการเงิน
โดยส่ วนใหญ่แล้วใช้ เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ )
กรุณาใช้ บริการให้ คาปรึกษาด้านอาชีพ
สามารถใช้ บริการดูข้อมูลรับสมัครพนักงาน
หรื อขอคาปรึกษาด้ านอาชีพนอกเหนือจากวันที่กาหนดได้เช่ นกัน
หางานใหม่ ให้ ได้ เร็วที่สุดด้ วยการหางานอย่ างกระตือรื อร้ น

ได้ งานทา

สิ้นสุ ดการจ่ ายเงิน

คุณอาจสามารถยื่นขอเงินช่ วยเหลือในการเข้าทางานใหม่
เงินสนับสนุนให้ ทางานได้ อย่างมั่นคง เงินช่ วยเหลือการทางาน
เงินเตรียมความพร้ อมสาหรับเข้าทางานตามปกติ
เงินช่ วยเหลือผู้สูงอายุในการเข้าทางานใหม่ ฯลฯ
แม้การจ่ายเงินจะสิ้นสุ ดลงแล้ว
แต่คุณก็ยังสามารถใช้ บริการขอคาปรึกษาด้านอาชีพได้
กรุณาอย่ าลังเลที่จะมาเฮลโลเวิร์ก
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3

หางานใหม่ กนั เถอะ

⑦ รู้หรื อไม่ ว่างานที่สามารถทาได้ แตกต่ างกันไปตามสถานภาพการพานัก

1 งานที่คุณสามารถทาได้ในประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกันไปตามสถานภาพการพานัก กรุ ณาดูบตั รประจาตัวผูพ้ านัก (ไซริ วการ์ด)
เพื่อตรวจสอบสถานภาพการพานัก
❶ สถานะพานักถาวร คู่สมรสชาวญี่ปุ่น ฯลฯ คู่สมรสของผู้สถานะพานักถาวร ผู้อาศัยถาวร ฯลฯ
สามารถทางานใดก็ได้
❷ ด้ านเทคโนโลยี/ความรู้ทางมนุษยศาสตร์ /ธุรกิจระหว่างประเทศ งานผู้เชี่ยวชาญระดับสู ง การบริบาล
ช่ างชานาญการขั้นสู ง ช่ างชานาญการที่ระบุไว้พเิ ศษ เป็ นต้ น
สถานภาพการพานักจะถูกกาหนดจากเนื้อหางานทีท่ า
(ตัวอย่างที่ 1) ผู้ที่มีสถานภาพการพานักเป็ น “ด้ านเทคโนโลยี/ความรู้ทางมนุษยศาสตร์ /ธุรกิจระหว่างประเทศ”
⚫ จบหลักสู ตรเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยหรื อโรงเรี ยนสายอาชีพในญี่ปุ่น
⚫ วิชาที่คุณเรียนเป็ นวิชาเอกในมหาวิทยาลัยหรื อโรงเรียนสายอาชีพจะต้ องเกี่ยวข้อง(*1) กับงานที่คุณจะทา
สาหรับความเกี่ยวข้องกับวิชาเอกในมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณาอย่างหลวม ๆ (*2)
ไม่เพียงแต่ดูใบจบการศึกษาเท่านั้น แต่จะดูใบแสดงผลการเรี ยน (ที่ระบุหน่วยกิตที่เรี ยนทั้งหมด)
ด้วยเพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
*1

*2

ตัวอย่างที่ถือว่ามีความเกี่ยวข้อง
⚫ ผูท้ ี่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทางานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในบริ ษทั ที่ผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้า
⚫ ผูท้ ี่จบการศึกษาด้านเสริ มความงามของโรงเรี ยนสายอาชีพของญี่ปนุ่ ทางานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงาม
หรื อการตลาดที่บริ ษทั ขายเครื่ องสาอาง
แม้ว่าชื่อ “วิชาเอก” จะไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง แต่จะพิจารณาจาก “วิชา” ทั้งหมดที่คุณเรี ยนมา
เพื่อดูว่าคุณมีความรู ้ที่จาเป็ นสาหรับงานที่จะทาหรื อไม่ นอกจากนี้จะพิจารณาอย่างยืดหยุน่ สาหรับผูท้ ี่เคยทางานมาประมาณ
3 ปี หากงานที่คุณจะทาในปัจจุบนั อาจไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับ “วิชาเอก” ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ

(ตัวอย่างที่ 2) ผู้ที่มีสถานภาพการพานักเป็ น “ช่ างชานาญการที่ระบุไว้พเิ ศษ”
⚫ ผูท้ ี่สาเร็ จการฝึ กงานด้านเทคนิคหมายเลข 2 อย่างดี ⇒ งานที่เหมือนกับตอนฝึ กงานด้านเทคนิค
⚫ ผูท้ ี่สอบผ่าน ⇒ สาขาที่สอบผ่าน
สามารถทางานได้เฉพาะที่ขา้ งต้นระบุเท่านั้น ไม่สามารถทางานที่ไม่ได้ฝึกงานด้านเทคนิค หรื อ
สาขาที่ไม่ผา่ นการสอบได้ อนึ่ง จากัดเฉพาะ 14 สาขา เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างและเกษตรกรรม
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❸ ศึกษาต่ อต่ างประเทศ พักอาศัยกับครอบครัว
ยื่นเรื่ อง “ขออนุญาตสาหรับกิจกรรมที่อยู่นอกสถานะของคุณสมบัติ” ไปยังสานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
จะสามารถทางานไม่ เกิน 28 ชั่วโมง ใน 1 สัปดาห์ นักศึกษาต่ างชาติสามารถทางานได้ถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน
ในช่ วงวันหยุดยาว เช่ น วันหยุดฤดูใบไม้ ผลิ นอกจากนีน้ ักศึกษาต่ างชาติที่จะสาเร็จการศึกษาในอนาคต
และมีแผนเปลี่ยนสถานภาพการพานักเป็ น ❷ สามารถหาบริษัททางานที่มีรายละเอียดตรงกับ ❷ ได้อีกด้ วย
❹ ฝึ กงานด้ านเทคนิค
โดยพื้นฐานแล้วหลังจากมาที่ประเทศญี่ปุ่นจะทางานบริษัทเดิมไปตลอด หากตัดสินใจที่จะลาออกให้ ปรึกษากับ
“หน่ วยงานที่กากับดูแล” หรือ “องค์กรฝึ กอบรมทักษะชาวต่ างชาติ” เพื่อหาบริษัทใหม่
อย่างไรก็ตามหากจะขอรับเงิน “ประกันการจ้ างงาน” ให้ ดาเนินการที่เฮลโลเวิร์ก
❺ สถานภาพการพานักอื่น ๆ
โดยพื้นฐานแล้วไม่ สามารถทางานได้ อย่างไรก็ตามหากคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนสถานภาพการพานักเป็ น ❶ หรื อ
❷ คุณก็สามารถหาบริษัทเพื่อทางานได้

2 หากผูท้ ี่มีสถานภาพการพานัก ❶ ❷ ❸ ต้องการพิสูจน์ว่าตนสามารถทางานประเภทใดได้บา้ ง
คุณสามารถให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองออก “ใบรับรองคุณสมบัติการทางาน”
และสามารถมอบใบรับรองนี้ให้แก่บริ ษทั ใหม่ได้

⑧ มองหาบริษัทที่อยากเข้ าทางานที่เฮลโลเวิร์ก

1 กรุ ณาสมัครเพื่อหางานที่เฮลโลเวิร์ก โดยไปที่เฮลโลเวิร์กใกล้บา้ น และคุณยังสามารถขอรับเงิน “ประกันการจ้างงาน”
ได้อีกด้วย (ดูหน้า 6) กรุ ณานาบัตรประจาตัวผู้พานัก (ไซริวการ์ ด) หรื อหนังสื อเดินทางไปพร้อมกับคุณ
ค้นหาเฮลโลเวิร์กใกล้บ้านได้ที่นี่
https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf

ดูเฮลโลเวิร์กที่มีล่ามได้ ที่นี่
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
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2 เขียน “ใบสมัครหางาน” ที่อยูใ่ นเฮลโลเวิร์ก หรื อกรอกข้อมูลของคุณในสมาร์ทโฟนหรื อคอมพิวเตอร์ภายในเฮลโลเวิร์ก
และปรึ กษาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ช่องติดต่อสอบถาม เฮลโลเวิร์กจะดูบตั รประจาตัวผูพ้ านัก (ไซริ วการ์ด)
หรื อหนังสื อเดินทางของคุณ หากสถานภาพการพานักของคุณสามารถทางานได้ คุณจะได้รับ “ใบรับเรื่ องเฮลโลเวิร์ก”
ในแบบฟอร์มการรับเรื่ องเฮลโลเวิร์กจะมี “หมายเลขหางาน” เขียนอยู่ กรุ ณานา “ใบรับเรื่ อง” ที่ได้รับ
เมื่อไปเฮลโลเวิร์กด้วยเสมอ
หากมีใบรับเรื่ องคุณสามารถหาข้อมูลรับสมัครงานที่เฮลโลเวิร์กอืน่ นอกจากที่สมัครไว้ได้ดว้ ยเช่นกัน

วิธีเขียน “ใบสมัครหางาน”
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/
gaikokujinnkyuusyokumousikomisyonokakikata.pdf

(สาหรับผู้ที่สามารถใช้ ภาษาญี่ปุ่นได้ ) สามารถลงทะเบียนชั่วคราว
บนคอมพิวเตอร์ ที่เฮลโลเวิร์กหรื อสมาร์ ทโฟนของตัวเองแล้วไปสมัครได้ที่ช่องติดต่ อได้
https://kyushoku.hellowork.mhlw.go.jp/kyushoku/
GEAA020020.do?action=initDisp&screenId=GEAA020020

3 เจ้าหน้าที่ช่องติดต่อของเฮลโลเวิร์กจะหาข้อมูลรับสมัครพนักงานให้ ดูประกาศรับสมัครพนักงานที่ได้รับมา
และหาตาแหน่งงานที่ตรงกับความต้องการของคุณ หากคุณไม่สามารถดู “ประกาศรับสมัครพนักงาน” ได้
กรุ ณาปรึ กษากับเจ้าหน้าที่และบอกความต้องการของคุณ
ดูวิธีการอ่ านประกาศรับสมัครพนักงานได้ ที่นี่
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/
gaikokujinnkyuujinnhyounomikata.pdf

(สาหรับผู้ที่สามารถใช้ ภาษาญี่ปุ่นได้ )
สามารถค้นหาข้อมูลรับสมัครพนักงานบนคอมพิวเตอร์ ที่เฮลโลเวิร์กหรื อสมาร์ ทโฟนของตัวเองได้
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/
GECA110010.do?action=initDisp&screenId=GECA110010

(*)

เมื่อคุณต้องการค้นหางานที่ตอ้ นรับชาวต่างชาติเป็ นพิเศษ คุณสามารถกรอกคาว่า “外国人 (ชาวต่างชาติ)” หรื อ “日本語 (ภาษาญี่ปน)”
ุ่
ลงในช่อง “フリーワード(คาค้นหาอิสระ)” จะทาให้คน้ หาได้อย่างสะดวกมากขึ้น
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⑨ สมัครงานไปยังบริษัทที่อยากเข้ าทางานและไปสัมภาษณ์

1 หากเจอประกาศรับสมัครพนักงานที่ตรงกับความต้องการของคุณแล้ว ให้ไปปรึ กษากับช่องติดต่อของเฮลโลเวิร์ก
เฮลโลเวิร์กจะติดต่อไปยังบริ ษทั เพื่อกาหนดวันสัมภาษณ์ของคุณ และมอบ “จดหมายแนะนา” ให้แก่คุณ

2 เขียน “ประวัติส่วนตัว” (*1) และ “ประวัติการทางาน” (*2) ให้เสร็จก่อนถึงวันสัมภาษณ์
บริ ษทั จะดูประวัติส่วนตัวและประวัติการทางาน ฯลฯ ที่คุณเขียนและตัดสิ นใจว่าจะจ้างคุณหรื อไม่
ดังนั้นควรเขียนอย่างสุ ภาพ เข้าใจง่ายและเขียนให้ตนดูน่าสนใจ
ที่เฮลโลเวิร์กมีการจัดสัมมนาสอนวิธีการเขียนประวัติส่วนตัวและประวัติการทางานให้แก่คุณ
นอกจากนี้ที่ช่องติดต่อยังมีการให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขเอกสารที่คุณเขียนให้ดียงิ่ ขึ้นอีกด้วย ขอเชิญมาใช้บริ การได้
(*1)

เอกสารที่ระบุว่าที่ผ่านมาคุณเรี ยนที่ไหน ทางานที่ไหน เพราะเหตุใดจึงอยากทางานกับบริ ษทั ดังกล่าว จุดแข็ง
ความสามารถ คุณสมบัติของคุณ ฯลฯ ส่ วนใหญ่ที่ญี่ปนจะติ
ุ่
ดรู ปถ่ายของตัวเองไว้บนประวัติส่วนตัว
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ใช้ตรวจสอบว่า “คนที่มาสัมภาษณ์คือตัวคุณจริ งใช่หรื อไม่”
กรุ ณาวางใจได้ว่ารู ปลักษณ์ภายนอกของคุณจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัดเลือก

(*2)

เอกสารที่ระบุเกี่ยวกับงานที่คุณทา ความสามารถที่คุณได้รับจากงานที่ผ่านมา ฯลฯ

3 รวบรวมข้อมูลของบริ ษทั และฝึ กซ้อมสัมภาษณ์จนกว่าจะถึงวันสัมภาษณ์ คาถามที่มกั จะถูกถาม ได้แก่
“ทาไมคุณถึงอยากทางานกับบริ ษทั นี้” “คุณอยากทาอะไรที่บริ ษทั ” และ “จุดดีและจุดเสี ยของคุณคืออะไร”
ที่เฮลโลเวิร์กมีการจัดสัมมนารับมือกับการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ยงั ให้คาแนะนาเกี่ยวกับมารยาทในการสัมภาษณ์
และจัดสัมภาษณ์จาลองด้วย

4 กรุ ณาไปถึงบริ ษทั ก่อนล่วงหน้า 15 นาทีเพื่อที่จะไม่เข้าสัมภาษณ์สาย และอย่าลืมนา “จดหมายแนะนา” จากเฮลโลเวิร์ก และ
“ประวัติส่วนตัว” ที่คุณเขียนไปด้วย หากบริ ษทั “ขอให้คุณส่งเอกสารให้ก่อนวันสัมภาษณ์” คุณจะต้องส่งให้ตรงเวลา
ในวันสัมภาษณ์ หากคุณคิดว่าจะไปสายกว่าเวลานัด หรื อหากไม่สามารถไปได้อย่างกะทันหัน กรุ ณาโทรติดต่อบริ ษทั เสมอ
วันสัมภาษณ์ขอให้ทกั ทายคนที่บริ ษทั และตรวจสอบเสื้ อผ้าและทรงผมให้เรี ยบร้อย
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⑩ หากหางานได้ เร็วอาจได้ รับเงินจาก “ประกันการจ้ างงาน”

1 หลังจากที่คุณผ่านการรับรองสิทธิ์ได้รับเงิน และหางานได้เร็วก็อาจได้รับ “เงินช่วยเหลือในการเข้าทางานใหม่”
หลังจากรายงานไปยังเฮลโลเวิร์กว่าได้งานทาแล้ว (หน้า 19) กรุ ณายื่นเรื่ องภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เริ่ มทางาน

2 หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด จะได้รับเงินดังต่อไปนี้
เมื่อจานวนวันที่สามารถรับเงินช่วยเหลือกรณี ว่างงานเหลือ (จานวนวันจ่ายที่เหลือ)
 ตั้งแต่ 1 ใน 3 ของจานวนวันทั้งหมด (จานวนวันที่กาหนดไว้ว่าจะต้องจ่าย) ขึ้นไป ⇒ 60%
ของจานวนเงินที่คุณควรได้รับ
 ตั้งแต่ 2 ใน 3 ของจานวนวันทั้งหมด (จานวนวันที่กาหนดไว้ว่าจะต้องจ่าย) ขึ้นไป ⇒ 70%
ของจานวนเงินที่คุณควรได้รับ
⚫ กรณีผทู ้ ี่ได้รับเงินช่วยเหลือพื้นฐาน 4,000 เยน และจานวนวันที่กาหนดไว้ว่าจะต้องจ่ายคือ 90 วัน ได้งาน ณ จานวนวันที่จ่ายเหลือ 60 วัน
จานวนวันที่กาหนดไว้ว่าจะต้ องจ่ าย 90 วัน

ระยะเวลารอคอย
(7 วัน)
ออกจากงาน

เงินช่ วยเหลือพื้นฐาน (ของ 30 วัน)

สิ้นสุ ดระยะเวลารอคอย

วันพิจารณาตัดสินสิทธิ์

วันก่อนเริ่มงาน

วันถัดจากวันสิ้นสุ ดระยะเวลารอคอย

วันหมดระยะเวลาในการรับเงิน

วันทางาน

⚫ เนื่องจากจานวนเงินช่วยเหลือพื้นฐานเหลือ 60 วัน จากจานวนวันที่กาหนดไว้ว่าจะต้องจ่าย 90 วัน (ตั้งแต่ 2 ใน 3 ขึ้นไป)
อัตราเงินช่วยเหลือในการเข้าทางานใหม่จึงอยูท่ ี่ 70%
⚫ จานวนเงินช่วยเหลือในการเข้าทางานใหม่ 4,000 เยน × 60 วัน × 70% = 168,000 เยน
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4

เมื่อมีการตกลงจ้ างงานแล้ว กรุณาดาเนินตามขั้นตอน

⑪ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในการทางานของบริษัทใหม่

1 หากบริ ษทั แจ้งว่าต้องการจ้างคุณทางาน กรุ ณาตรวจสอบเงื่อนไขการทางานอีกครั้งเสมอ
ก่อนตัดสิ นใจทางานกับบริ ษทั

2 เมื่อถูกบอกให้ “เซ็นสัญญาจ้างงาน”
กรุ ณาอย่าเซ็นสัญญาหากยังไม่เข้าใจรายละเอียดที่เขียนในสัญญา

3 บริ ษทั ต้องให้สัญญาการจ้างงาน ประกาศเกี่ยวกับเงื่อนไขการทางาน ฯลฯ เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงเงื่อนไขในการทางาน
บริ ษทั อาจมอบกฎสาหรับการทางานที่บริ ษทั (ระเบียบข้อบังคับการทางาน) ให้แก่คุณด้วย

4 หากไม่เข้าใจสิ่ งที่เขียนอยูใ่ นเงื่อนไขการทางานหรื อเอกสารใด ๆ กรุ ณาสอบถามคนของบริ ษทั หากคุณรู้สึกกังวลใจ
ก็สามารถปรึ กษาเฮลโลเวิร์กหรื อสานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานได้เช่นกัน
เมื่ออยากปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทางาน
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html

⑫ กรุณาดาเนินตามขั้นตอนเกี่ยวกับสถานภาพการพานัก

1

สถานภาพการพานักของคุณคือ ❶ ในหน้ า 12
ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการตามขั้นตอนสถานภาพการพานักหรื อรายงานไปยังสานักงานตรวจคนเข้าเมือง

2 สถานภาพการพานักของคุณคือ ❷ ในหน้ า 12
เมื่อเนื้อหางานที่บริษัทใหม่ ต่างจากเนื้อหางานบริษัทก่อนหน้ า
❶ เมื่อลาออกจากบริ ษทั จะต้องแจ้งไปยังสานักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าสัญญาที่บริ ษทั เก่าสิ้นสุ ดลง โดยใช้
“แบบแจ้งเรื่ องเกี่ยวกับองค์กรที่สงั กัด” (ภายใน 14 วันหลังจากลาออก)
❷ เมื่อได้บริ ษทั ใหม่แล้วจะต้องยื่น “ขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพานัก” ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
คุณจะไม่สามารถเริ่ มทางานได้หากไม่ได้รับอนุญาต เมื่อมีการตกลงจ้างงาน
กรุ ณายื่นเรื่ องที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองทันที
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❸ บริ ษทั อาจเป็ นผูด้ าเนินการให้ เมื่อถูกร้องขอให้ส่งเอกสาร กรุ ณาส่ งเอกสารให้โดยทันที และหากมีเรื่ องที่ไม่เข้าใจ
กรุ ณาสอบถามบริ ษทั หรื อสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
❹ สามารถเริ่ มงานได้เมื่อสานักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาต
เมื่อทางานที่มีเนื้อหางานแบบเดิมในบริษัทใหม่
จะต้องแจ้งไปยังสานักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าสัญญาที่บริ ษทั เก่าสิ้นสุ ดลง (ภายใน 14 วันหลังจากลาออก) ไม่จาเป็ นต้องยื่น
“ขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพานัก” ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
เมื่อได้บริ ษทั ใหม่แล้วกรุ ณาแจ้งเรื่ องทาสัญญากับบริ ษทั ใหม่ (ภายใน 14 วันหลังจากเริ่ มทางาน) อย่างไรก็ตาม
บางส่วนของผูท้ ี่มีสถานภาพการพานัก เช่น “ช่างชานาญการขั้นสู ง” หรื อ “ช่างชานาญการที่ระบุไว้พิเศษ” จะต้องยืน่
“ขออนุญาตเพื่อเปลี่ยนสถานภาพการพานัก” ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง หากมีเรื่ องที่ไม่เข้าใจ
กรุ ณาสอบถามสานักงานตรวจคนเข้าเมือง

3 สถานภาพการพานักของคุณคือ ❸ ในหน้ า 13
เมื่อคุณเป็ นนักศึกษาต่ างชาติที่สาเร็จการศึกษาและจะเริ่มงานใหม่
❶ คุณจะต้องยื่น “ขออนุญาตเพื่อเปลี่ยนสถานภาพการพานัก” ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
คุณจะไม่สามารถเริ่ มทางานได้หากไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อมีการตกลงจ้างงานกรุ ณายื่นเรื่ องที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองทันที
❷ บริ ษทั อาจเป็ นผูด้ าเนินการให้ เมื่อถูกร้องขอให้ส่งเอกสารกรุ ณาส่ งเอกสารให้โดยทันที และหากมีเรื่ องที่ไม่เข้าใจ
กรุ ณาสอบถามบริ ษทั หรื อสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
❸ เมื่อสานักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาต ก็สามารถเริ่ มงานได้
เมื่อคุณเป็ นนักศึกษาต่ างชาติหรือพักอาศัยกับครอบครัวและได้ งานพาร์ ทไทม์ ใหม่
ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการตามขั้นตอนสถานภาพการพานักหรื อรายงานไปยังสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
โปรดระวังอย่าทางานเกิน 28 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หากทางานพาร์ทไทม์ 2 อย่างขึ้นไป ห้ามทางานรวมกันเกิน 28 ชัว่ โมง
ดูข้อมูลการ “ขออนุญาตเพื่อเปลี่ยนสถานภาพการพานัก” ได้ที่นี่
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

ดูข้อมูลการแจ้งเรื่ องไปยังสานักงานตรวจคนเข้ าเมืองได้ ที่นี่
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/
nyuukokukanri10_00014.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/
nyuukokukanri10_00015.html
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⑬ รู้หรื อไม่ ว่าเมื่อเริ่มงานต้ องดาเนินตามขั้นตอนอื่น ๆ อีกด้ วย

1 หากคุณได้รับเงิน “ประกันการจ้างงาน” ให้ไปที่เฮลโลเวิร์กในวันก่อนเริ่ มทางาน
เพื่อแจ้งว่าคุณมีงานทาแล้ว และกรุ ณานาเอกสารดังต่อไปนี้ไปด้วย
⚫ ใบรับรองผู้มีสิทธิ์รับเงินประกันการจ้ างงาน (จะได้ รับในการบรรยายเรื่ องประกันการจ้ างงาน)
⚫ แบบฟอร์ มรายงานรับรองการว่างงาน (เขียนวันเริ่มทางานและที่อยู่บริษัทใหม่ ด้วยตนเอง)

2 บริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งรายงานเรื่ องวันเริ่ มทางานและสถานภาพการพานักของคุณต่อเฮลโลเวิร์ก
กรุ ณาแจ้งรายละเอียดในบัตรประจาตัวผูพ้ านัก (ไซริ วการ์ด) กับบริ ษทั

ที่ติดต่ อสอบถาม
สามารถค้นหาเฮลโลเวิร์กใกล้บ้านได้ที่นี่
https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf

ดูเฮลโลเวิร์กที่มีล่ามได้ ที่นี่
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf

เมื่ออยากปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทางาน
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html
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