
 

 
 
 
 
 

 

 

 

* ในขัน้ตอนการเดินเร่ืองขอรบัเงินนัน้จ าเป็นต้องใช้เอกสารยืนยนัหมายเลขประจ าตวั (มายนัมเบอรก์ารด์และอ่ืน ๆ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูท้ีอ่อกจากงาน ซึง่อยู่ “ในสถานะท่ีไม่สามารถหาท างานได้ แม้จะมีความมุ่งมัน่อนัแรงกลา้ท่ีอยากจะท างาน มี
ความสามารถท่ีจะท างานได้ทกุเวลา (สภาวะสุขภาพ สภาพแวดล้อมทางครอบครวั และอ่ืน ๆ) และพยายามหางานอย่าง
เตม็ท่ีเตม็ความสามารถแล้ว” 

 

เงนิช่วยเหลอืผูห้างาน (เบีย้เลีย้งพืน้ฐานและอื่น ๆ) คอืระบบชว่ยเหลอืผูท้ีต่อ้งการเขา้ท างานอกีครัง้ 
โดยหลกัการแลว้ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยดงัตอ่ไปนี้จะไม่ไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื อย่างไรกต็ามบางกรณีอาจขอรบัเงนิช่วยเหลอืไดข้ึน้อยู่กบั
สถานการณ์ ฉะนัน้กรณุาขอค าปรึกษาได้ท่ีฮลัโหลเวิรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ผู้ท่ีอยู่ในสถานะดงัต่อไปน้ี โดยหลกัการแล้วไม่สามารถรบัเงินช่วยเหลือผู้หางานได้ 

➢ส าหรบัผูท้ีอ่อกจากงานทุกคน 

② ผู้ท่ีอยู่ในสถานะว่างงานซ่ึงสามารถท างานได้ทนัที คือ 
 

◆โบรชวัรน้ี์อธบิายเรื่องทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบัผูท้ีอ่อกจากงานทุกคน กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีฮ่ลัโหลเวริค์ใกลบ้า้นคุณ และ
กรุณาอ่านรายละเอยีดรวมถงึเน้ือหาดา้นหลงัของ “ใบออกจากงาน-2” ดว้ย 

เงนิช่วยเหลอืกรณีว่างงานและอื่น ๆ จากประกนัการจา้งงานนัน้ คอื “เงินช่วยเหลือผู้หางาน” ซ่ึงเป็นเงินช่วยเหลอืส าหรบั
สนับสนุนกิจกรรมการหางานเพื่อให้ผู้วา่งงานสามารถด ารงชีวิตอย่างมัน่คงในขณะเดียวกนักส็ามารถเข้าท างานอีกครัง้
ได้เรว็ท่ีสุด “เงนิช่วยเหลอืผูห้างาน” คอื “เบีย้เลีย้งพืน้ฐาน” ส าหรบัผูเ้อาประกนัทัว่ไป “เงนิชว่ยเหลอืผูห้างานสงูอายุ” ส าหรบัผูเ้อา
ประกนัสงูอายุ (*1) “เงนิกอ้นพเิศษ” ส าหรบัผูเ้อาประกนัพเิศษทีจ่า้งงานระยะสัน้ (*2) และอื่น ๆ 

ดา้นล่างนี้จะอธบิายเกีย่วกบัรายละเอยีดและขัน้ตอนการขอรบัเงนิช่วยเหลอืโดยเน้นเนื้อหาของ “เบีย้เลี้ยงพื้นฐาน” (หรือ  
เบีย้เลี้ยงกรณีวา่งงาน” ซึง่ถอืว่ามคีวามส าคญัทีสุ่ด  

*1 ผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 65 ปีขึน้ไปซึง่ไม่ใช่ผูเ้อาประกนัพเิศษและผูเ้อาประกนัแรงงานรายวนั 

*2 ผูท้ีไ่ดร้บัการจา้งงานโดยก าหนดระยะเวลาการท างานตามฤดกูาล ผูท้ีเ่ขา้ท างานและวา่งงานตามฤดกูาล 

 ① ผูท้ีทุ่่มเทในการท างานบา้นเป็นหลกั 
② นักศกึษาภาคกลางวนัหรอืผูท้ีทุ่่มเทในการศกึษาเป็นหลกัซึง่ไดร้บัการ

ยอมรบัว่ามสีถานะเท่าเทยีมกบันักศกึษาภาคกลางวนัและอื่น ๆ 
③ ผูท้ีท่ าธุรกจิของครอบครวัซึง่ไมส่ามารถท างานได ้
④ ผูท้ีทุ่่มเทในการเริม่ตน้ท าธุรกจิของตนเองหรอืเตรยีมการท าธรุกจิของ

ตนเอง (ผูท้ีด่ าเนินการเตรยีมและพจิารณาการก่อตัง้ธุรกจิในระหว่าง
หางานอาจไดร้บัเงนิช่วยเหลอื) 

⑤ ผูท้ีไ่ดง้านใหม่แลว้ 
⑥ ผูท้ีต่อ้งการท างานในระยะเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ซึง่ไม่เขา้ขา่ยผูเ้อา

ประกนัของการประกนัการจา้งงาน 

⑦ ผูท้ีด่ าเนินธุรกจิภายใตช้ื่อของตนเอง 
⑧ ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารของบรษิทัและอื่น ๆ 

(รวมถงึกรรมการบรหิารทีม่กี าหนดจะแต่งตัง้หรอืมชีื่อเพยีงในนามดว้ย) 
⑨ ผูท้ีก่ าลงัท างานประจ าหรอืท างาน (รวมถงึช่วงเวลาทดลองงานดว้ย) 
⑩ ผูท้ีก่ าลงัท างานพารท์ไทม ์งานพเิศษ (*กรณีชัว่โมงการท างานต่อ

สปัดาหน้์อยกว่า 20 ชัว่โมง จ าเป็นตอ้งแจง้วนัท างานและจ านวนเงนิ
รายได ้ซึง่ส าหรบัวนัอื่นทีว่่างงานนัน้อาจขอรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานได้) 

⑪ ผูท้ีเ่ขา้ท างานและออกจากงานซ ้า ๆ ในสถานทีท่ างานเดมิ และมี
ก าหนดจะกลบัไปท างานในสถานทีท่ างานเดมิใหม่อกีครัง้ 

 

 

กรุณาอา้งองิขอ้ ② ดา้นล่าง กรุณาอา้งองิขอ้ ⑩ ในหน้า 4 

ส าหรบัผูท้ีไ่มส่ามารถท างานไดท้นัทเีนื่องจากเจบ็ป่วย คลอดลูก เลีย้งดูลูก รกัษาอาการมี

บุตรยาก มโีรคภยัไขเ้จบ็ และอืน่ ๆ ใหย้ืน่เรือ่งขอขยายระยะเวลาการรบัเงนิ 

ส าหรบัผูท้ีอ่ยู่ในสถานะว่างงานซึง่สามารถท างานไดท้นัที 

ใหเ้ดนิเรื่องเพื่อขอรบัการพจิารณาคุณสมบตักิารรบัเงนิ 

(ส าหรบัผูห้างาน) 

ฮลัโหลเวิรค์  กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวสัดิการ ＰＬ020801保 01 

 

① เงินช่วยเหลือผู้หางานจากประกนัการจ้างงาน คือ 
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เอกสารจ าเป็นส าหรบัการเดนิเรื่องขอรบัเงนิ 
 

0.  
 

1. ใบออกจากงาน-1 กรุณากรอกชือ่นามสกุล หมายเลขบญัชธีนาคาร และอื่น ๆ (อา้งองิตวัอย่างการกรอก) 
แต่ทว่าในสว่นของช่องหมายเลขประจ าตวันัน้ ใหไ้ปทีฮ่ลัโหลเวริค์แลว้กรอกทีเ่คาน์เตอรด์ว้ยตนเอง 

2. ใบออกจากงาน-2 
3. มายนัมเบอรก์ารด์ 

ส าหรบัผูท้ีม่มีายนัมเบอรก์ารด์ กรุณาน าเอกสารยนืยนั ① หมายเลขประจ าตวั และ ② ตวัตน (การมอียู่จรงิ) ดงัต่อไปนี้มาดว้ย 
① เอกสารยนืยนัหมายเลขประจ าตวั (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

     บตัรแจง้ ทะเบยีนบา้นทีบ่นัทกึหมายเลขประจ าตวั (หนังสอืรบัรองรายการบนัทกึในทะเบยีนบา้น) 
② เอกสารยนืยนัตวัตน (การมอียู่จรงิ) (อย่างใดอย่างหนึ่งในขอ้ (1) 

ผูท้ีไ่ม่มเีอกสารในขอ้ (1) ใหใ้ชเ้อกสาร 2 อย่างทีแ่ตกต่างกนัในขอ้ (2) 
(ไม่สามารถใชส้ าเนาได)้ 

(1) ใบอนุญาตขบัขี ่หนังสอืรบัรองประวตักิารขบัขี ่บตัรประจ าตวัประชาชน 
หนังสอืรบัรองคุณสมบตั ิ(ทีม่รีปูถ่าย) และอื่นๆ ทีอ่อกโดยหน่วยงานรฐั 

(2) บตัรผูเ้อาประกนัจากการประกนัสุขภาพของรฐับาล หนังสอืรบัรองเบีย้เลีย้ง 
การอุปการะบุตรและอืน่ ๆ 

4. ตราประทบัของเจา้ตวั (ทีส่ามารถประทบัตรารบัรองไดแ้ละไม่ใช่ตรายางทัว่ไป) 
5. รปูถ่าย 2 ใบ (รปูถ่ายปัจจุบนั แบบครึง่ตวัหน้าตรง ขนาดกวา้ง 3.0 cm × ยาว 2.5 cm  

กรุณาตดิรปูถ่าย 1 ใบทีช่่องตดิรปูถ่ายในใบออกจากงาน-2) 
* ไม่ตอ้งยื่นรปูถ่ายในกรณียืน่มายนัมเบอรก์ารด์ส าหรบัการเดนิเรื่องนี้ 
และยื่นค ารอ้งขอเงนิชว่ยเหลอืในคราวต่อไป 

6. สมุดบญัชเีงนิฝากทีเ่ป็นชื่อของเจา้ตวั (ยกเวน้สถาบนัการเงนิบางแห่ง)  
แต่ถา้หากมตีราประทบั ยนืยนัจากสถาบนัการเงนิในใบแจง้ระบุสถาบนัการเงนิกไ็ม่จ าเป็นตอ้งใชส้มุดบญัชี 

7. ผูท้ีเ่ป็นลูกเรอืใหใ้ชบ้ตัรประกนัการว่างงานของลูกเรอืและสมุดบนัทกึของลูกเรอื 

 
 

กรุณาเดนิเรื่องยื่นใบสมคัรงาน (อา้งองิหน้า 7) และอื่น ๆ ดว้ยตนเองไดท้ีฮ่ลัโหลเวริค์ในเขตพืน้ทีอ่ยู่อาศยัของคุณ  
(อา้งองิหน้า 8) เพื่อขอรบัเงนิชว่ยเหลอืผูห้างานจากประกนัการจา้งงาน 

อน่ึง ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการหางานทีฮ่ลัโหลเวริค์สาขาอื่นทีอ่ยูใ่นจงัหวดัเป็นหลกั กรุณาขอรบัค าปรกึษาได ้
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◆กรณีผู้ที่เป็นลูกเรอืมคีวามประสงค์จะท างานเป็นลูกเรอืต่อไปหลงัจากออกจากงาน กรุณาเดนิเรื่องยื่นใบสมคัรงานที่ ส านักงานการขนส่งท้องถิน่ 
 

 

◆ โดยหลกัการแลว้ตอ้งอยูใ่นสถานะผูเ้อาประกนัตัง้แต่ 12 เดือนขึ้นไปในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวนัออกจากงาน (*1) 
◆ กรณีออกจากงานเนื่องจากการปิดกจิการ การเลกิจา้งและอื่น ๆ (เขา้ขา่ยผูม้คีุณสมบตักิารรบัเงนิพเิศษ) กรณีออกจากงาน

เน่ืองจากไมไ่ดร้บัการต่ออายุสญัญาการท างานทีม่กี าหนดระยะเวลาและเหตุสุดวสิยัอื่น ๆ (เขา้ขา่ยผูอ้อกจากงานดว้ยเหตุผล
พเิศษ) (*2) 
ตอ้งอยู่ในสถานะเป็นผูเ้อาประกนัรวมแลว้ตัง้แต่ 6 เดือนขึ้นไปในระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัออกจากงาน 

*1 อยู่ในสถานะเป็นผูเ้อาประกนั คอื ในระยะเวลาทีผู่เ้อาประกนัท าประกนัการจา้งงาน จะค านวณโดยก าหนดใหเ้ดอืนทีม่ ี
จ านวนวนัตัง้แต่ 11 วนัขึน้ไปเป็น 1 เดอืน ซึง่เป็นจ านวนวนัพืน้ฐานการจ่ายค่าจา้งในช่วงสิน้สุดแต่ละ 1 เดอืนนบัจากวนัออก 
จากงาน อนึ่ง ส าหรบัผูท้ีอ่อกจากงานภายหลงัจากวนัที ่1 สงิหาคม 2020 หากเป็นเดอืนทีม่จี านวนวนัซึง่เป็นพืน้ฐานการจ่าย 
ค่าจา้งตัง้แต่ 11 วนัขึน้ไปแต่ไมถ่งึ 12 เดอืน จะค านวณโดยก าหนดใหเ้ดอืนทีม่จี านวนชัว่โมงทีเ่ป็นพืน้ฐานการจ่ายค่าจา้งตัง้แต่ 
80 ชัว่โมงขึน้ไปเป็น 1 เดอืน 

*2 ส าหรบัผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิพเิศษและผูท้ีอ่อกจากงานดว้ยเหตุผลพเิศษ กรุณาอา้งองิขอ้ ⑨ ในหน้า 3 
<ผูท้ีม่ใีบออกจากงานหลายใบ กรุณายืน่ทัง้หมดแมจ้ะเป็นใบออกจากงานแบบท างานระยะเวลาสัน้> 

★ ส าหรบัเงนิชว่ยเหลอืผูห้างานสงูอายุที่จ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัสงูอายุ และเงนิกอ้นพเิศษที่จ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัพเิศษทีจ่า้งงานระยะสัน้ จะตอ้งอยู่ใน
สถานะเป็นผูเ้อาประกนัตัง้แต่ 6 เดือนขึ้นไปในระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัออกจากงาน 

 

 
จ านวนเงนิต่อ 1 วนัทีส่ามารถขอรบัไดใ้นวนัทีว่่างงาน คอื “จ านวนเงนิ

เบีย้เลีย้งพืน้ฐานรายวนั” 
โดยหลกัการแลว้ จะประมาณ 50~80% ของจ านวนเงนิทีค่ านวณโดย

น าผลรวมของค่าจา้งทีถู่กจ่ายตามก าหนดทุกเดอืนในเวลา 6 เดอืนก่อน
ออกจากงานมาหารดว้ย 180 (เรยีกว่า “จ านวนเงนิค่าจา้งรายวนั”) ซึง่ผูท้ี่
ไดค้่าจา้งต ่าจะยิง่ไดร้บัอตัราสงู และมกีารก าหนดจ านวนเงนิสงูสุดและ
จ านวนเงนิต ่าสุดส าหรบัจ านวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานรายวนั 

⑥ จ านวนเงินช่วยเหลือต่อ 1 วนั (จ านวนเงินเบีย้เลี้ยงพื้นฐานรายวนั) 
 

求職者給付等払渡希望金融機関指定届 

届出者 

フリガナ ロウドウ    タロウ 

１ 氏 名 労 働  太 郎 

２ 住所又は居所 東京都千代田区霞ヶ関１の２の２ 

払渡希望 

金融機関 

フリガナ ○×ギンコウ △◇シテン 金
融

機
関

確
認
印  

３ 名 称 ○×銀行 △◇支店 

４ 銀行等 口座番号 1234567 

５ ゆうちょ銀行 
記号番

号 

 

金融機関コード 店舗コード 

9 8 7 6 3 4 5 
       

 

 ○× 

銀行 

△◇ 

支店 

 

ตวัอย่างการกรอก 

④ ขัน้ตอนการเดินเร่ืองขอเงินช่วยเหลือผู้หางาน 

 

⑤ คณุสมบติัการรบัเงินช่วยเหลือผู้หางานคือ (คุณสมบติัการรบัเบีย้เลี้ยงพื้นฐาน) 

 

◆ สตูรค านวณโดยคร่าว ๆ  
ผลรวมของค่าจา้งในเวลา 6 เดอืนก่อนออกจากงาน 

× (50~80%) * 
180 

= (จ านวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานรายวนั) 
 

* ส าหรบัผูท้ีม่อีายุ 60~64 ปี จะได ้45~80% 

อตัราทีไ่ด้รบั 

จ านวนเงนิค่าจา้งรายวนั 



 

 

 

◆ผูท้ีเ่กษยีณอายุ หมดอายสุญัญาหรอืลาออกจากงานดว้ยเหตุผล

ส่วนตวั 
 ไม่ถงึ 

10 ปี 
ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 

แต่ไม่ถงึ 20 ปี 
ตัง้แต่ 20 ปี

ขึน้ไป 

ไม่ถงึ 65 ปี 90 วนั 120 วนั 150 วนั 

◆ ผูม้คีวามยากล าบากในการท างาน เช่น คนพกิาร 

 
ไม่ถงึ 1 ปี ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

ไม่ถงึ 45 ปี 
150 วนั 

300 วนั 

ตัง้แต่ 45 ปีขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 65 ปี 360 วนั 

 

 

 

 

 

* “อยู่ในสถานะเป็นผูเ้อาประกนั” นัน้สามารถน าระยะเวลาการท าประกนัการจา้งงานก่อนหน้านี้ของสถานประกอบการทีอ่อกจากงานมาค านวณรวมในครัง้นี้ได้ แต่ทว่าจะมเีงื่อนไขทีก่ าหนด
ส าหรบัการค านวณรวม ฉะนัน้กรุณาสอบถามทีฮ่ลัโหลเวริค์ 

 

 

 
 

เหตุผลการออกจากงาน ออกจากงานเพราะการเลกิจา้ง เกษยีณอายุ หรอืหมดอายสุญัญา ออกจากงานเพราะเหตุผลส่วนตวัหรอืโดนไลอ่อกทางวนิัย 

การเริม่รบัเงนิ 
หลงัจากวนัว่างงานผ่านไปเป็นระยะเวลา 7 วนั (ช่วงเวลารอคอย) 
นับตัง้แตย่ื่นใบออกจากงานและสมคัรงาน 

หลงัจากวนัว่างงานผ่านไปเป็นระยะเวลา 7 วนั (ช่วงเวลารอคอย) + 3 เดอืน 
(ขอ้จ ากดัของการรบัเงนิ) นับตัง้แต่ยื่นใบออกจากงานและสมคัรงาน 

ระยะเวลาการรบัเงนิ 
ระยะเวลา 1 ปีตัง้แต่วนัถดัไปของวนัออกจากงาน 
จะรบัเงนิตามขดีจ ากดัของจ านวนวนัรบัเงนิทีก่ าหนดในระยะเวลา 1 ปี  

หากระยะเวลาการรบัเงินส้ินสุดลงกจ็ะไม่ได้รบัเงินแม้วา่จ านวนวนัรบัเงินยงัเหลืออยู ่(กรณุารบีเดนิเรื่องโดยเรว็) 
 

* ในการรบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐานนัน้ โดยหลกัการแลว้จะตอ้งขอรบัรองสถานะว่างงาน ในวนัรบัรอง 1 ครัง้ต่อ 4 สปัดาห ์
 
★ ระยะเวลาทีก่ าหนดในการรบัเงนิช่วยเหลอืของผูห้างานสงูอายุที่จ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัสงูอายุ (ระยะเวลาทีก่ าหนดใหร้บัเงนิได)้ คอื วนัที่ครบ 

1 ปีนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัออกจากงาน และระยะเวลาทีก่ าหนดในการรบัเงนิกอ้นพเิศษทีจ่่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัพเิศษทีจ่า้งงานระยะสัน้คอื
วนัทีค่รบ 6 เดอืนนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัออกจากงาน 

 

 

 

◆ “ผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิพเิศษ” และ “ผูท้ีอ่อกจากงานดว้ยเหตุผลพเิศษ” คอื 
ผู้มีคณุสมบติัรบัเงินพิเศษ คอื ผูท้ีต่อ้งออกจากงานอย่างหลกีเลีย่งไม่ไดโ้ดยไม่มเีวลาเตรยีมตวัส าหรบัหางานใหม่ดว้ยเหตุผลของการปิด

กจิการ การเลกิจา้งและอื่น ๆ ผู้ท่ีออกจากงานด้วยเหตุผลพิเศษ คอื ผูท้ี่ออกจากงานดว้ยเหตุผลทีน่อกเหนอืจากผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิพเิศษ 
ไม่ไดร้บัการต่อสญัญาการท างานที่มกี าหนดระยะเวลา และดว้ยเหตสุดวสิยัอื่น ๆ ซึง่มกีารก าหนดขอบเขตของผูเ้ขา้ขา่ยแต่ละอย่างไว ้

◆ การตดัสนิว่าเขา้ขา่ยเป็น “ผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิพเิศษ” หรอืเป็น “ผูท้ีอ่อกจากงานดว้ยเหตุผลพเิศษ” 
ในการตดัสนิว่าเขา้ขา่ยเป็น “ผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิพเิศษ” หรอืเป็น “ผูท้ีอ่อกจากงานดว้ยเหตุผลพเิศษ” นัน้ ทางฮลัโหลเวริค์จะด าเนินการ

ตดัสนิตามเหตุผลการออกจากงาน ซึง่การตดัสนิเหตุผลการออกจากงานนัน้ ฮลัโหลเวริค์จะวเิคราะหเ์หตุผลการออกจากงานตามทีเ่จา้ของธุรกจิ
กล่าวอา้ง และเหตุผลการออกจากงานทีผู่อ้อกจากงานกล่าวอา้ง แลว้จะด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากขอ้มลูทีส่ามารถยนืยนัค ากล่าวอา้ง
ของแต่ละฝ่ายได ้และด าเนินการตดัสนิขัน้สุดทา้ยอย่างรอบคอบ 
ส าหรบัขอบขา่ยและเกณฑก์ารตดัสนิผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิพเิศษและผูท้ีอ่อกจากงานดว้ยเหตุผลพเิศษนัน้ กรุณาสอบถามทีฮ่ลัโหลเวริค์ และดู

ขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ในโบรชวัรบ์นโฮมเพจของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวสัดกิาร 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html 
* กรณเีป็นผู้ทีต่่อสญัญาแบบมรีะยะเวลาอกีครัง้ (ระยะเวลาสญัญารวมไม่ถงึ 3 ปี) และมกีารลดเงื่อนไขแรงงาน เช่น ระยะเวลาสญัญามรีะยะสัน้ลง อกีทัง้แมเ้จา้ตวัมคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะต่อสญัญาแต่เป็นขอ้ตกลงทีจ่ะไม่ต่อสญัญา และอื่น ๆ อาจเขา้ขา่ยเป็นผูอ้อกจากงานดว้ยเหตุผลพเิศษ 

 

◆ ผูท้ีม่คีุณสมบตัริบัเงนิพเิศษและผูท้ีอ่อกจากงานดว้ยเหตุผลพเิศษบางอย่าง 

  ไม่ถงึ 1 ปี 
ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
แต่ไม่ถงึ 5 ปี 

ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป
แต่ไม่ถงึ 10 ปี 

ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป
แต่ไม่ถงึ 20 ปี 

ตัง้แต่ 20 ปี
ขึน้ไป 

ไม่ถงึ 30 ปี 

90 วนั 

90 วนั 120 วนั 180 วนั － 

ตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 35 ปี 120 วนั 
180 วนั 

210 วนั 240 วนั 

ตัง้แต่ 35 ปีขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 45 ปี 150 วนั 240 วนั 270 วนั 

ตัง้แต่ 45 ปีขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 60 ปี 180 วนั 240 วนั 270 วนั 330 วนั 

ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 65 ปี 150 วนั 180 วนั 210 วนั 240 วนั 

 

⑦ จ านวนวนัรบัเบีย้เล้ียงพื้นฐาน (จ านวนวนัรบัเงินท่ีก าหนด) 
 

⑧ การเร่ิมรบัเงินและระยะเวลาการรบัเงิน (ช่วงเวลารอคอย) (ข้อจ ากดัของการรบัเงิน) (ระยะเวลาการรบัเงิน) 
 

อายุเตม็ตอนออกจากงาน 

อายุเตม็ตอนออกจากงาน 

อายุเตม็ตอนออกจากงาน 

อยู่ในสถานะเป็น 

ผูเ้อาประกนั 

จะจ่ายเป็นเงนิกอ้นในครัง้เดยีวใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี้ 
◆ผูเ้อาประกนัสงูอายุ (ผูท้ีอ่อกจากงานตอนมอีายุตัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป) 

   

◆ ผูเ้อาประกนัพเิศษทีจ่า้งงานระยะสัน้ (ผูท้ีท่ างานตามฤดูกาล) 
อยู่ในสถานะเป็นผูเ้อาประกนั ไม่ถงึ 1 ปี ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป จ านวนเงนิกอ้นพเิศษ ในส่วนของ 40 วนั 

จ านวนเงนิช่วยเหลอืผูเ้อาประกนั
สงูอายุ ในส่วนของ 30 วนั ในส่วนของ 50 วนั 

(มาตรการชัว่คราว)  

船員であっ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

⑨ ผู้มีคณุสมบติัรบัเงินพิเศษ และผู้ท่ีออกจากงานด้วยเหตุผลพิเศษ คือ 

 

อยู่ในสถานะเป็น 

ผูเ้อาประกนั 

อยู่ในสถานะเป็น 

ผูเ้อาประกนั 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html


 

ขัน้ตอนการเดินเร่ืองขอขยายระยะเวลาการรบัเงิน 
 

 

 

กรณีอยู่ในสถานะทีไ่ม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปนี้เป็นเวลาต่อเน่ืองตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปในช่วงระยะเวลารบัเงนิ
เบีย้เลีย้งพืน้ฐาน 1 ปีหลงัจากออกจากงาน คุณสามารถขยายระยะเวลารบัเงนิออกไปได ้

อกีทัง้ส าหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้รบัการอบรมดว้ยเงนิชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรม กส็ามารถขยายระยะเวลาเขา้รบั
การฝึกอบรมไดอ้กีดว้ย 

① ไม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากเจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็ (รวมถงึกรณีอยู่ระหว่างรบัเงนิชดเชยกรณีบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจากประกนั
สุขภาพ หรอืเงนิชดเชยกรณีหยุดงานจากประกนัอุบตัเิหตุจากการท างาน) 

② ไม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากตัง้ครรภ์ คลอดลูก เลีย้งดูลูก (จ ากดัอายุไมเ่กนิ 3 ปี) และอื่น ๆ (รวมถงึการรกัษาอาการมบีุตรยาก) 
③ ไม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากการบรบิาลเครอืญาต ิ
④ พกัฟ้ืนในช่วงเวลาหน่ึงหลงัจากออกจากงานเน่ืองจากเกษยีณอายุตอนมอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปและอื่น ๆ (ผูท้ีเ่ป็นลูกเรอืมขีอ้ก าหนด

อายุทีแ่ตกต่างกนั) 

 

เหตุผลการขยายระยะเวลา เจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็ ตัง้ครรภ์ คลอดลูก บรบิาลเครอืญาต ิและอื่น ๆ เกษยีณอายุตอนมอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปและอื่น ๆ 

ระยะเวลายื่นเรื่อง 
โดยหลกัการแลว้ใหย้ื่นเรื่องโดยเรว็หลงัจากครบ 30 วนันับตัง้แต่วนัถดัไปของ 
วนัทีอ่อกจากงาน (วนัทีไ่มส่ามารถท างานได)้ แต่สามารถยื่นเรือ่งไดใ้นช่วง
จนถงึวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการรบัเงนิหลงัจากยื่นขยายระยะเวลาแลว้ 

ภายในระยะเวลา 2 เดอืนนับจากวนัถดัไปของวนัทีอ่อกจากงาน 

ระยะเวลาทีข่ยาย (ระยะเวลาการรบัเงนิเดมิ) 
1 ปี 

＋ 
(ระยะเวลาทีไ่มส่ามารถท างานได)้ 

นานสดุ 3 ปี 
(ระยะเวลาการรบัเงนิเดมิ) 

1 ปี 
＋ 

(ระยะเวลาทีต่อ้งการพกัฟ้ืน) 
นานสดุ 1 ปี 

เอกสารส าหรบั
ยื่น 

ใบค ารอ้งขอขยายระยะเวลาการรบัเงนิ  ใบออกจากงาน-2  ตราประทบัของเจา้ตวั (ทีส่ามารถประทบัตรารบัรองไดแ้ละไม่ใชต่รายางทัว่ไป) 

เอกสารรบัรองเหตุผลการขยายระยะเวลา  

วธิกีารยื่น เจา้ตวัมายื่นเอง  สง่ทางไปรษณีย ์ ตวัแทน (ตอ้งมีใบมอบฉันทะ) โดยหลกัการแลว้เจา้ตวัตอ้งมายื่นเอง 

สถานทีย่ื่น ฮลัโหลเวริค์ในเขตพืน้ทีอ่ยู่อาศยัของคุณ (หลงัจากตดัสนิคณุสมบตักิารรบัเงนิ ฮลัโหลเวริค์จะด าเนินการตดัสนิคณุสมบตักิารรบัเงนิทีเ่ขา้ขา่ย) 

 
<ตวัอย่าง>  

  วนัสิน้สุดระยะเวลาการรบัเงนิ  

หลงัจากขยายเวลาแล้ว 

วนัออกจากงาน     
วนัสิน้สุดระยะ 

เวลาการรบัเงนิเดมิ 
   

            
สถานประกอบการ

ก่อนหน้า 
ระยะเวลา 200 วนัซึง่เป็นระยะเวลาที่ไม่สามารถท างานได้   ระยะเวลา 200 วนัซึง่เป็นระยะเวลาทีข่ยายเวลาออกไป  

 

30 วนั ระยะเวลาทีส่ามารถยื่นเรื่อง (*) 
 

  

            

            

*  กรณุาระวงั เพราะกรณียื่นเรื่องล่าช้าแม้ยงัอยู่ในระยะเวลาท่ีสามารถยื่นเรื่องได้ แต่อาจจะไม่ได้รบัเงินตามจ านวนวนัรบัเงิน 

เบีย้เล้ียงพื้นฐานท่ีก าหนด แม้ว่าจะด าเนินการขอขยายระยะเวลาการรบัเงินแล้วกต็าม 

★ส าหรบัเงนิช่วยเหลอืผูห้างานสงูอายุที่จ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัสงูอายุ และเงนิกอ้นพเิศษทีจ่่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัพเิศษทีจ่า้งงานระยะสัน้  
ไม่สามารถขยายระยะเวลาทีก่ าหนดออกไปได ้(ระยะเวลาทีก่ าหนดใหร้บัเงนิได)้ 

 
 
 

ไม่สามารถรบัเงนิบ านาญสวสัดกิารชราภาพ เงนิบ านาญส ารองเลี้ยงชพี และเบีย้เลีย้งพืน้ฐานจากประกนัการจา้งงานทีจ่ะจ่ายใหแ้ก่ผูท้ีม่อีายุ
ไม่ถงึ 65 ปีในเวลาเดยีวกนัได ้เมื่อยื่นสมคัรงานเพื่อรบัเงนิเบี้ยเลี้ยงพื้นฐาน กจ็ะหยุดจ่ายเงนิบ านาญสวสัดกิารชราภาพและเงนิบ านาญส ารอง
เลีย้งชพีทัง้หมด ในช่วงเวลาจนกว่าจะสิน้สุดการรบัเงนิเบี้ยเลีย้งพื้นฐาน 

กรุณาตรวจสอบรายละเอยีดไดท้ีส่ านักงานเงนิบ านาญ องคก์รบ านาญประเทศญี่ปุ่ นแต่ละแห่งทีอ่ยู่ใกลบ้า้นคุณ 
 

 

มรีะบบการลดหย่อนเบี้ยประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(ภาษ)ี ใหแ้ก่ผูท้ีร่บัเบีย้เลี้ยงพื้นฐานส าหรบัผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิพเิศษและผูท้ีอ่อกจากงานดว้ย
เหตุผลพเิศษ (ผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิที่เป็นผูส้งูอายุและผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิพเิศษไม่เขา้ขา่ยระบบการลดหย่อน) 

โดยจะตอ้งยื่นค ารอ้งเพื่อขอลดหย่อน กรุณาตรวจสอบรายละเอยีดทีแ่ผนกประกนัสุขภาพแห่งชาตใินหน่วยงานปกครองทอ้งถิน่ที่คุณพกัอาศยั 

⑩ ผู้ท่ีไม่สามารถท างานได้ทนัที คือ ... กรณีออกจากงานตอนอายุไม่ถึง 65 ปี (ขยายระยะเวลาการรบัเงิน) 
 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร รั บ เ งิ น ห ลั ง ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า อ อ ก ไ ป  ( 1  ปี ) 

⑪ การปรบัการรบัเงินร่วมกบัเงินบ านาญ 

ระยะเวลาการรบัเงนิเดมิ (1 ปี) 

⑫ การลดหย่อนเบีย้ประกนัสุขภาพแห่งชาติ (ภาษี) 



 

 

                                        

 

 

 

 

                

                         

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมคัรงานและการตดัสิน

คณุสมบติัการรบัเงิน 

ออกจากงาน 

ส้ินสุดการรอ 

 

ข้อจ ากดัของการรบัเงิน 

รบัรองการว่างงาน 

 

จ่ายเบีย้เล้ียงพื้นฐาน 

 

เข้าท างาน 

 

ส้ินสุดการจ่ายเงิน 

 

โดยหลกัการแล้ววนัรบัรองการ
ว่างงานของคุณจะได้รบัการ
ก าหนดใน ทุก ๆ 4 สปัดาห์  

ขอใหเ้จา้ตวัผูเ้ดนิเรือ่งขอรบัเงนิน าเอกสารทีจ่ าเป็นไปทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฮลัโหลเวริค์จะตรวจสอบและ
ตดัสนิคุณสมบตักิารรบัเงนิตามเอกสารทีไ่ดร้บั 

งานอธิบายเก่ียวกบัประกนัการจ้างงาน 

 

กรณุาใช้บริการการให้ค าปรึกษาด้านแรงงาน 

คุณสามารถดูขอ้มลูการสมคัรงาน ขอรบัค าปรกึษาดา้นแรงงานและอื่น ๆ ไดใ้นวนัอื่นทีน่อกเหนือจาก
วนัรบัรองการว่างงาน ขอใหคุ้ณใชก้จิกรรมการหางานอย่างเตม็ทีเ่พื่อจะได้เขา้ท างานอกีครัง้ได้
โดยเรว็ทีสุ่ด 

 

คณุสามารถใช้บริการให้ค าปรึกษาได้แม้จะส้ินสุดการจ่ายเงินแล้ว  
กรณุาแวะไปทีฮ่ลัโหลเวิรค์ได้ทุกเวลา 
 

⑬ ล าดบัขัน้ตอนการเดินเร่ืองขอรบัเงิน 
 

ระยะเวลาตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการตดัสนิคุณสมบตักิารรบัเงนิจนถงึเวลาผ่านไปครบ 7 วนัทีอ่ยู่ใน
สถานะว่างงาน เรยีกว่า “ช่วงเวลารอคอย” ในช่วงนี้จะยงัไม่ไดส้ทิธริบัเงนิจากประกนัการจา้งงาน 
 

กรุณายื่นเอกสารแสดงการรบัรองการว่างงานในทุกวนัรบัรอง (โดยหลกัการแลว้ยืน่  
4 สปัดาหต์่อ 1 ครัง้) ด าเนินการรบัรองการว่างงานโดยตรวจสอบว่ามหีรอืไม่มกีาร
ท างาน ผลการหางานและอื่น ๆ 

 

จะโอนเบีย้เลีย้งพืน้ฐานตามจ านวนวนัทีไ่ดร้บัการรบัรองการว่างงานเขา้บญัชอีอมทรพัยข์องคุณ 
(ระยะเวลาจนถงึการโอนเขา้บญัชจีะแตกต่างกนัแลว้แต่สถาบนัการเงนิ ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาประมาณ 
1 สปัดาห)์ 
 

บางกรณีคณุสามารถยื่นขอรบัเบีย้เลีย้งการเขา้ท างานอกีครัง้ เบี้ยเลีย้งสนบัสนุนการ
ท างาน เบีย้เลีย้งการท างาน เบีย้เลีย้งเตรยีมตวัท างานทัว่ไป เงนิช่วยเหลอืการเขา้
ท างานอกีครัง้ของผูส้งูอายุและอื่น ๆส าหรบัเป็นเงนิช่วยเหลอืในการเขา้ท างานอกีครัง้ 

มอบเอกสารทีจ่ าเป็น เช่น บตัรผูม้คีณุสมบตัริบัเงนิ ฯลฯ 
อธบิายวธิกีารเดนิเรื่องขอรบัเงนิจากประกนัการจา้งงานและการหางาน 
 *กจิกรรมอธบิายเกีย่วกบัการประกนัการจา้งงาน อาจจะจดัหลงัจากสิน้สดุช่วงเวลารอคอย 
 

 

ผูท้ีอ่อกจากงานดว้ยเหตุผลสว่นตวัและอืน่ ๆ จะไม่ไดร้บัเบีย้เลีย้งพืน้ฐานอกีเป็นเวลา  
3 เดอืนนับจากวนัถดัไปของวนัสิน้สดุการรอ ซึง่เรยีกวา่ “ขอ้จ ากดัของการรบัเงนิ” 



 

 

 

เมื่อยื่นใบสมคัรงาน (ยื่นใบออกจากงาน) ทีฮ่ลัโหลเวริค์ และหลงัจากสิน้สุดช่วงเวลารอคอยแลว้ จะจ่ายเบีย้เล้ียงการเข้าท างาน
อีกครัง้ใหแ้ก่ผูท้ีท่ างานมัน่คง (*) โดยเรว็ โดยหลงัจากไดร้บัการรบัรองการว่างงานจนถงึวนัก่อนของวนัเขา้ท างาน กรณีภายใน
ระยะเวลารบัเงนิ จ านวนวนัรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานเหลอื (จ านวนวนัรบัเงนิเหลอื) ตัง้แต่ 1 ใน 3 ขึน้ไป (ตัง้แต่ 2 ใน 3 ขึน้ไป) ของ
จ านวนวนัรบัเงนิทีก่ าหนด จะไดร้บัเงนิในจ านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการคณูเบีย้เลีย้งพืน้ฐานรายวนักบัจ านวนวนัประมาณ 60% (70%) 
ของจ านวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอื (ปัดเศษทีไ่ม่ถงึ 1 เยนทิง้) ซึง่การรบัเงนินัน้จะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

*กรณีเป็นผูเ้อาประกนัจากประกนัการจา้งงาน หรอืกรณีเป็นเจา้ของธุรกจิทีจ่า้งงานผูเ้อาประกนัจากประกนัการจา้งงาน เป็นตน้ 

นอกจากน้ีกรณีผูท้ีไ่ดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานการเขา้ท างานอกีครัง้ ถูกจา้งงานในสถานทีท่ างานทีเ่ขา้ท างานใหมต่่อเน่ืองเป็นเวลา
ตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไป และค่าจา้งทีไ่ดร้บัในระยะเวลา 6 เดอืนในสถานทีท่ างานทีเ่ขา้ท างานอกีครัง้ น้อยกว่าค่าจา้งก่อนทีจ่ะไดร้บัเงนิ
ช่วยเหลอืจากประกนัการจา้งงาน สามารถขอรบัเงนิช่วยเหลอืเป็นเบีย้เล้ียงสนับสนุนการท างานได ้

อกีทัง้กรณที างานในรปูแบบอื่นทีไ่ม่ใช่การจา้งงานทัว่ไปซึง่ไม่เขา้ขา่ยการรบัเงนิเบีย้เลีย้งการเขา้ท างานอกีครัง้ (การจา้งงานทีไ่ม่
น่าเกนิ 1 ปี) โดยในระยะเวลารบัเงนินัน้ จ านวนวนัรบัเงนิเหลอืตัง้แต่ 1 ใน 3 อกีทัง้ยงัเหลอืตัง้แต่ 45 วนัขึน้ไปของจ านวนวนัรบัเงนิ
ทีก่ าหนด คุณจะไดร้บัเบีย้เล้ียงท างาน 30% ของจ านวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานรายวนัในแตล่ะวนัท างานดงักล่าว (ปัดเศษทีไ่ม่ถงึ   
1 เยนทิง้) 

อน่ึง เบีย้เลีย้งทัง้สองอย่างนัน้ จะก าหนดจ านวนเงนิสงูสุดส าหรบัจ านวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานรายวนัไวต้ามอาย ุ

ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัขอ้จ ากดัของการรบัเงนิช่วยเหลอืดว้ยเหตุผลของการออกจากงาน ในระยะเวลา 1 เดอืนหลงัจากสิน้สดุช่วงเวลา
รอคอยนัน้ จะไดร้บัเบีย้เลีย้งการเขา้ท างานอกีครัง้หรอืเบีย้เลีย้งการท างานเฉพาะในกรณีไดง้านท าจากการแนะน าของฮลัโหลเวริค์
หรอืบรษิทัจดัหางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กา้วแรกของการเขา้ท างานอกีครัง้ อนัดบัแรกตอ้งเริม่จากการรูจ้กัตนเองใหด้ ี
ฮลัโหลเวริค์น าเสนอบรกิารต่าง ๆ เช่น การเขยีนประวตักิารท างานและอื่น ๆ  

ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการท างานตามความตอ้งการ น าเสนอขอ้มลูการรบัสมคัรงาน  
ใหค้ าแนะน าการจดัท าเอกสารสมคัรงาน การบรกิารจดัหางานและอื่น ๆ 

 

 

 

ขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการ
ท างานจากฮลัโหลเวิรค์ 
เพ่ือเข้าท างานอีกครัง้ !!! 

⑭ เบีย้เล้ียงท่ีได้รบัส าหรบัการเข้าท างานอีกครัง้โดยเรว็ 

ผูเ้อาประกนัจากประกนัการจา้งงานทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 65 ปีซึง่มคีุณสมบตัติรงตามเงื่อนไขทีก่ าหนด (*) จะไดร้บัเงนิ
ช่วยเหลอืการจา้งงานอย่างต่อเน่ืองของผูส้งูอายุ * ส าหรบัลูกเรอืคอืผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 60 ปี ตามวนัเดอืนปีเกดิ 

เงนิช่วยเหลอืการจา้งงานอย่างต่อเนื่องของผูส้งูอายุ ม ี2 ประเภท คอื เงินช่วยเหลือพ้ืนฐานการจ้างงานอย่างต่อเน่ืองของผู้สูงอายุ 
และ เงินช่วยเหลือการเข้าท างานอีกครัง้ของผู้สูงอายุ 

 
เงนิช่วยเหลอืพืน้ฐานการจา้งงานอย่างต่อเน่ืองของผูส้งูอายุ เป็นเงนิช่วยเหลอืกลุ่มเป้าหมายส าหรบัผูท้ีเ่ขา้ท างานอกีครัง้โดยไม่ขอรบัเงนิ

เบีย้เลีย้งพืน้ฐานและอื่น ๆ จากประกนัการจา้งงาน (รวมถงึเงนิช่วยเหลอืทีถ่อืว่าเป็นการรบัเบี้ยเลีย้งการเขา้ท างานอกีครัง้และอื่น ๆ) โดยจะ
จ่ายใหใ้นกรณีทีค่่าจา้งของแต่ละเดอืนหลงัอายุครบ 60 ปี ไดไ้ม่ถงึ 75% เมื่อเทยีบกบัค่าจา้งตอนมอีายุ 60 ปี (จะจ่ายตามอตัราการลดลงของ
ค่าจา้ง โดยก าหนดขดีจ ากดัของจ านวนเงนิทีจ่่ายไวท้ี ่15% ของค่าจา้งทีจ่่ายในแต่ละเดอืน) 

 
เงนิช่วยเหลอืการเขา้ท างานอกีครัง้ของผูส้งูอายุ จะจ่ายใหใ้นกรณีหลงัจากออกจากงานแล้ว ผูท้ ีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 65 ปีที่

ไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐาน เขา้ท างานอกีครัง้ (คาดว่าจะจา้งงานเกนิ 1 ปี) ในขณะทีจ่ านวนวนัรบัเงนิเหลอืตัง้แต่ 100 วนัขึน้ไป และค่าจา้ง
ของแต่ละเดอืนหลงัจากออกจากงานไดไ้ม่ถงึ 75% เมื่อเทยีบกบัค่าจา้งในส่วนของ 30 วนัส าหรบัจ านวนเงนิค่าจา้งรายวนั (จ านวนเงนิที่ไดร้บั
นัน้ จะถูกจ่ายตามอตัราการลดลงของค่าจา้ง โดยก าหนดขดีจ ากดัไวท้ี ่15% ของค่าจา้งทีถู่กจ่ายในแต่ละเดอืน) แต่ไม่สามารถรบัพรอ้มกนั
กบัเบีย้เลี้ยงการเขา้ท างานอกีครัง้ (ขอ้ ⑭ ขา้งตน้) 

ส าหรบัผู้ท่ีเข้าท างานอีกครัง้หลงัจากอายุ 60 ปี … 

นอกเหนือจากเบีย้เลีย้งขา้งตน้แลว้ยงัม ี“เบีย้เลีย้งเตรยีมตวัท างานทัว่ไป”  
กรุณาสอบถามรายละเอยีดเงือ่นไขการรบัเงนิเบีย้เลีย้งทัง้หมดและอื่น ๆไดท้ีฮ่ลัโหลเวริค์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะน าขัน้ตอนการเดินเรื่องขอสมคัรงาน 

คุณสามารถเดนิเรื่องขอสมคัรงานไดท้ีฮ่ลัโหลเวริค์ทุกแห่ง 
แต่ทว่ากรณตีอ้งการเดนิเรื่องขอรบัเงนิจากประกนัการจา้งงาน จะต้องเดนิเรื่องทีฮ่ลัโหลเวริ์คในเขตพื้นทีอ่ยู่อาศยัของคุณ 

～ เปล่ียนแปลงวิธีการสมคัรงาน ตัง้แต่วนัท่ี 6 มกราคม 2020 เป็นต้นไป ～ 

ขัน้ตอนการเดินเร่ืองสมคัรงาน 

① กรอกขอ้มลูการสมคัรงาน (ลงทะเบยีนชัว่คราว) โดยใชค้อมพวิเตอร ์
(เครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบัคน้หาและลงทะเบยีน) ในฮลัโหลเวริค์  
* มกีารเตรยีมใบสมคัรงาน (แบบเขยีน) ไวด้ว้ย 

ด าเนินการเดนิเรื่องสมคัรงาน 
 (ตรวจสอบรายละเอยีดการสมคัรหรอืเงื่อนไขทีต่อ้งการและอื่น ๆ) 

เสรจ็สิน้การรบัสมคัรงาน (ฮลัโหลเวริค์ออกใบรบั) 

(กรณีต้องการ) เปิดสรา้ง My Page ของผูห้างาน 

② เขา้ไปที ่ฮลัโหลเวริค์ อนิเตอรเ์น็ต เซอรว์สิ จากคอมพวิเตอร ์
หรอืสมารท์โฟนทีบ่า้นแลว้กรอกขอ้มลูการสมคัรงาน (ลงทะเบยีน
ชัว่คราว) 

<เคาน์เตอร>์ 

* หลงัจากกรอกขอ้มูลเสรจ็ใหไ้ป 
ฮลัโหลเวริค์ภายใน 14 วนั 

สามารถใชบ้รกิารทุกประเภท อาท ิขอค าปรกึษาดา้นการท างาน น าเสนอขอ้มลูการรบัสมคัรงาน  
แนะน าการจดัท าเอกสารส าหรบัสมคัรงาน การจดัหางาน เป็นตน้ 

แนะน า My Page ของผู้หางาน (ตัง้แต่วนัท่ี 6 มกราคม 2020) 

วิธีการสมคัร ① : กรอกขอ้มลูการสมคัรงาน (ลงทะเบยีนชัว่คราว) โดยใช้คอมพิวเตอร ์(เคร่ืองคอมพิวเตอรส์ าหรบัค้นหาและลงทะเบียน) ท่ี
ติดตัง้ไว้ในฮลัโหลเวิรค์ จากนัน้ด าเนินการเดนิเรื่องขอสมคัรงานทีเ่คาน์เตอร์ 
* มกีารเตรยีมใบสมคัรงาน (แบบเขยีน) ไวด้้วย 

วิธีการสมคัร ② : เขา้ไปที ่“ฮลัโหลเวริค์ อนิเตอรเ์นต็ เซอรว์สิ” จากคอมพิวเตอร ์แทบ็เลต็ หรือสมารท์โฟนท่ีบ้านแลว้กรอกขอ้มลูการ   
สมคัรงาน (ลงทะเบยีนชัว่คราว) ไวล้่วงหน้า จากนัน้เดนิทางไปทีฮ่ลัโหลเวริค์เพื่อด าเนินการยื่นเรื่องสมคัร 
* หลงัจากกรอกขอ้มลูเสรจ็ (ลงทะเบยีนชัว่คราว) กรุณาไปทีฮ่ลัโหลเวริค์ ภายใน 14 วนั (ภายในวนัเปิดท าการก่อนปิดในกรณีวนัหมดเขตตรงกบัวนัปิดท าการ) 
* การลงทะเบยีนชัว่คราวล่วงหน้าจากทีบ่า้นและอื่น ๆ จะท าใหคุ้ณเดนิเรื่องไดอ้ย่างราบรื่นมากขึน้เมื่อไปถงึฮลัโหลเวริค์ 

 หากคุณเปิดสรา้ง “My Page ของผู้หางาน” ไวบ้นฮลัโหล เวริค์ อนิเตอรเ์น็ต เซอรว์สิ คุณสามารถใชบ้รกิารดงัต่อไปนี้จากคอมพวิเตอร ์แทบ็เลต็
หรอืสมารท์โฟนจากทีบ่า้น และหางานไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ ผูท้ีต่อ้งการจะเปิดสรา้ง กรุณาแจ้งทีเ่คาน์เตอรไ์ดต้ัง้แต่วนัที ่6 มกราคม 2020 เป็นตน้ไป 

○ สามารถบนัทึกเง่ือนไขการค้นหาของการรบัสมคัรงานหรือการรบัสมคัรงานท่ีสนใจได้ 
○ สามารถตรวจสอบรายละเอยีดการสมคัรงานหรอืประวตักิารรบัสมคัรทีฮ่ลัโหลเวริค์แนะน าได้ 
○ สามารถตดิต่อกบัผูร้บัผดิชอบในการรบัสมคัรงานดว้ยฟังก์ชัน่ขอ้ความ บางกรณีอาจมกีารส่งขอ้มลูการสมคัรงานหรอืการแจง้ใหท้ราบจาก 

    ฮลัโหลเวริด์ดว้ย 

<ขอ้ควรระวงั> 
 - My page ของผูห้างาน เป็นหน้าทีน่ าเสนอบรกิารทีจ่ าเป็นส าหรบัการหางาน เช่น คน้หาหรอืดูขอ้มลูสมคัรงาน ส าหรบัผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะหางานโดยใช้

บรกิารของฮลัโหลเวริค์และฮลัโหลเวริค์ อนิเตอรเ์น็ต เซอรว์สิ  
 - ในการเปิดสรา้ง “My Page ของผูห้างาน” นัน้จ าเป็นตอ้งลงทะเบยีนหางานทีฮ่ลัโหลเวริค์ กรณีการหางานใชไ้ม่ไดแ้ลว้ จะไม่สามารถใชบ้รกิารบางสว่นได ้ 
 - ในการเปิดสรา้ง My Page จ าเป็นตอ้งมอีเีมลแอดเดรส (คอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน เป็นตน้) ใชส้ าหรบัลงชื่อเขา้ใชบ้ญัช ีฉะนัน้กรุณาลงทะเบยีนทีเ่คาน์เตอร ์

นอกจากนี้คุณจะตอ้งเหน็ดว้ยกบัขอ้ตกลงการใชง้านและนโยบายความเป็นสว่นตวัดว้ย 



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

ที�ตดิตอ่สอบถาม

สามารถคน้หาเฮลโลเวริก์ใกลบ้า้นไดท้ี�นี�

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

ดูเฮลโลเวริก์ที�มล่ีามไดท้ี�นี�

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

เมื�ออยากปรกึษาเกี�ยวกบัเงื�อนไขในการทํางาน


