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เช็คลสิต์การใช้บริการเฮลโลเวร์ิกส าหรับชาวต่างชาติ 

 

ประกาศจากรัฐบาลญ่ีปุ่น 

เร่ืองส าคัญ กรุณาตรวจสอบส่ิงดังต่อไปนีเ้สมอ 
 

ส่ิงที่ต้องตรวจสอบ 
 P 

กรุณาตรวจสอบว่าคุณจะลาออกจากบริษัท (หรือลาออกจากบริษัท) อย่างไร 
① รู้หรือไม่ว่าบริษัทต้องรักษากฎหลายประการ ขึน้อยู่กับวิธีท่ีคุณจะลาออกจากบริษัท 

(หรือลาออกจากบริษัทมา) 
 1 

② หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ โปรดปรึกษาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  2 

③ รู้หรือไม่ว่าหากคุณลาออกจากบริษัท มีส่ิงที่ต้องด าเนินตามขั้นตอนทันท ี  3 

ไปเฮลโลเวิร์กกนัเถอะ 
④ รู้หรือไม่ว่าเฮลโลเวิร์กเป็นท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐจะช่วยคุณหางานใหม่  5 

⑤ รู้หรือไม่ว่าเม่ือคุณสูญเสียงานหรือหลงัจากลาออกจากบริษัทแล้วยังหางานท าไม่ได้ 
คุณสามารถขอรับเงิน “ประกนัการจ้างงาน” 
เพ่ือที่จะสามารถหางานใหม่ได้โดยไม่ต้องกังวลกับการใช้ชีวิต 

 6 

⑥ รู้หรือไม่ว่าผู้ท่ีไม่สามารถท างานได้ทันทีก็สามารถขอรับเงินจาก “ประกนัการจ้างงาน” 
หลังจากทีส่ามารถท างานได้ 

 9 

หางานใหม่กันเถอะ 
⑦ รู้หรือไม่ว่างานท่ีสามารถท าได้ แตกต่างกนัไปตามสถานภาพการพ านัก  12 

⑧ มองหาบริษัทที่อยากเข้าท างานที่เฮลโลเวิร์ก  13 

⑨ สมัครงานไปยังบริษัทที่อยากเข้าท างานและไปสัมภาษณ์  15 

⑩ หากได้งานเร็วอาจได้รับเงินจาก “ประกันการจ้างงาน”  16 

เม่ือมีการตกลงจ้างงานแล้ว กรุณาด าเนินตามข้ันตอน 
⑪ กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขในการท างานของบริษัทใหม่  17 

⑫ กรุณาด าเนินตามขั้นตอนเกีย่วกับสถานภาพการพ านัก  17 

⑬ รู้หรือไม่ว่าเม่ือเร่ิมงาน ต้องด าเนินตามขั้นตอนอ่ืน ๆ อกีด้วย  19 

～ส าหรับผู้ท่ีก าลังจะลาออกจากบริษัท/ผู้ท่ีก าลังมองหางานใหม่หลังจากลาออกจากบริษัท～ 

STEP  

1 

STEP  

4 

STEP  

2 

STEP  
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1 

 

 

บริษทัของคุณห้ามปฏิบติักบัคุณแยก่ว่าคนญ่ีปุ่ นเพราะคุณเป็นชาวต่างชาติ 
 

บริษทัไม่สามารถให้คุณลาออกโดยไม่มีเหตุผล เม่ือบริษทัตอ้งการให้คุณลาออก 
จะตอ้งรักษากฎเดียวกันกบัเม่ือตอ้งการให้คนญ่ีปุ่ นลาออก 

 

หลงัจากท่ีคุณและบริษทัเห็นพอ้งตรงกนัเร่ือง “เหตผุลท่ีคุณลาออกจากบริษทั” แลว้ ให้เซ็นใบลาออก 
 

 

 เม่ือบริษัทส่ังให้คุณ “ลาออกจากบริษัท” 
  

 

 
 

หากไม่มีเหตุผลชดัเจนในการใหคุ้ณลาออกจากบริษทั บริษทัไม่สามารถส่ังให้คุณลาออกได ้
นอกจากน้ี บริษทัไม่สามารถส่ังให้คุณ “ลาออกจากบริษทั” ในช่วงเวลาดงัต่อไปน้ีได ้

 

⚫ ระหว่างการลาพกัเน่ืองจากบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน หรือหลังจากนั้น 30 วัน 
⚫ ระหว่างลาก่อนคลอดและหลังคลอด (ระยะก่อนและหลังคลอดบตุร) และหลังจากนั้น 30 วัน 

 

 
 

บริษทัท่ีออกค าส่ังจะแจง้เร่ืองท่ีให้ลาออกกบัคุณล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัขึ้นไป หากไม่ถึง 30 วนั 
จะตอ้งจ่ายเงินส่วนดงักล่าวให้แก่คุณ 

 

 

 เม่ือหมดสัญญา 
  

 

 
 

หากบริษทัจะไม่ต่อสัญญาใหมห่ลงัจากหมดสัญญากบัผูท่ี้ท  าสัญญาตั้งแต่ 3 คร้ังขึ้นไป หรือท างานมามากกว่า 1 ปี 
บริษทัตอ้งแจง้ว่า “จะไม่ต่อสัญญาใหม่” ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนหมดสัญญา 

 

 
 

ผูท่ี้ยงัคงท างานท่ีเดิมหลงัจากหมดสัญญา จะตอ้งท าสัญญาฉบบัใหม่  
บริษทัตอ้งท าสัญญาใหม่กบัผูท่ี้ท  าสัญญาท างานต่อเน่ืองกบับริษทัมาหลายคร้ังหากไม่มีเหตุผลใด 

 

  

1 

2 

1 

2 

กรุณาตรวจสอบว่าคุณจะลาออกจากบริษัท (หรือลาออกจากบริษัทมา) อย่างไร 1 

① รู้หรือไม่ว่าบริษัทต้องรักษากฎหลายประการขึน้อยู่กบัวิธีท่ีคุณจะลาออกจากบริษัท (หรือลาออกจากบริษัทมา) 
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 เม่ือลาออกด้วยตนเอง 
  

⚫ แจง้บริษทัหรือผูบ้งัคบับญัชาว่า “ตอ้งการลาออก” ภายในวนัท่ี “ระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน (กฎของบริษทั)” ก าหนดไว ้
(หากไม่ไดก้ าหนดใหบ้อกก่อนล่วงหนา้ 2 สัปดาห)์ 

⚫ ผูท่ี้สัญญามีก าหนดระยะเวลาว่าตอ้งท างานถึงเม่ือใด จะไม่สามารถลาออกระหว่างสัญญาได ้หากมีเหตุผลพิเศษอืน่ใด 
กรุณาปรึกษากบับริษทั 

 

 

⚫ หากบริษทัส่ังใหคุ้ณ “ลาออกจากบริษทั” แต่คุณไม่เขา้ใจกฎของบริษทั 
หรือหากคุณท างานแต่ไม่ไดรั้บเงินค่าจา้ง ขอให้ไปปรึกษาท่ี 
“ศูนยใ์หค้  าปรึกษาแรงงานต่างชาติ” ของรัฐ หรือส านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน 
เม่ือบริษทัลม้ละลายไม่มีเงิน 
จะมีระบบท่ีรัฐบาลจ่ายเงินเดือนท่ีคา้งช าระไวส่้วนหน่ึงแทนบริษทั 

⚫ ท่ีส านักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน คุณสามารถปรึกษาเร่ืองดงัต่อไปน้ีได ้
 

⚫ เง่ือนไขในการท างาน (สัญญาการท างาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้างรายช่ัวโมง เน้ือหางาน ฯลฯ) 
⚫ ท าอย่างไรจึงจะได้รับ “เงินชดเชยการหยุดงาน (*1)”? 
⚫ จะใช้ “ลาพกัร้อนประจ าปี (*2)” อย่างไร? 
⚫ กฎท่ีบริษัทต้องรักษาเม่ือจะให้ผู้ท่ีท างานในบริษัทลาออก 

*1 หมายถึง ความรับผิดชอบของบริษทัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินให้แก่คุณเม่ือบอกให้ “หยดุงานท่ีบริษทั” 
*2 หมายถึง การลาพกัท่ีคุณใชต้อนอยากหยดุงานท่ีบริษทัแตก็่ยงัคงไดรั้บค่าจา้งอยู ่

 

เม่ืออยากปรึกษาเกี่ยวกับเง่ือนไขในการท างาน 

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

  

②  หากคุณมข้ีอกังวลใด ๆ โปรดปรึกษาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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เม่ือลาออกจากบริษทั โปรดระวงัส่ิงดงัต่อไปน้ี 

 

 แจ้งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (Regional Immigration Services Bureau) 
  

 

เม่ือสถานภาพการพ านกัของคุณตรงกบัขอ้ ❷ หรือ ❹ ในหนา้ 12～(ผูมี้สถานภาพการพ านกัท่ีขึ้นอยูก่บัรายละเอียดการท างาน) 
หลังลาออกจากบริษัทภายใน 14 วัน ให้แจง้ไปยงัส านกังานตรวจคนเขา้เมืองดว้ย “แบบแจ้งเร่ืองเกี่ยวกับองค์กรที่สังกัด” 
 

 การด าเนินการเร่ืองประกันการจ้างงาน 
  

 

หากคุณเขา้ข่ายอยูใ่น “ประกนัการจา้งงาน” คุณจะไดรั้บเงินเพื่อหางาน กรุณาปรึกษาเฮลโลเวิร์ก (รายละเอียดดูหนา้ 6) 

 

 การด าเนินการเร่ืองประกันสุขภาพ 
  

 

 
 

เม่ือท างานกับบริษัทท่ีมีประกันสุขภาพ 
 เม่ือลาออกจากบริษทั คุณจะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บประกนัสุขภาพของบริษทัอยา่งท่ีผา่นมา กรุณาส่งคืน 
“บตัรประกนัของผูรั้บประกนัสุขภาพ (บตัรประกนั)” ให้แก่บริษทั 
 เม่ือคุณไม่ไดรั้บสิทธ์ิประกนัสุขภาพของบริษทัแลว้ คุณจะเขา้สู่ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติของเขตท่ีคุณอาศยัอยู่ 
ส าหรับขั้นตอนด าเนินการ กรุณาสอบถามไดท่ี้ช่องติดต่อสอบถามของเขตท่ีคุณอาศยัอยู ่
 
นอกจากน้ีในกรณีท่ีว่างงานโดยไม่สมคัรใจ (เม่ือตกงานเพราะบริษทัลม้ละลาย เลิกจา้ง ฯลฯ) เบ้ียประกนั (ภาษี) 
อาจถูกลงเม่ือสมคัรประกนั กรุณาปรึกษากบัช่องติดต่อสอบถามของเขตท่ีคุณอาศยัอยู ่
 
 อน่ึง หากคุณไดรั้บการประกนัสุขภาพเป็นเวลาติดต่อกนั 2 เดือนขึ้นไป (ระยะเวลาท่ีคุณท างานกบับริษทัที่ลาออก) 
คุณสามารถเขา้ร่วมประกนัสุขภาพของบริษทัเดิมต่อไปได ้(ระบบผูป้ระกนัตนต่อเน่ืองโดยสมคัรใจ) หากตอ้งการ 
ในกรณีน้ีจะตอ้งด าเนินเร่ืองภายใน 21 วนัหลงัลาออกจากบริษทั ส าหรับวิธีการด าเนินเร่ือง 
กรุณาสอบถามกบัผูรั้บประกนัของประกนัสุขภาพท่ีเคยมี (สอบถามขอ้มูลของผูรั้บประกนัไดจ้ากบริษทั) 

 

เว็บไซต์สมาคมประกันสุขภาพแห่งชาติและใบปลิว 

 (เก่ียวกับระบบผู้ประกันตนต่อเน่ืองโดยสมัครใจ) 

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/ 

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524/ 

  

1 

③  รู้หรือไม่ว่าหากคุณลาออกจากบริษัท มีส่ิงที่ต้องด าเนินตามขั้นตอนทันที 
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เม่ือคุณมีประกันสุขภาพแห่งชาตขิองเขตท่ีอาศัยอยู่ (ไม่ใช่ประกนัสุขภาพของบริษัท)  
แมจ้ะลาออกจากบริษทั คุณก็ยงัคงมีสิทธ์ิในประกนัสุขภาพแห่งชาติเหมือนกบัที่ผา่นมา ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการใด ๆ  

 

 

 การด าเนินการเร่ืองเงินบ านาญ 
  

 

 
 

เม่ือท างานกับบริษัทที่มีประกันเงนิบ านาญสวัสดกิาร  
เม่ือลาออกจากบริษทั คุณจะไม่มีสิทธ์ิในประกนัเงินบ านาญสวสัดิการอยา่งท่ีผา่นมา ผูท่ี้อายนุอ้ยกว่า 60 ปีจะเขา้สู่ระบบ 
“เงินบ านาญแห่งชาติ” กรุณาสมคัรท่ีช่องติดต่อสอบถามของเขตท่ีคุณอาศยัอยู ่

 

 
 

เม่ือคุณอยู่ในระบบเงนิบ านาญแห่งชาติของเขตท่ีอาศัยอยู่ (ไม่ใช่ของบริษัท)  
แมจ้ะลาออก ก็ยงัอยูใ่นระบบเช่นเดิม ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการใด ๆ  

 

เว็บไซต์ของหน่วยงานเงินบ านาญแห่งประเทศญี่ปุ่นและใบปลิว 

(ขั้นตอนเม่ือเปลี่ยนงานหรือลาออก) 

 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/ 

20121003.html 

 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-

shikumi.html 

 

  

2 

1 

2 
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คุณสามารถเขา้รับบริการทั้งหมดดงัต่อไปน้ีไดท่ี้ช่องติดต่อสอบถามศูนยใ์ห้ค  าปรึกษาดา้นอาชีพของเฮลโลเวิร์กโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 
 

  
 

ให้ค  าปรึกษาต่าง ๆ เก่ียวกบัการหางาน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใด ขอให้ลองมาปรึกษาที่ช่องติดต่อสอบถามก่อน 

 

 (ดูหน้า 13) 
 

เฮลโลเวิร์กมีขอ้มูลการรับสมคัรงาน (ขอ้มูลการรับสมคัรงาน…ขอ้มูลของบริษทัท่ีตอ้งการหาคนท างาน) 
ของบริษทัอยูม่ากมาย สามารถดูขอ้มูลการรับสมคัรงานไดท่ี้คอมพิวเตอร์ของเฮลโลเวิร์ก 
และคณุยงัสามารถดูขอ้มูลการรับสมคัรงานของเฮลโลเวิร์กท่ีอื่น ๆ ไดอ้ีกดว้ย  
นอกจากน้ียงัสามารถดูจากสมาร์ทโฟนไดเ้ช่นกนั หากความตอ้งการของบริษทักบัความตอ้งการของคุณไม่ตรงกนั 
เฮลโลเวิร์กสามารถแจง้ความตอ้งการของคุณไปยงับริษทัได ้
 

 (ดูหน้า 15) 
 

เม่ือคุณหาบริษทัที่อยากเขา้ท างานไดแ้ลว้ ให้ไปท่ีช่องติดต่อสอบถาม 
เจา้หนา้ท่ีจะใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัประเด็นส าคญัของบริษทัและการรับสมคัรงาน 

นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีจะโทรหาคนของบริษทัและมอบ “จดหมายแนะน า” ให้คุณ เพื่อท่ีคุณจะไดสั้มภาษณ์กบัคนของบริษทั 

 

 (ดูหน้า 15) 
 

เฮลโลเวิร์กยงัใหค้  าแนะน าเร่ืองการตรวจแกเ้อกสารสมคัรงาน เช่น ประวติัส่วนตวั ประวติัการท างาน 
ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัมารยาทในการสัมภาษณ์ การเตรียมตวัสัมภาษณ์ จดัการสัมภาษณ์จ าลองและการสัมมนาดว้ย 

 

นอกจากน้ีเฮลโลเวิร์กแต่ละท่ียงัให้บริการอื่น ๆ อีกมากมาย 
กรุณาสอบถามเก่ียวกบัรายการและรายละเอียดการใหบ้ริการท่ีเฮลโลเวิร์กใกลบ้า้นคุณ 

 

ดูเฮลโลเวิร์กใกล้บ้านคุณได้ที่นี ่

 https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf 

 

ดูเฮลโลเวิร์กที่มีล่ามได้ที่นี่ 

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

ไปเฮลโลเวิร์กกนัเถอะ 2 

④  รู้หรือไม่ว่าเฮลโลเวิร์กเป็นท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐจะช่วยคุณหางานใหม่ 

1 ปรึกษาเร่ืองงาน 

2 หาบริษัทที่อยากเข้าท างาน 

3 แนะน าบริษัทที่อยากเข้าท างาน 

4 การสนับสนุนการหางาน 
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“ประกนัการจา้งงาน” คือ ประกนัส าหรับช่วงเวลาท่ีคุณสูญเสียงาน หรือหลงัจากลาออกจากบริษทัแลว้ยงัหางานท าไม่ได ้

คุณจะไดรั้บเงินจากประกนัเพื่อท่ีจะสามารถหางานใหม่ไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลกบัการใชชี้วิต

 ขั้นตอนการขอรับ “ประกันการจ้างงาน” มีดังต่อไปนี ้
  

 

 
 

หากคุณมี “บตัรประกนัการจา้งงาน” (*1) และมีคุณสมบติัครบตามขอ้ก าหนด  (ดูหนา้ 7) คุณมีสิทธ์ิไดรั้บเงินจาก 
“ประกนัการจา้งงาน” (*2) 

(*1)  โดยพื้นฐานแลว้คุณจะไดรั้บจากบริษทั เมื่อคุณท างานตั้งแต่ 20 ชัว่โมงขึ้นไปในหน่ึงสัปดาห์และท างานมาแลว้ตั้งแต่ 31 วนัขึ้นไป 
หากคุณไมม่ีบตัรประกนัการจา้งงาน กรุณาตรวจสอบกบับริษทั และหากคุณคิดว่าบริษทัของคุณไมไ่ดด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้ง 
สามารถปรึกษากบัเฮลโลเวิร์กได ้

(*2)  ผูท่ี้เคยท างานก่อนหนา้น้ีดว้ยเวลาท างานนอ้ยกว่า 20 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือนกัศึกษาต่างชาติท่ีเรียนหนงัสือภาคกลางวนัจะไมไ่ดรั้บสิทธ์ิน้ี 

 

 
 

หากคุณมีสิทธ์ิใน “ประกนัการจา้งงาน” เม่ือคุณลาออกจากบริษทั บริษทัจะบอกให้คุณประทบัตราหรือลงลายมือช่ือใน 
“ใบรับรองการออกจากงาน” กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าจ านวนเงินค่าจา้ง เหตผุลท่ีคุณลาออกจากงาน ( ดูหน้า 10) 

ท่ีเขียนใน “ใบรับรองการออกจากงาน” ถูกตอ้งหรือไม่ 

 

เมื่อคุณเป็น “ลูกจา้งชัว่คราว (ผูท่ี้ท าสัญญากบับริษทัจดัหาพนกังานและท างานให้กบับริษทัอ่ืน)” 
“บริษทัจดัหาพนกังาน” จะบอกให้คุณประทบัตราหรือลงลายมือช่ือใน “ใบรับรองการออกจากงาน” 
เมื่อคุณลาออกจากบริษทัจดัหาพนกังาน ไม่ใช่เมื่อสัญญาระหว่างบริษทัจดัหาพนกังานและบริษทัท่ีคุณท างานอยูส้ิ่นสุดลง 
กรุณาตรวจสอบว่าเหตุผลในการลาออกจาก “บริษทัจดัหาพนกังาน” ถูกตอ้งหรือไม่ 

 

 
 

เม่ือบริษทัส่ง “ใบรับรองการออกจากงาน” ให้กบัเฮลโลเวิร์ก เฮลโลเวิร์กจะมอบ 
“แบบฟอร์มการออกจากงานของผูเ้อาประกนัการจา้งงาน (เรียกว่า “แบบฟอร์มการออกจากงาน-1” 
“แบบฟอร์มการออกจากงาน-2”) ให้กบับริษทั บริษทัจะมอบ “แบบฟอร์มการออกจากงาน-1” และ 
“แบบฟอร์มการออกจากงาน-2” น้ีให้แก่คุณ กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังว่าจ านวนเงินค่าจา้งและเหตุผลในการลาออกจากบริษทั 
( ดูหน้า 10) ถูกตอ้งหรือไม่ หากมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้น ตอ้งแจง้บริษทัเพื่อให้แกไ้ข หากบริษทัไม่แกไ้ขให้ 

กรุณาปรึกษากบัเฮลโลเวิร์ก นอกจากน้ีหากบริษทัไม่มอบแบบฟอร์มการออกจากงานให้ กรุณาสอบถามมายงัเฮลโลเวิร์ก 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกจากงาน-1 และแบบฟอร์มการออกจากงาน-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 

  

1 5 

2 
? 

3 

? 

⑤  รู้หรือไม่ว่าเม่ือคุณสูญเสียงาน หรือหลังจากลาออกจากบริษัทแล้วยังหางานท าไม่ได้ คุณสามารถขอรับเงิน 
“ประกนัการจ้างงาน”  เพ่ือที่จะสามารถหางานใหม่ได้โดยไม่ต้องกงัวลกับการใช้ชีวิต 
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หากคุณสามารถท างานไดท้นัที กรุณายื่นเร่ืองตามขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบติัการไดรั้บเงิน 
(เฮลโลเวิร์กจะพจิารณาตดัสินว่าจะให้เงินคุณหรือไม่) (ผูท่ี้ไม่สามารถท างานไดท้นัทีดูหนา้ 9) หลงัจากลาออกจากบริษทัแลว้ 
กรุณาด าเนินการยื่นเร่ืองทนัที ระยะเวลาท่ีไดรั้บเงินจ ากดัอยูท่ี่ 1 ปีนบัตั้งแต่วนัถดัจากท่ีคุณออกจากบริษทั 
หากคุณมาท่ีเฮลโลเวิร์กชา้ จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บกจ็ะลดลง หากลาออกจากบริษทัเกิน 1 ปี 
แมจ้ะมาท่ีเฮลโลเวิร์กก็จะไม่ไดรั้บเงินใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 
 

 
 

ในการรับเงิน ตามหลกัทัว่ไปแลว้คุณตอ้งมีระยะเวลาเอาประกนั (ระยะเวลาท่ีอยู่ในประกนัการจ้างงาน) อย่างน้อย 12 เดือน 
ในช่วง 2 ปีก่อนวันท่ีคุณจะออกจากบริษัท 
อยา่งไรก็ตาม หากมีระยะเวลาเอาประกนัอยา่งนอ้ย 6 เดือน ในช่วง 1 ปีก่อนวนัท่ีคุณจะออกจากบริษทั 
คุณจะสามารถรับเงินไดใ้นกรณีตอ่ไปน้ี 

 

⚫ กรณีคุณลาออกจากบริษัท เน่ืองจากการล้มละลาย การเลิกจ้าง ฯลฯ (เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณพีเิศษ ( ดูหน้า 
10) 

⚫ กรณอีอกจากงานเน่ืองจากเหตุผลอ่ืน ๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างงานท่ีมีก าหนดระยะเวลาไว้ 

(เป็นผู้ออกจากงานท่ีมีเหตุผลพเิศษ ( ดูหน้า 10)) 
 

  

4 

5 

? 

? 

(ตวัอยา่ง) สมมุติว่าแมคุ้ณจะเป็นผูท่ี้สามารถรับเงินจ านวน “150 วนั” แต่เม่ือด าเนินการยื่นเร่ืองล่าชา้ 
คุณจะไดรั้บเงินตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บพิจารณาตดัสินให้ไดรั้บเงินจนกระทัง่ส้ินสุดระยะเวลา 1 
ปีนับตั้งแต่วันถัดจากท่ีคุณออกจากบริษัทเท่านั้น 
 

 ระยะเวลาในการรับเงิน (1 ปี) 
ไม่สามารถรับเงินได้ 

      

   
ระยะเวลารอคอย 

(7 วัน) 
ระยะจ ากัดการจ่าย  

(3 เดือน) 
จ่ายเงินจ านวน  

120 วัน 
จ านวน 30 วัน  

        
วันถัดจาก 

วันออกจากงาน 
วันพิจารณาคุณสมบัตกิารได้รับเงิน วันหมดระยะเวลาในการรับเงิน 
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กรุณาน าเอกสารดงัต่อไปน้ีไปยงัเฮลโลเวิร์กใกลบ้า้น และสมคัรหางานใหม่ (ดูการสมคัรหางานหนา้ 13) 
เฮลโลเวิร์กจะตรวจสอบพิจารณาคุณสมบติัโดยดูจากเอกสารท่ีคุณส่งมา 

 

[ส่ิงที่ต้องน าไปยงัเฮลโลเวิร์ก] 

1.  แบบฟอร์มออกจากงาน-1 ที่บริษทัมอบให้มา (กรุณาเขียนช่ือ เลขบญัชีธนาคาร ฯลฯ ดว้ยตนเอง) 
2.  แบบฟอร์มออกจากงาน-2 ที่บริษทัมอบให้มา 
3.  บัตรมายนัมเบอร์ 

* หากไม่มีบตัรมายนมัเบอร์ 
①  บตัรแจง้มายนมัเบอร์ หรือหลกัฐานแสดงที่อยูอ่าศยัท่ีมีมายนมัเบอร์ระบุอยู ่
② หลกัฐานแสดงตวัท่ีมีรูปถ่าย เช่น บตัรประจ าตวัผูพ้  านกั (ไซริวการ์ด) หรือหนงัสือเดินทาง 

4.  ตราประทับ (เฉพาะตราประทบัส าหรับลงลายมือช่ือเอกสารทัว่ไป นอกเหนือจากตรายาง) 
5.  รูป 2 ใบ (รูปถ่ายล่าสุด รูปคร่ึงตวับนหนา้ตรง ขนาดแนวแนวตั้ง 3.0 ซม. x แนวนอน 2.5 ซม.) 
6.  สมุดบัญชีธนาคารหรือบัตรกดเงนิสด (ท่ีมีช่ือของคุณอยู)่ 

 

 
 

เม่ือไดรั้บเงิน คุณจะตอ้งเขา้ร่วม “การบรรยายเร่ืองประกนัการจา้งงาน” ท่ีเฮลโลเวิร์ก 
ในการบรรยายน้ีคุณจะไดรั้บหลกัฐานแสดงว่าคุณมีสิทธ์ิรับเงิน (ใบรับรองผูมี้สิทธ์ิรับเงินประกนัการจา้งงาน) 
และเจา้หนา้ท่ีจะอธิบายขั้นตอนด าเนินการหลงัจากน้ี 

 

ตัวอย่างใบรับรองผู้มีสิทธ์ิรับเงินประกันการจ้างงาน 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e5_02.pdf 

 

 
 

คุณใชบ้ริการเฮลโลเวิร์กหรือบริษทัหางานของเอกชนเพื่อหางาน ตามกฎทัว่ไปแลว้จะตอ้งไปท่ีเฮลโลเวิร์ก 1 คร้ังในทุก ๆ 4 
สัปดาห์เพื่อเขียน “แบบฟอร์มรายงานรับรองการว่างง่าน” และรายงานสถานะการหางาน (*) แก่เจา้หนา้ท่ี 
หากไดรั้บการรับรองว่าคุณว่างงาน (ไม่มีงานท า) เงินจะถูกโอนเขา้บญัชีธนาคารของคุณภายในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 
ส าหรับช่วงท่ีจะเร่ิมไดรั้บเงินและจ านวนเงินท่ีไดรั้บจะต่างกนัไปตามเหตุผลท่ีลาออก ฯลฯ 

(*)  ในการขอรับเงิน จะตอ้งปฏิบตัิส่ิงท่ีถือว่าเป็น “ผลการด าเนินกิจกรรมการหางาน” อยา่งนอ้ย 2 คร้ังทุก 4 สัปดาห ์กิจกรรมหลกัท่ีถือว่าเป็น 
“ผลการด าเนินกิจกรรมการหางาน” มีดงัต่อไปน้ี 

 

⚫ สมัครงานกบับริษัท 
⚫ ขอค าปรึกษากับเฮลโลเวิร์กหรือบริษัทจัดหางานเอกชน ให้แนะน าบริษัทให้ 

⚫ เข้าร่วมสัมมนาท่ีจัดโดยเฮลโลเวิร์กหรือบริษัทจัดหางานเอกชน 

⚫ เข้าร่วมการบรรยายแนะน าข้อมูลบริษัท 
⚫ สอบเพ่ือรับรองคุณสมบัติ เป็นต้น 

 

  

6 

7 

8 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานรับรองการว่างงาน 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e4_01.pdf 

 

 

 
* ผูท่ี้สามารถท างานไดท้นัทีดูหนา้ 6 และกรุณาด าเนินตามขั้นตอนทนัที 

 

 
 

ผูท่ี้ลาออกจากบริษทัและไม่สามารถท างานไดท้นัทีก็สามารถขอรับเงินจาก “ประกนัการจา้งงาน” ได ้ตวัอยา่งเช่น 
ผูท่ี้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ีท่ีลาออกจากบริษทัมาแลว้เกิน 31 วนั กรุณาไปท่ีเฮลโลเวิร์กและ “ขอขยายระยะเวลาการรับเงิน” 
ทนัที 

 

① ไม่สามารถท างานได้เน่ืองจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 

② ไม่สามารถท างานได้เน่ืองจากการตั้งครรภ์ คลอดบตุร ดูแลบุตร (จ ากัดท่ีอายุต ่ากว่า 3 ปี) ฯลฯ 
(รวมถงึการรักษาภาวะมีบุตรยาก) 

③ ไม่สามารถท างานได้เน่ืองต้องพยาบาลดูแลญาต ิ

④ ออกจากงานเน่ืองจากเกษียณอายุท่ีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึน้ไป และใช้เวลาระยะหนึ่งเพ่ือการพกัผ่อน 
 

 
 

หากยื่นเร่ืองดงักล่าวไว ้เม่ือสามารถท างานไดแ้ละเร่ิมหางานก็จะสามารถขอรับเงินได ้

 

 

 

  

1 

2 

⑥  ผู้ท่ีไม่สามารถท างานได้ทันที ก็สามารถขอรับเงนิจาก “ประกันการจ้างงาน” หลังจากทีส่ามารถท างานได้ 
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ค าอธิบายเหตุผลหลัก ๆ ในการลาออกจากบริษัท 
 

① เลิกจ้าง เมื่อคุณถูกสั่งว่า “ให้ลาออก” ดว้ยเหตุผลของบริษทั 

② ล้มละลาย บริษทัลม้และจะปิดท าการจึงตอ้งลาออก 

③ เม่ือเจ้าของธุรกิจขอรับสมัครให้พนักงานลาออก 
หรือเชิญให้ลาออก 

เมื่อบริษทัถามว่า “คุณจะลาออกจากบริษทัไหม?” แลว้คุณบอกว่า “ฉนัจะลาออก” 

④ การหยุดจ้างงานเน่ืองด้วยเหตุผลของบริษัท 
(3 ปีขึน้ไป) 

 

เมื่อคุณท างานในบริษทัเดิมมานานกว่า 3 ปี 
โดยไดต่้อสัญญาแบบมีก าหนดระยะเวลามาหลายคร้ังแลว้ 
แต่เมื่อระยะเวลาสัญญาส้ินสุดลงกลบัไม่ไดต่้อสัญญาเพราะเหตุผลของบริษทั 

⑤ การหยุดจ้างด้วยเหตุผลของบริษัท (ไม่ถึง 3 ปี) เมื่อคุณตอ้งการต่อสัญญาการท างานแบบมีก าหนดระยะเวลา 
กบับริษทัเดิมท่ีท างานมานอ้ยกว่า 3 ปี แต่ไม่ไดต้่อสัญญา 

⑥ การลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวอันสมควร เมื่อคุณลาออกตามความตอ้งการของตนเน่ืองจากสาเหตุท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น 
ความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ การตั้งครรภ ์การดูแลบุตร 
การพยาบาลดูแลครอบครัว เป็นตน้ 

⑦ ระยะเวลาของสัญญาส้ินสุดลง เมื่อไม่ไดต้่อสัญญาท่ีมีก าหนดระยะเวลา 
แต่คุณทราบอยูแ่ลว้ว่าจะไม่มีการต่อสัญญา 

⑧ เกษียณอายุ เมื่อคุณอายถุึงท่ีก าหนดไวว่้า “เมื่ออายุ○○ปี จะลาออกจากบริษทั” 

⑨ การเลิกจ้างเน่ืองจากความผิดร้ายแรง เมื่อบริษทัสั่งให ้“ลาออก” เพราะคุณกระท าส่ิงท่ีผิด เช่น ถูกลงโทษทางวินัย 

⑩ การลาออกที่ไม่มีเหตุผลส่วนตัวอันสมควร เมื่อคุณลาออกจากบริษทัดว้ยความตอ้งการของตนเอง 

 

“ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงนิกรณีพเิศษ” “ผู้ออกจากงานท่ีมีเหตุผลพเิศษ” คืออะไร 
 

■ผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินกรณีพิเศษ ・・・ผูท่ี้ถูกให้ออกจากงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้เน่ืองจากการลม้ละลาย การเลิกจา้ง ฯลฯ 
โดยไม่มีเวลาเตรียมตวัส าหรับการหางานใหม่ (ตามตวัอย่างขา้งตน้ ไดแ้ก่ ผูท่ี้อยูใ่นขอ้ ① - ④) 
■ผู้ออกจากงานที่มีเหตุผลพิเศษ คือ ผูท่ี้ออกจากงานเน่ืองจากไม่ไดรั้บการต่อสัญญาจา้งท่ีมีระยะเวลาก าหนด หรือเหตุผลอ่ืนท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได ้
และไม่ไดเ้ป็นผูม้ีสิทธ์ิไดรั้บเงินกรณีพิเศษ (ตามตวัอย่างขา้งตน้ ไดแ้ก่ ผูท่ี้อยูใ่นขอ้ ⑤ ⑥) 

 

การพจิารณาว่าเข้าข่ายเป็น “ผู้มสิีทธิ์ได้รับเงินกรณพีเิศษ” “ผู้ออกจากงานท่ีมีเหตุผลพเิศษ” หรือไม่ 
 

เฮลโลเวิร์กจะพิจารณาตดัสินว่าคุณเขา้ข่ายเป็นผูม้ีสิทธ์ิไดรั้บเงินกรณีพิเศษหรือผูอ้อกจากงานท่ีมีเหตุผลพิเศษหรือไม่ 
โดยคุณตอ้งส่งเอกสารแสดงหลกัฐานว่าเหตุผลท่ีคุณลาออกจากบริษทันั้นถูกตอ้ง หาก “เหตุผลในการลาออกจากบริษทั” ท่ีบริษทัคิด 
ไม่ตรงกบัท่ีคุณแจง้ ทางเฮลโลเวิร์กจะพิจารณาทั้งเอกสารจากคุณและจากบริษทั เพื่อตดัสินเหตุผลในการเลกิจา้ง 

  

? 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีพเิศษ ผู้ออกจากงานท่ีมีเหตุผลพเิศษหมายถึงอะไร/ 
กรุณาตรวจสอบเหตุผลท่ีลาออกจากบริษัท 
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ออกจากงาน 

 

สมัครหางานและ 
พจิารณาตัดสินสิทธิ์การได้รับเงิน 

 

การบรรยายประกันการจ้างงาน 

 

ส้ินสุดระยะเวลารอคอย 

  

 
ระยะจ ากัด 
การจ่าย 

  

รับรองการว่างงาน 

 

จ่ายเงินช่วยเหลือพื้นฐาน 

 

ตามกฎโดยทั่วไปแล้ว 
วันรับรองของคุณ 

จะถูกก าหนดทุก ๆ 4 สัปดาห์ 

  

 
ได้งานท า 

  

ส้ินสุดการจ่ายเงิน 

  

ขั้นตอนการรับเงินช่วยเหลือ 

ผู้ที่ลาออกเน่ืองจากเหตุผลส่วนตัว จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพ้ืนฐานเป็นระยะเวลา 3 
เดือนนับจากวันถัดจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลารอคอย ซ่ึงเรียกช่วงเวลานี้ว่า 
“ระยะจ ากัดการจ่าย” 

กรุณาส่งแบบฟอร์มรายงานรับรองการว่างงานตามวันที่รับรอง (โดยหลักทั่วไปแล้ว 
1 คร้ังต่อ 4 สัปดาห์) จะรับรองการว่างงานโดยตรวจสอบว่าคุณท างานอยู่หรือไม่ 
และตรวจสอบการหางานท า เป็นต้น 

เงินช่วยเหลือพ้ืนฐานตามจ านวนวันที่ได้รับรองการว่างงาน 
จะถูกโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณ 
(ระยะเวลาที่ใช้ในการโอนเงินแตกต่างกันไปตามสถาบันการเงิน 
โดยส่วนใหญ่แล้วใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์) 

กรุณาใช้บริการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ 
สามารถใช้บริการดูข้อมูลรับสมัครพนักงาน 
หรือขอค าปรึกษาด้านอาชีพนอกเหนือจากวันที่ก าหนดได้เช่นกัน 
หางานใหม่ให้ได้เร็วที่สุดด้วยการหางานอย่างกระตือรือร้น 

คุณอาจสามารถย่ืนขอเงินช่วยเหลือในการเข้าท างานใหม่ 
เงินสนับสนุนให้ท างานได้อย่างมั่นคง เงินช่วยเหลือการท างาน 
เงินเตรียมความพร้อมส าหรับเข้าท างานตามปกติ 
เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเข้าท างานใหม่ ฯลฯ 

แม้การจ่ายเงินจะส้ินสุดลงแล้ว 
แต่คุณก็ยังสามารถใช้บริการขอค าปรึกษาด้านอาชีพได้ 
กรุณาอย่าลังเลที่จะมาเฮลโลเวิร์ก 

เจ้าตัวผู้ด าเนินเร่ืองขอรับเงิน น าเอกสารที่จ าเป็นมายังเฮลโลเวิร์ก  
เฮลโลเวิร์กจะตรวจสอบและพิจารณาสิทธิ์รับเงินตามเอกสารที่ส่งมา 

มอบเอกสารที่จ าเป็น เช่น ใบรับรองผู้มีสิทธ์ิรับเงิน 
และอธิบายเกี่ยวกับการด าเนินขั้นตอนรับเงินประกันการจ้างงานและการหางาน 
*การอธิบายเร่ืองเงินประกันการจ้างงานอาจมีขึน้หลังจากส้ินสุดระยะเวลารอคอย 

ระยะเวลานับจากวันที่มีการตัดสินสิทธิ์การได้รับเงินและช่วงที่มีสถานะการว่างงาน
รวม 7 วันเรียกว่า “ระยะเวลารอคอย” 
โดยที่ประกันการจ้างงานจะไม่ครอบคลุมในช่วงเวลานี้ 
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งานท่ีคุณสามารถท าไดใ้นประเทศญ่ีปุ่ นแตกต่างกนัไปตามสถานภาพการพ านกั กรุณาดูบตัรประจ าตวัผูพ้  านกั (ไซริวการ์ด) 
เพื่อตรวจสอบสถานภาพการพ านกั 

 

❶ สถานะพ านักถาวร คู่สมรสชาวญี่ปุ่ น ฯลฯ คู่สมรสของผู้สถานะพ านักถาวร ผู้อาศัยถาวร ฯลฯ 

 
สามารถท างานใดก็ได้ 

 
❷ ด้านเทคโนโลย/ีความรู้ทางมนุษยศาสตร์/ธุรกิจระหว่างประเทศ งานผู้เช่ียวชาญระดับสูง การบริบาล 

ช่างช านาญการขั้นสูง ช่างช านาญการท่ีระบุไว้พเิศษ เป็นต้น 

 
สถานภาพการพ านักจะถกูก าหนดจากเน้ือหางานทีท่ า 

(ตัวอย่างท่ี 1) ผู้ท่ีมีสถานภาพการพ านักเป็น “ด้านเทคโนโลย/ีความรู้ทางมนุษยศาสตร์/ธุรกิจระหว่างประเทศ” 
⚫ จบหลกัสูตรเฉพาะทางของมหาวิทยาลยัหรือโรงเรียนสายอาชีพในญ่ีปุ่ น 
⚫ วิชาท่ีคุณเรียนเป็นวิชาเอกในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนสายอาชีพจะต้องเกี่ยวข้อง(*1) กบังานท่ีคุณจะท า 

ส าหรับความเก่ียวขอ้งกบัวิชาเอกในมหาวิทยาลยัจะถูกพิจารณาอยา่งหลวม ๆ (*2) 
ไม่เพียงแต่ดูใบจบการศึกษาเท่านั้น แต่จะดูใบแสดงผลการเรียน (ท่ีระบุหน่วยกิตท่ีเรียนทั้งหมด) 
ดว้ยเพื่อตรวจสอบความเก่ียวขอ้ง 

*1  ตวัอยา่งท่ีถือว่ามีความเก่ียวขอ้ง 
⚫ ผูท่ี้จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ท างานเก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยีในบริษทัท่ีผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
⚫ ผูท่ี้จบการศึกษาดา้นเสริมความงามของโรงเรียนสายอาชีพของญี่ปุ่น ท างานดา้นการพฒันาผลิตภณัฑค์วามงาม 

หรือการตลาดที่บริษทัขายเคร่ืองส าอาง 
*2  แมว้่าช่ือ “วิชาเอก” จะไม่เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง แตจ่ะพจิารณาจาก “วิชา” ทั้งหมดท่ีคุณเรียนมา 

เพื่อดูว่าคุณมีความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับงานท่ีจะท าหรือไม่ นอกจากน้ีจะพจิารณาอยา่งยดืหยุน่ส าหรับผูท่ี้เคยท างานมาประมาณ 
3 ปี หากงานท่ีคุณจะท าในปัจจุบนัอาจไมค่่อยมคีวามเก่ียวขอ้งกบั “วิชาเอก” ของมหาวิทยาลยั ฯลฯ 

(ตัวอย่างท่ี 2) ผู้ท่ีมีสถานภาพการพ านักเป็น “ช่างช านาญการท่ีระบุไว้พเิศษ” 
⚫ ผูท่ี้ส าเร็จการฝึกงานดา้นเทคนิคหมายเลข 2 อยา่งดี ⇒ งานท่ีเหมือนกบัตอนฝึกงานดา้นเทคนิค 
⚫ ผูท่ี้สอบผา่น ⇒ สาขาท่ีสอบผา่น 
สามารถท างานไดเ้ฉพาะท่ีขา้งตน้ระบุเท่านั้น ไม่สามารถท างานท่ีไม่ไดฝึ้กงานดา้นเทคนิค  หรือ 
สาขาท่ีไม่ผา่นการสอบได ้อน่ึง จ ากดัเฉพาะ 14 สาขา เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างและเกษตรกรรม 

  

1 

หางานใหม่กนัเถอะ 3 

⑦  รู้หรือไม่ว่างานท่ีสามารถท าได้แตกต่างกันไปตามสถานภาพการพ านัก 
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❸ ศึกษาต่อต่างประเทศ พกัอาศัยกับครอบครัว 

 
ย่ืนเร่ือง “ขออนุญาตส าหรับกิจกรรมท่ีอยู่นอกสถานะของคุณสมบัติ” ไปยังส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
จะสามารถท างานไม่เกิน 28 ช่ัวโมง ใน 1 สัปดาห์ นักศึกษาต่างชาติสามารถท างานได้ถึง 8 ช่ัวโมงต่อวัน 
ในช่วงวันหยุดยาว เช่น วันหยุดฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนีน้ักศึกษาต่างชาติท่ีจะส าเร็จการศึกษาในอนาคต 

และมแีผนเปลี่ยนสถานภาพการพ านักเป็น ❷ สามารถหาบริษัทท างานที่มีรายละเอียดตรงกบั ❷ ได้อีกด้วย 
 

❹ ฝึกงานด้านเทคนิค 

 

โดยพื้นฐานแล้วหลังจากมาท่ีประเทศญี่ปุ่ นจะท างานบริษัทเดิมไปตลอด หากตัดสินใจที่จะลาออกให้ปรึกษากบั 
“หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล” หรือ “องค์กรฝึกอบรมทักษะชาวต่างชาต”ิ เพ่ือหาบริษัทใหม่ 
อย่างไรก็ตามหากจะขอรับเงิน “ประกันการจ้างงาน” ให้ด าเนินการที่เฮลโลเวิร์ก 

 

❺ สถานภาพการพ านักอ่ืน ๆ 

 
โดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถท างานได้ อย่างไรก็ตามหากคุณวางแผนท่ีจะเปลี่ยนสถานภาพการพ านกัเป็น ❶ หรือ 

❷ คุณกส็ามารถหาบริษัทเพ่ือท างานได้ 

 

 
 

หากผูท่ี้มีสถานภาพการพ านกั ❶ ❷ ❸ ตอ้งการพิสูจน์ว่าตนสามารถท างานประเภทใดไดบ้า้ง 
คุณสามารถให้ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองออก “ใบรับรองคุณสมบติัการท างาน” 
และสามารถมอบใบรับรองน้ีให้แก่บริษทัใหม่ได ้

 

 
 

 
 

กรุณาสมคัรเพื่อหางานท่ีเฮลโลเวร์ิก โดยไปท่ีเฮลโลเวิร์กใกลบ้า้น และคุณยงัสามารถขอรับเงิน “ประกนัการจา้งงาน” 
ไดอ้ีกดว้ย (ดูหนา้ 6) กรุณาน าบัตรประจ าตัวผู้พ านัก (ไซริวการ์ด) หรือหนงัสือเดินทางไปพร้อมกบัคุณ 

 

ค้นหาเฮลโลเวิร์กใกล้บ้านได้ที่นี่ 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf 

 

ดูเฮลโลเวิร์กที่มีล่ามได้ที่นี่ 

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

 
 

2 

1 

⑧  มองหาบริษัทที่อยากเข้าท างานที่เฮลโลเวิร์ก 
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 เขียน “ใบสมคัรหางาน” ท่ีอยูใ่นเฮลโลเวิร์ก หรือกรอกขอ้มูลของคุณในสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ภายในเฮลโลเวิร์ก 
และปรึกษาพูดคุยกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีช่องติดต่อสอบถาม เฮลโลเวิร์กจะดูบตัรประจ าตวัผูพ้  านกั (ไซริวการ์ด) 
หรือหนงัสือเดินทางของคุณ หากสถานภาพการพ านกัของคุณสามารถท างานได ้คุณจะไดรั้บ “ใบรับเร่ืองเฮลโลเวิร์ก” 
ในแบบฟอร์มการรับเร่ืองเฮลโลเวิร์กจะมี “หมายเลขหางาน” เขียนอยู ่กรุณาน า “ใบรับเร่ือง” ท่ีไดรั้บ 
เม่ือไปเฮลโลเวิร์กดว้ยเสมอ 
หากมีใบรับเร่ืองคุณสามารถหาขอ้มูลรับสมคัรงานท่ีเฮลโลเวิร์กอ่ืนนอกจากท่ีสมคัรไวไ้ดด้ว้ยเช่นกนั 

 

วิธีเขียน “ใบสมัครหางาน” 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ 

gaikokujinnkyuusyokumousikomisyonokakikata.pdf 

 

(ส าหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้) สามารถลงทะเบียนช่ัวคราว 
บนคอมพิวเตอร์ที่เฮลโลเวิร์กหรือสมาร์ทโฟนของตัวเองแล้วไปสมัครได้ที่ช่องติดต่อได้ 

 https://kyushoku.hellowork.mhlw.go.jp/kyushoku/ 

GEAA020020.do?action=initDisp&screenId=GEAA020020 

 

 
 

เจา้หนา้ท่ีช่องติดต่อของเฮลโลเวร์ิกจะหาขอ้มูลรับสมคัรพนกังานให้ ดูประกาศรับสมคัรพนกังานท่ีไดรั้บมา 
และหาต าแหน่งงานท่ีตรงกบัความตอ้งการของคุณ หากคุณไม่สามารถดู “ประกาศรับสมคัรพนกังาน” ได ้
กรุณาปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ีและบอกความตอ้งการของคุณ 

 

ดูวิธีการอ่านประกาศรับสมัครพนักงานได้ที่นี่ 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ 

gaikokujinnkyuujinnhyounomikata.pdf 

 

(ส าหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้) 
สามารถค้นหาข้อมูลรับสมัครพนักงานบนคอมพิวเตอร์ที่เฮลโลเวิร์กหรือสมาร์ทโฟนของตัวเองได้ 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/ 

GECA110010.do?action=initDisp&screenId=GECA110010 

 

(*)  เมื่อคุณตอ้งการคน้หางานท่ีตอ้นรับชาวต่างชาติเป็นพิเศษ คุณสามารถกรอกค าว่า “外国人 (ชาวต่างชาติ)” หรือ “日本語 (ภาษาญี่ปุ่ น)” 

ลงในช่อง “フリーワード(ค าคน้หาอิสระ)” จะท าให้คน้หาไดอ้ย่างสะดวกมากขึ้น 

  

2 

3 
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หากเจอประกาศรับสมคัรพนกังานท่ีตรงกบัความตอ้งการของคุณแลว้ ให้ไปปรึกษากบัช่องติดต่อของเฮลโลเวิร์ก 
เฮลโลเวิร์กจะติดต่อไปยงับริษทัเพื่อก าหนดวนัสัมภาษณ์ของคุณ และมอบ “จดหมายแนะน า” ใหแ้ก่คุณ 

 

 
 

เขียน “ประวติัส่วนตวั” (*1) และ “ประวติัการท างาน” (*2) ให้เสร็จก่อนถึงวนัสัมภาษณ์ 
บริษทัจะดูประวติัส่วนตวัและประวติัการท างาน ฯลฯ ท่ีคุณเขียนและตดัสินใจว่าจะจา้งคุณหรือไม่ 
ดงันั้นควรเขียนอยา่งสุภาพ เขา้ใจง่ายและเขียนให้ตนดูน่าสนใจ 
ท่ีเฮลโลเวิร์กมีการจดัสัมมนาสอนวิธีการเขียนประวติัส่วนตวัและประวติัการท างานให้แก่คุณ 
นอกจากน้ีท่ีช่องติดต่อยงัมีการให้ค  าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขเอกสารท่ีคุณเขียนใหดี้ย่ิงขึ้นอีกดว้ย ขอเชิญมาใชบ้ริการได ้

(*1)  เอกสารท่ีระบุว่าท่ีผ่านมาคุณเรียนท่ีไหน ท างานท่ีไหน เพราะเหตุใดจึงอยากท างานกบับริษทัดงักล่าว จุดแขง็ 
ความสามารถ คุณสมบตัิของคณุ ฯลฯ ส่วนใหญ่ท่ีญี่ปุ่นจะติดรูปถ่ายของตวัเองไวบ้นประวตัิส่วนตวั 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัใชต้รวจสอบว่า “คนท่ีมาสัมภาษณ์คือตวัคุณจริงใช่หรือไม่” 
กรุณาวางใจไดว้่ารูปลกัษณ์ภายนอกของคณุจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือก 

(*2)  เอกสารท่ีระบุเก่ียวกบังานท่ีคุณท า ความสามารถท่ีคุณไดรั้บจากงานท่ีผ่านมา ฯลฯ 

 

 
 

รวบรวมขอ้มูลของบริษทัและฝึกซอ้มสัมภาษณ์จนกว่าจะถึงวนัสัมภาษณ์ ค าถามท่ีมกัจะถูกถาม ไดแ้ก่ 
“ท าไมคุณถึงอยากท างานกบับริษทัน้ี” “คุณอยากท าอะไรท่ีบริษทั” และ “จุดดีและจดุเสียของคุณคืออะไร” 
ท่ีเฮลโลเวิร์กมีการจดัสัมมนารับมือกบัการสัมภาษณ์ นอกจากน้ียงัใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัมารยาทในการสัมภาษณ์ 
และจดัสัมภาษณ์จ าลองดว้ย 

 

 
 

กรุณาไปถึงบริษทัก่อนล่วงหนา้ 15 นาทีเพื่อท่ีจะไมเ่ขา้สัมภาษณ์สาย และอยา่ลืมน า “จดหมายแนะน า” จากเฮลโลเวิร์ก และ 
“ประวติัส่วนตวั” ท่ีคุณเขียนไปดว้ย หากบริษทั “ขอใหคุ้ณส่งเอกสารให้ก่อนวนัสัมภาษณ์” คุณจะตอ้งส่งให้ตรงเวลา 
ในวนัสัมภาษณ์ หากคุณคิดว่าจะไปสายกว่าเวลานดั หรือหากไม่สามารถไปไดอ้ยา่งกะทนัหนั กรุณาโทรติดต่อบริษทัเสมอ 
วนัสัมภาษณ์ขอให้ทกัทายคนท่ีบริษทัและตรวจสอบเส้ือผา้และทรงผมใหเ้รียบร้อย 
  

1 

2 

3 

4 

⑨  สมัครงานไปยังบริษัทที่อยากเข้าท างานและไปสัมภาษณ์ 



 

16 

 
 

 
 

หลงัจากท่ีคุณผา่นการรับรองสิทธ์ิไดรั้บเงิน และหางานไดเ้ร็วก็อาจไดรั้บ “เงินช่วยเหลือในการเขา้ท างานใหม่” 
หลงัจากรายงานไปยงัเฮลโลเวิร์กว่าไดง้านท าแลว้ (หนา้ 19) กรุณาย่ืนเร่ืองภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีเร่ิมท างาน 

 

 
 

หากมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด จะไดรั้บเงินดงัต่อไปน้ี 
เม่ือจ านวนวนัท่ีสามารถรับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานเหลือ (จ านวนวนัจ่ายท่ีเหลือ) 
 ตั้งแต่ 1 ใน 3 ของจ านวนวนัทั้งหมด (จ านวนวนัท่ีก าหนดไวว่้าจะตอ้งจ่าย) ขึ้นไป ⇒ 60% 

ของจ านวนเงินท่ีคุณควรไดรั้บ 
 ตั้งแต่ 2 ใน 3 ของจ านวนวนัทั้งหมด (จ านวนวนัท่ีก าหนดไวว่้าจะตอ้งจ่าย) ขึ้นไป ⇒ 70% 

ของจ านวนเงินท่ีคุณควรไดรั้บ 

 

 
 

 

 

 

  

1 

2 

⑩  หากหางานได้เร็วอาจได้รับเงนิจาก “ประกนัการจ้างงาน” 

⚫ กรณีผูท่ี้ไดรั้บเงินช่วยเหลือพ้ืนฐาน 4,000 เยน และจ านวนวนัท่ีก าหนดไวว่้าจะตอ้งจ่ายคือ 90 วนั ไดง้าน ณ จ านวนวนัท่ีจ่ายเหลือ 60 วนั 
     จ านวนวันที่ก าหนดไว้ว่าจะต้องจ่าย 90 วัน  

  

 ระยะเวลารอคอย  
(7 วัน) 

 เงินช่วยเหลือพื้นฐาน (ของ 30 วัน)    

          

ออกจากงาน ส้ินสุดระยะเวลารอคอย วันก่อนเร่ิมงาน วันหมดระยะเวลาในการรับเงิน 

 วันพิจารณาตัดสินสิทธิ์ วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลารอคอย วันท างาน 
 

⚫ เน่ืองจากจ านวนเงินช่วยเหลือพ้ืนฐานเหลือ 60 วนั จากจ านวนวนัท่ีก าหนดไวว่้าจะตอ้งจ่าย 90 วนั (ตั้งแต่ 2 ใน 3 ขึ้นไป) 
อตัราเงินช่วยเหลือในการเขา้ท างานใหม่จึงอยูท่ี่ 70% 

⚫ จ านวนเงินช่วยเหลือในการเขา้ท างานใหม่ 4,000 เยน × 60 วนั × 70% = 168,000 เยน 
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หากบริษทัแจง้ว่าตอ้งการจา้งคุณท างาน กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขการท างานอีกคร้ังเสมอ 
ก่อนตดัสินใจท างานกบับริษทั 

 
 

เม่ือถูกบอกให้ “เซ็นสัญญาจา้งงาน” 
กรุณาอยา่เซ็นสัญญาหากยงัไม่เขา้ใจรายละเอียดท่ีเขียนในสัญญา 

 

 
 

บริษทัตอ้งให้สัญญาการจา้งงาน ประกาศเก่ียวกบัเง่ือนไขการท างาน ฯลฯ เพื่อแจง้ใหคุ้ณทราบถึงเง่ือนไขในการท างาน 
บริษทัอาจมอบกฎส าหรับการท างานท่ีบริษทั (ระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน) ให้แก่คุณดว้ย  

 

 
 

หากไม่เขา้ใจส่ิงท่ีเขียนอยูใ่นเง่ือนไขการท างานหรือเอกสารใด ๆ กรุณาสอบถามคนของบริษทั หากคุณรู้สึกกงัวลใจ 
ก็สามารถปรึกษาเฮลโลเวิร์กหรือส านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานไดเ้ช่นกนั 

 

เม่ืออยากปรึกษาเกี่ยวกับเง่ือนไขในการท างาน 

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

 

 

 
 

 
 

สถานภาพการพ านักของคุณคือ ❶ ในหน้า 12 
ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนสถานภาพการพ านกัหรือรายงานไปยงัส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

 
 

สถานภาพการพ านักของคุณคือ ❷ ในหน้า 12 
 

เม่ือเน้ือหางานที่บริษัทใหม่ต่างจากเน้ือหางานบริษัทก่อนหน้า 
 

❶ เม่ือลาออกจากบริษทั จะตอ้งแจง้ไปยงัส านกังานตรวจคนเขา้เมืองว่าสัญญาท่ีบริษทัเก่าส้ินสุดลง โดยใช ้
“แบบแจง้เร่ืองเก่ียวกบัองคก์รท่ีสังกดั” (ภายใน 14 วนัหลงัจากลาออก) 

❷ เม่ือไดบ้ริษทัใหม่แลว้จะตอ้งยื่น “ขออนุญาตเปล่ียนสถานภาพการพ านกั” ท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 
คุณจะไม่สามารถเร่ิมท างานไดห้ากไม่ไดรั้บอนุญาต เม่ือมีการตกลงจา้งงาน 
กรุณาย่ืนเร่ืองท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมืองทนัที 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

เม่ือมีการตกลงจ้างงานแล้ว กรุณาด าเนินตามข้ันตอน 4 

⑪  กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขในการท างานของบริษัทใหม่ 

⑫  กรุณาด าเนินตามขั้นตอนเกี่ยวกับสถานภาพการพ านัก 
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❸ บริษทัอาจเป็นผูด้  าเนินการให้ เม่ือถูกร้องขอให้ส่งเอกสาร กรุณาส่งเอกสารให้โดยทนัที และหากมีเร่ืองท่ีไม่เขา้ใจ 
กรุณาสอบถามบริษทัหรือส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

❹ สามารถเร่ิมงานไดเ้ม่ือส านกังานตรวจคนเขา้เมืองอนุญาต 

 

เม่ือท างานที่มีเน้ือหางานแบบเดิมในบริษัทใหม่ 
 

จะตอ้งแจง้ไปยงัส านกังานตรวจคนเขา้เมืองว่าสัญญาท่ีบริษทัเก่าส้ินสุดลง (ภายใน 14 วนัหลงัจากลาออก) ไม่จ าเป็นตอ้งยื่น 
“ขออนุญาตเปล่ียนสถานภาพการพ านกั” ท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 
เม่ือไดบ้ริษทัใหม่แลว้กรุณาแจง้เร่ืองท าสัญญากบับริษทัใหม่ (ภายใน 14 วนัหลงัจากเร่ิมท างาน) อยา่งไรกต็าม 
บางส่วนของผูท่ี้มีสถานภาพการพ านกั เช่น “ช่างช านาญการขั้นสูง” หรือ “ช่างช านาญการท่ีระบุไวพ้ิเศษ” จะตอ้งยืน่ 
“ขออนุญาตเพื่อเปล่ียนสถานภาพการพ านกั” ท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมือง หากมีเร่ืองท่ีไม่เขา้ใจ 
กรุณาสอบถามส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 
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เม่ือคุณเป็นนกัศึกษาต่างชาติท่ีส าเร็จการศึกษาและจะเร่ิมงานใหม่ 
 

❶ คุณจะตอ้งยื่น “ขออนุญาตเพื่อเปล่ียนสถานภาพการพ านกั” ท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 
คุณจะไม่สามารถเร่ิมท างานไดห้ากไม่ไดรั้บอนุญาต 
เม่ือมีการตกลงจา้งงานกรุณาย่ืนเร่ืองท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมืองทนัที 

❷ บริษทัอาจเป็นผูด้  าเนินการให้ เม่ือถูกร้องขอให้ส่งเอกสารกรุณาส่งเอกสารให้โดยทนัที และหากมีเร่ืองท่ีไม่เขา้ใจ 
กรุณาสอบถามบริษทัหรือส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

❸ เม่ือส านกังานตรวจคนเขา้เมืองอนุญาต ก็สามารถเร่ิมงานได ้
 

เม่ือคุณเป็นนกัศึกษาต่างชาติหรือพกัอาศัยกบัครอบครัวและได้งานพาร์ทไทม์ใหม่ 
 

ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนสถานภาพการพ านกัหรือรายงานไปยงัส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 
โปรดระวงัอยา่ท างานเกิน 28 ชัว่โมงต่อสัปดาห ์หากท างานพาร์ทไทม ์2 อยา่งขึ้นไป ห้ามท างานรวมกนัเกิน 28 ชัว่โมง 

 

ดูข้อมูลการ “ขออนุญาตเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพการพ านัก” ได้ที่นี่ 

 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html 

 

ดูข้อมูลการแจ้งเร่ืองไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ที่นี่ 

 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ 
nyuukokukanri10_00014.html 

 
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ 

nyuukokukanri10_00015.html 
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หากคุณไดรั้บเงิน “ประกนัการจา้งงาน” ให้ไปท่ีเฮลโลเวิร์กในวนัก่อนเร่ิมท างาน 
เพื่อแจง้ว่าคุณมีงานท าแลว้ และกรุณาน าเอกสารดงัต่อไปน้ีไปดว้ย 

 

⚫ ใบรับรองผู้มีสิทธิ์รับเงินประกันการจ้างงาน (จะได้รับในการบรรยายเร่ืองประกันการจ้างงาน) 
⚫ แบบฟอร์มรายงานรับรองการว่างงาน (เขียนวันเร่ิมท างานและท่ีอยู่บริษัทใหม่ด้วยตนเอง) 

 

 
 

บริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานเร่ืองวนัเร่ิมท างานและสถานภาพการพ านกัของคุณต่อเฮลโลเวิร์ก 
กรุณาแจง้รายละเอียดในบตัรประจ าตวัผูพ้  านกั (ไซริวการ์ด) กบับริษทั 

 

 

 
 

ที่ติดต่อสอบถาม 

 

สามารถค้นหาเฮลโลเวิร์กใกล้บ้านได้ที่นี่ 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf 

 

ดูเฮลโลเวิร์กที่มีล่ามได้ที่นี่ 

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

 

เม่ืออยากปรึกษาเกี่ยวกับเง่ือนไขในการท างาน 

 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html 
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⑬  รู้หรือไม่ว่าเม่ือเร่ิมงานต้องด าเนนิตามขั้นตอนอ่ืน ๆ อกีด้วย 


