(สาหรับผูห้ างาน)

タイ語

➢สาหรับผูท้ อ่ี อกจากงานทุกคน
◆โบรชัวร์น้อี ธิบายเรื่องทีม
่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ สาหรับผูท้ อ่ี อกจากงานทุกคน กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์ ใกล้บา้ นคุณ

กรุณาอ่านรายละเอียดรวมถึงเนื้อหาด้านหลังของ “ใบออกจากงาน-2” ด้วย

และ

* ในขัน้ ตอนการเดิ นเรื่องขอรับเงิ นนัน้ จาเป็ นต้องใช้เอกสารยืนยันหมายเลขประจาตัว (มายนัมเบอร์การ์ดและอื่น ๆ)
① เงิ นช่วยเหลือผู้หางานจากประกันการจ้างงาน คือ
เงินช่วยเหลือกรณีว่างงานและอื่น ๆ จากประกันการจ้างงานนัน้ คือ “เงิ นช่วยเหลือผู้หางาน” ซึ่งเป็ นเงิ นช่วยเหลือสาหรับ
สนับสนุนกิ จกรรมการหางานเพื่อให้ผ้วู า่ งงานสามารถดารงชีวิตอย่างมั ่นคงในขณะเดียวกันก็สามารถเข้าทางานอีกครัง้
ได้เร็วที่สุด “เงินช่วยเหลือผูห้ างาน” คือ “เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐาน” สาหรับผูเ้ อาประกันทัวไป
่ “เงินช่วยเหลือผูห้ างานสูงอายุ” สาหรับผูเ้ อา
ประกันสูงอายุ (*1) “เงินก้อนพิเศษ” สาหรับผูเ้ อาประกันพิเศษทีจ่ า้ งงานระยะสัน้ (*2) และอื่น ๆ
ด้านล่างนี้จะอธิบายเกีย่ วกับรายละเอียดและขัน้ ตอนการขอรับเงินช่วยเหลือโดยเน้นเนื้อหาของ “เบีย้ เลี้ยงพื้นฐาน” (หรือ
เบีย้ เลี้ยงกรณี วา่ งงาน” ซึง่ ถือว่ามีความสาคัญทีส่ ุด
*1 ผูท้ ม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 65 ปี ขน้ึ ไปซึง่ ไม่ใช่ผเู้ อาประกันพิเศษและผูเ้ อาประกันแรงงานรายวัน
*2 ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจ้างงานโดยกาหนดระยะเวลาการทางานตามฤดูกาล ผูท้ เ่ี ข้าทางานและว่างงานตามฤดูกาล

สาหรับผูท้ อ่ี ยู่ในสถานะว่างงานซึง่ สามารถทางานได้ทนั ที

สาหรับผูท้ ไ่ี ม่สามารถทางานได้ทนั ทีเนื่องจากเจ็บป่ วย คลอดลูก เลีย้ งดูลูก รักษาอาการมี

ให้เดินเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาคุณสมบัตกิ ารรับเงิน

บุตรยาก มีโรคภัยไข้เจ็บ และอืน่ ๆ ให้ยน่ ื เรือ่ งขอขยายระยะเวลาการรับเงิน
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กรุณาอ้างอิงข้อ ② ด้านล่าง
② ผู้ที่อยู่ในสถานะว่างงานซึ่งสามารถทางานได้ทน
ั ที คือ

ผูท้ อ่ี อกจากงาน ซึง่ อยู่ “ในสถานะที่ไม่สามารถหาทางานได้ แม้จะมีความมุ่งมั ่นอันแรงกล้าที่อยากจะทางาน มี
ความสามารถที่จะทางานได้ทกุ เวลา (สภาวะสุขภาพ สภาพแวดล้อมทางครอบครัว และอื่น ๆ) และพยายามหางานอย่าง
เต็มที่เต็มความสามารถแล้ว”
③ ผู้ที่อยู่ในสถานะดังต่อไปนี้ โดยหลักการแล้วไม่สามารถรับเงิ นช่วยเหลือผู้หางานได้
เงินช่วยเหลือผูห้ างาน (เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานและอื่น ๆ) คือระบบช่วยเหลือผูท้ ต่ี อ้ งการเข้าทางานอีกครัง้
โดยหลักการแล้วผูท้ เ่ี ข้าข่ายดังต่อไปนี้จะไม่ได้รบั เงินช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามบางกรณีอาจขอรับเงินช่วยเหลือได้ขน้ึ อยู่กบั
สถานการณ์ ฉะนัน้ กรุณาขอคาปรึกษาได้ที่ฮลั โหลเวิ รค์
① ผูท
้ ท่ี ุ่มเทในการทางานบ้านเป็ นหลัก
② นักศึกษาภาคกลางวันหรือผูท
้ ท่ี ุ่มเทในการศึกษาเป็ นหลักซึง่ ได้รบั การ

⑦ ผูท
้ ด่ี าเนินธุรกิจภายใต้ช่อื ของตนเอง
⑧ ผูท
้ ด่ี ารงตาแหน่งกรรมการบริหารของบริษทั และอื่น ๆ

③ ผูท
้ ท่ี าธุรกิจของครอบครัวซึง่ ไม่สามารถทางานได้
④ ผูท
้ ท่ี ุ่มเทในการเริม่ ต้นทาธุรกิจของตนเองหรือเตรียมการทาธุรกิจของ

⑨ ผูท
้ ก่ี าลังทางานประจาหรือทางาน (รวมถึงช่วงเวลาทดลองงานด้วย)
⑩ ผูท
้ ก่ี าลังทางานพาร์ทไทม์ งานพิเศษ (*กรณีช ั ่วโมงการทางานต่อ

ยอมรับว่ามีสถานะเท่าเทียมกับนักศึกษาภาคกลางวันและอื่น ๆ

ตนเอง (ผูท้ ด่ี าเนินการเตรียมและพิจารณาการก่อตัง้ ธุรกิจในระหว่าง
หางานอาจได้รบั เงินช่วยเหลือ)
⑤ ผูท
้ ไ่ี ด้งานใหม่แล้ว
⑥ ผูท
้ ต่ี อ้ งการทางานในระยะเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ ซึง่ ไม่เข้าข่ายผูเ้ อา
ประกันของการประกันการจ้างงาน

(รวมถึงกรรมการบริหารทีม่ กี าหนดจะแต่งตัง้ หรือมีช่อื เพียงในนามด้วย)

สัปดาห์น้อยกว่า 20 ชั ่วโมง จาเป็ นต้องแจ้งวันทางานและจานวนเงิน
รายได้ ซึง่ สาหรับวันอื่นทีว่ ่างงานนัน้ อาจขอรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานได้)
⑪ ผูท
้ เ่ี ข้าทางานและออกจากงานซ้า ๆ ในสถานทีท่ างานเดิม และมี
กาหนดจะกลับไปทางานในสถานทีท่ างานเดิมใหม่อกี ครัง้

ฮัลโหลเวิ รค์ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิ การ
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④ ขัน้ ตอนการเดิ นเรื่องขอเงิ นช่วยเหลือผู้หางาน
กรุณาเดินเรื่องยื่นใบสมัครงาน (อ้างอิงหน้า 7) และอื่น ๆ ด้วยตนเองได้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์ ในเขตพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยของคุณ
(อ้างอิงหน้า 8) เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผูห้ างานจากประกันการจ้างงาน
อนึ่ง สาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการหางานทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ สาขาอื่นทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดเป็ นหลัก กรุณาขอรับคาปรึกษาได้
เอกสารจาเป็ นสาหรับการเดินเรื่องขอรับเงิน

1. ใบออกจากงาน-1
0.

กรุณากรอกชือ่ นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร และอื่น ๆ (อ้างอิงตัวอย่างการกรอก)
แต่ทว่าในส่วนของช่องหมายเลขประจาตัวนัน้ ให้ไปทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ แล้วกรอกทีเ่ คาน์เตอร์ดว้ ยตนเอง

2. ใบออกจากงาน-2
3.. มายนัมเบอร์การ์ด
สาหรับผูท้ ม่ี มี ายนัมเบอร์การ์ด กรุณานาเอกสารยืนยัน ① หมายเลขประจาตัว และ ② ตัวตน (การมีอยู่จริง) ดังต่อไปนี้มาด้วย
① เอกสารยืนยันหมายเลขประจาตัว (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ตัวอย่างการกรอก
บัตรแจ้ง ทะเบียนบ้านทีบ่ นั ทึกหมายเลขประจาตัว (หนังสือรับรองรายการบันทึกในทะเบียนบ้าน)
② เอกสารยืนยันตัวตน (การมีอยู่จริง) (อย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ (1)
求職者給付等払渡希望金融機関指定届
フリガナ
ロウドウ
タロウ
ผูท้ ไ่ี ม่มเี อกสารในข้อ (1) ให้ใช้เอกสาร 2 อย่างทีแ่ ตกต่างกันในข้อ (2)
１
氏 名
労 働 太 郎
(ไม่สามารถใช้สาเนาได้)
届出者
(1) ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือรับรองประวัตกิ ารขับขี่ บัตรประจาตัวประชาชน
２ 住所又は居所
東京都千代田区霞ヶ関１の２の２
金
フリガナ
○×ギンコウ △◇シテン
หนังสือรับรองคุณสมบัติ (ทีม่ รี ปู ถ่าย) และอื่นๆ ทีอ่ อกโดยหน่วยงานรัฐ
融
(2) บัตรผูเ้ อาประกันจากการประกันสุขภาพของรัฐบาล หนังสือรับรองเบีย้ เลีย้ ง
３
名 称
○×銀行 △◇支店 機
関
การอุปการะบุตรและอืน่ ๆ
払渡希望 ４
銀行等
口座番号
1234567 確
認
4. ตราประทับของเจ้าตัว (ทีส่ ามารถประทับตรารับรองได้และไม่ใช่ตรายางทัวไป)
่
金融機関
印
記号番
5. รูปถ่าย 2 ใบ (รูปถ่ายปัจจุบนั แบบครึง่ ตัวหน้าตรง ขนาดกว้าง 3.0 cm × ยาว 2.5 cm
５ ゆうちょ銀行
号
กรุณาติดรูปถ่าย 1 ใบทีช่ ่องติดรูปถ่ายในใบออกจากงาน-2)
金融機関コード
店舗コード
* ไม่ตอ้ งยื่นรูปถ่ายในกรณียน่ ื มายนัมเบอร์การ์ดสาหรับการเดินเรื่องนี้
9 8 7 6 3 4 5
และยื่นคาร้องขอเงินช่วยเหลือในคราวต่อไป
6. สมุดบัญชีเงินฝากทีเ่ ป็ นชื่อของเจ้าตัว (ยกเว้นสถาบันการเงินบางแห่ง)
แต่ถา้ หากมีตราประทับ ยืนยันจากสถาบันการเงินในใบแจ้งระบุสถาบันการเงินก็ไม่จาเป็ นต้องใช้สมุดบัญชี
7. ผูท้ เ่ี ป็ นลูกเรือให้ใช้บตั รประกันการว่างงานของลูกเรือและสมุดบันทึกของลูกเรือ
○×
銀行
△◇
支店

◆กรณีผู้ท่เี ป็ นลูกเรือมีความประสงค์จะทางานเป็ นลูกเรือต่อไปหลังจากออกจากงาน กรุณาเดินเรื่องยื่นใบสมัครงานที่ สานักงานการขนส่งท้องถิน่

⑤ คุณสมบัติการรับเงิ นช่วยเหลือผู้หางานคือ (คุณสมบัติการรับเบีย้ เลี้ยงพื้นฐาน)
◆
◆

โดยหลักการแล้วต้องอยูใ่ นสถานะผูเ้ อาประกันตัง้ แต่ 12 เดือนขึ้นไปในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันออกจากงาน (*1)
กรณีออกจากงานเนื่องจากการปิ ดกิจการ การเลิกจ้างและอื่น ๆ (เข้าข่ายผูม้ คี ุณสมบัตกิ ารรับเงินพิเศษ) กรณีออกจากงาน
เนื่องจากไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาการทางานทีม่ กี าหนดระยะเวลาและเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ (เข้าข่ายผูอ้ อกจากงานด้วยเหตุผล
พิเศษ) (*2)
ต้องอยู่ในสถานะเป็ นผูเ้ อาประกันรวมแล้วตัง้ แต่ 6 เดือนขึ้นไปในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันออกจากงาน
*1 อยู่ในสถานะเป็ นผูเ้ อาประกัน คือ ในระยะเวลาทีผ่ เู้ อาประกันทาประกันการจ้างงาน จะคานวณโดยกาหนดให้เดือนทีม่ ี
จานวนวันตัง้ แต่ 11 วันขึน้ ไปเป็ น 1 เดือน ซึง่ เป็ นจานวนวันพืน้ ฐานการจ่ายค่าจ้างในช่วงสิน้ สุดแต่ละ 1 เดือนนับจากวันออก
จากงาน อนึ่ง สาหรับผูท้ อ่ี อกจากงานภายหลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2020 หากเป็ นเดือนทีม่ จี านวนวันซึง่ เป็ นพืน้ ฐานการจ่าย
ค่าจ้างตัง้ แต่ 11 วันขึน้ ไปแต่ไม่ถงึ 12 เดือน จะคานวณโดยกาหนดให้เดือนทีม่ จี านวนชัวโมงที
่
เ่ ป็ นพืน้ ฐานการจ่ายค่าจ้างตัง้ แต่
80 ชัวโมงขึ
่
น้ ไปเป็ น 1 เดือน
*2 สาหรับผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินพิเศษและผูท้ อ่ี อกจากงานด้วยเหตุผลพิเศษ กรุณาอ้างอิงข้อ ⑨ ในหน้า 3

<ผูท
้ มี ่ ใี บออกจากงานหลายใบ กรุณายืน่ ทัง้ หมดแม้จะเป็นใบออกจากงานแบบทางานระยะเวลาสัน้ >
★

สาหรับเงินช่วยเหลือผูห้ างานสูงอายุท่จี ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันสูงอายุ และเงินก้อนพิเศษที่จ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันพิเศษทีจ่ า้ งงานระยะสัน้ จะต้องอยู่ใน
สถานะเป็ นผูเ้ อาประกันตัง้ แต่ 6 เดือนขึ้นไปในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันออกจากงาน

⑥ จานวนเงิ นช่วยเหลือต่อ 1 วัน (จานวนเงิ นเบีย้ เลี้ยงพื้นฐานรายวัน)
จานวนเงินต่อ 1 วันทีส่ ามารถขอรับได้ในวันทีว่ ่างงาน คือ “จานวนเงิน
เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานรายวัน”
โดยหลักการแล้ว จะประมาณ 50~80% ของจานวนเงินทีค่ านวณโดย
นาผลรวมของค่าจ้างทีถ่ ูกจ่ายตามกาหนดทุกเดือนในเวลา 6 เดือนก่อน
ออกจากงานมาหารด้วย 180 (เรียกว่า “จานวนเงินค่าจ้างรายวัน”) ซึง่ ผูท้ ่ี
ได้ค่าจ้างต่าจะยิง่ ได้รบั อัตราสูง และมีการกาหนดจานวนเงินสูงสุดและ
จานวนเงินต่าสุดสาหรับจานวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานรายวัน

◆ สูตรคานวณโดยคร่าว ๆ
ผลรวมของค่าจ้างในเวลา 6 เดือนก่อนออกจากงาน
180
จานวนเงินค่าจ้างรายวัน

อัตราทีไ่ ด้รบั
× (50~80%) *

= (จานวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานรายวัน)

* สาหรับผูท้ ม่ี อี ายุ 60~64 ปี จะได้ 45~80%

⑦ จานวนวันรับเบีย้ เลี้ยงพื้นฐาน (จานวนวันรับเงินที่กาหนด)
◆ผูท้ เ่ี กษียณอายุ หมดอายุสญ
ั ญาหรือลาออกจากงานด้วยเหตุผล
ส่วนตัว

อยู่ในสถานะเป็ น
ผูเ้ อาประกัน

อายุเต็มตอนออกจากงาน

ไม่ถงึ 65 ปี

ไม่ถงึ
10 ปี

◆ ผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตริ บั เงินพิเศษและผูท้ อ่ี อกจากงานด้วยเหตุผลพิเศษบางอย่าง

ตัง้ แต่ 10 ปี ขน้ึ ไป ตัง้ แต่ 20 ปี
แต่ไม่ถงึ 20 ปี
ขึน้ ไป

90 วัน

120 วัน

อายุเต็มตอนออกจากงาน

ไม่ถงึ 45 ปี
ตัง้ แต่ 45 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 65 ปี

อายุเต็มตอนออกจากงาน

150 วัน

◆ ผูม้ คี วามยากลาบากในการทางาน เช่น คนพิการ
อยู่ในสถานะเป็ น
ผูเ้ อาประกัน

อยู่ในสถานะเป็ น
ผูเ้ อาประกัน

ไม่ถงึ 1 ปี

ตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป

150 วัน

300 วัน
360 วัน

ไม่ถงึ 30 ปี

90 วัน

ตัง้ แต่ 30 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 35 ปี

120 วัน

ตัง้ แต่ 35 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 45 ปี

90 วัน

150 วัน

120 วัน
180 วัน

180 วัน

－

210 วัน

240 วัน

240 วัน

270 วัน

ตัง้ แต่ 45 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 60 ปี

180 วัน

240 วัน

270 วัน

330 วัน

ตัง้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 65 ปี

150 วัน

180 วัน

210 วัน

240 วัน

จะจ่ายเป็ นเงินก้อนในครัง้ เดียวให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
◆ผูเ้ อาประกันสูงอายุ (ผูท้ อ่ี อกจากงานตอนมีอายุตงั ้ แต่ 65 ปี ขน้ึ ไป)
อยู่ในสถานะเป็ นผูเ้ อาประกัน
จานวนเงินช่วยเหลือผูเ้ อาประกัน
สูงอายุ

ไม่ถงึ 1 ปี ตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป ตัง้ แต่ 5 ปี ขน้ึ ไป ตัง้ แต่ 10 ปี ขน้ึ ไป ตัง้ แต่ 20 ปี
แต่ไม่ถงึ 5 ปี แต่ไม่ถงึ 10 ปี แต่ไม่ถงึ 20 ปี
ขึน้ ไป

◆

ไม่ถงึ 1 ปี

ตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป

ในส่วนของ 30 วัน

ในส่วนของ 50 วัน

ผูเ้ อาประกันพิเศษทีจ่ า้ งงานระยะสัน้ (ผูท้ ท่ี างานตามฤดูกาล)

จานวนเงินก้อนพิเศษ

ในส่วนของ 40 วัน
(มาตรการชัวคราว)
่

船員であっ

* “อยู่ในสถานะเป็ นผูเ้ อาประกัน” นัน้ สามารถนาระยะเวลาการทาประกันการจ้างงานก่อนหน้านี้ของสถานประกอบการทีอ่ อกจากงานมาคานวณรวมในครัง้ นี้ได้ แต่ทว่าจะมีเงื่อนไขทีก่ าหนด
สาหรับการคานวณรวม ฉะนัน้ กรุณาสอบถามทีฮ่ ลั โหลเวิรค์

⑧ การเริ่ มรับเงิ นและระยะเวลาการรับเงิ น (ช่วงเวลารอคอย) (ข้อจากัดของการรับเงิ น) (ระยะเวลาการรับเงิ น)
เหตุผลการออกจากงาน ออกจากงานเพราะการเลิกจ้าง เกษียณอายุ หรือหมดอายุสญ
ั ญา ออกจากงานเพราะเหตุผลส่วนตัวหรือโดนไล่ออกทางวินัย

การเริม่ รับเงิน
ระยะเวลาการรับเงิน

หลังจากวันว่างงานผ่านไปเป็ นระยะเวลา 7 วัน (ช่วงเวลารอคอย) หลังจากวันว่างงานผ่านไปเป็ นระยะเวลา 7 วัน (ช่วงเวลารอคอย) + 3 เดือน
นับตัง้ แต่ย่นื ใบออกจากงานและสมัครงาน
(ข้อจากัดของการรับเงิน) นับตัง้ แต่ย่นื ใบออกจากงานและสมัครงาน

ระยะเวลา 1 ปี ตงั ้ แต่วนั ถัดไปของวันออกจากงาน

จะรับเงินตามขีดจากัดของจานวนวันรับเงินทีก่ าหนดในระยะเวลา 1 ปี
หากระยะเวลาการรับเงิ นสิ้ นสุดลงก็จะไม่ได้รบั เงิ นแม้วา่ จานวนวันรับเงิ นยังเหลืออยู่ (กรุณารีบเดินเรื่องโดยเร็ว)

* ในการรับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานนัน้ โดยหลักการแล้วจะต้องขอรับรองสถานะว่างงาน ในวันรับรอง 1 ครัง้ ต่อ 4 สัปดาห์
★

ระยะเวลาทีก่ าหนดในการรับเงินช่วยเหลือของผูห้ างานสูงอายุท่จี ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันสูงอายุ (ระยะเวลาทีก่ าหนดให้รบั เงินได้) คือ วันที่ครบ
1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันออกจากงาน และระยะเวลาทีก่ าหนดในการรับเงินก้อนพิเศษทีจ่ ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันพิเศษทีจ่ า้ งงานระยะสัน้ คือ
วันทีค่ รบ 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันออกจากงาน

⑨ ผู้มีคณ
ุ สมบัติรบั เงิ นพิ เศษ และผู้ที่ออกจากงานด้วยเหตุผลพิ เศษ คือ
◆ “ผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินพิเศษ” และ “ผูท
้ อ่ี อกจากงานด้วยเหตุผลพิเศษ” คือ

ผู้มีคณ
ุ สมบัติรบั เงิ นพิ เศษ คือ ผูท้ ต่ี อ้ งออกจากงานอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้โดยไม่มเี วลาเตรียมตัวสาหรับหางานใหม่ดว้ ยเหตุผลของการปิ ด
กิจการ การเลิกจ้างและอื่น ๆ ผู้ที่ออกจากงานด้วยเหตุผลพิ เศษ คือ ผูท้ ่อี อกจากงานด้วยเหตุผลทีน่ อกเหนือจากผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินพิเศษ
ไม่ได้รบั การต่อสัญญาการทางานที่มกี าหนดระยะเวลา และด้วยเหตสุดวิสยั อื่น ๆ ซึง่ มีการกาหนดขอบเขตของผูเ้ ข้าข่ายแต่ละอย่างไว้
◆ การตัดสินว่าเข้าข่ายเป็ น “ผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินพิเศษ” หรือเป็ น “ผูท้ อ่ี อกจากงานด้วยเหตุผลพิเศษ”
ในการตัดสินว่าเข้าข่ายเป็ น “ผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินพิเศษ” หรือเป็ น “ผูท้ อ่ี อกจากงานด้วยเหตุผลพิเศษ” นัน้ ทางฮัลโหลเวิรค์ จะดาเนินการ
ตัดสินตามเหตุผลการออกจากงาน ซึง่ การตัดสินเหตุผลการออกจากงานนัน้ ฮัลโหลเวิรค์ จะวิเคราะห์เหตุผลการออกจากงานตามทีเ่ จ้าของธุรกิจ
กล่าวอ้าง และเหตุผลการออกจากงานทีผ่ อู้ อกจากงานกล่าวอ้าง แล้วจะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลทีส่ ามารถยืนยันคากล่าวอ้าง
ของแต่ละฝ่ ายได้ และดาเนินการตัดสินขัน้ สุดท้ายอย่างรอบคอบ
สาหรับขอบข่ายและเกณฑ์การตัดสินผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินพิเศษและผูท้ อ่ี อกจากงานด้วยเหตุผลพิเศษนัน้ กรุณาสอบถามทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ และดู
ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ในโบรชัวร์บนโฮมเพจของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ

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

* กรณีเป็ นผู้ทต่ี ่อสัญญาแบบมีระยะเวลาอีกครัง้ (ระยะเวลาสัญญารวมไม่ถงึ 3 ปี ) และมีการลดเงื่อนไขแรงงาน เช่น ระยะเวลาสัญญามีระยะสัน้ ลง อีกทัง้ แม้เจ้าตัวมีความ
ประสงค์ทจ่ี ะต่อสัญญาแต่เป็ นข้อตกลงทีจ่ ะไม่ต่อสัญญา และอื่น ๆ อาจเข้าข่ายเป็ นผูอ้ อกจากงานด้วยเหตุผลพิเศษ

⑩ ผู้ที่ไม่สามารถทางานได้ทนั ที คือ ... กรณี ออกจากงานตอนอายุไม่ถึง 65 ปี (ขยายระยะเวลาการรับเงิ น)
กรณีอยู่ในสถานะทีไ่ ม่สามารถทางานได้เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้เป็ นเวลาต่อเนื่องตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไปในช่วงระยะเวลารับเงิน
เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐาน 1 ปี หลังจากออกจากงาน คุณสามารถขยายระยะเวลารับเงินออกไปได้
อีกทัง้ สาหรับผูท้ ป่ี ระสงค์จะเข้ารับการอบรมด้วยเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ก็สามารถขยายระยะเวลาเข้ารับ
การฝึกอบรมได้อกี ด้วย
① ไม่สามารถทางานได้เนื่องจากเจ็บป่ วยหรือบาดเจ็บ (รวมถึงกรณีอยู่ระหว่างรับเงินชดเชยกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยจากประกัน

สุขภาพ หรือเงินชดเชยกรณีหยุดงานจากประกันอุบตั เิ หตุจากการทางาน)
② ไม่สามารถทางานได้เนื่องจากตัง้ ครรภ์ คลอดลูก เลีย้ งดูลูก (จากัดอายุไม่เกิน 3 ปี ) และอื่น ๆ (รวมถึงการรักษาอาการมีบุตรยาก)
③ ไม่สามารถทางานได้เนื่องจากการบริบาลเครือญาติ
④ พักฟื้ นในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุตอนมีอายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน
้ึ ไปและอื่น ๆ (ผูท้ เ่ี ป็ นลูกเรือมีขอ้ กาหนด
อายุทแ่ี ตกต่างกัน)

ขัน้ ตอนการเดิ นเรื่องขอขยายระยะเวลาการรับเงิ น
เจ็บป่ วยหรือบาดเจ็บ ตัง้ ครรภ์ คลอดลูก บริบาลเครือญาติ และอื่น ๆ

เหตุผลการขยายระยะเวลา

โดยหลักการแล้วให้ย่นื เรื่องโดยเร็วหลังจากครบ 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดไปของ
ระยะเวลายื่นเรื่อง วันทีอ่ อกจากงาน (วันทีไ่ ม่สามารถทางานได้) แต่สามารถยื่นเรือ่ งได้ในช่วง
จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับเงินหลังจากยื่นขยายระยะเวลาแล้ว

(ระยะเวลาการรับเงินเดิม)
1 ปี

ระยะเวลาทีข่ ยาย

＋

(ระยะเวลาทีไ่ ม่สามารถทางานได้)
นานสุด 3 ปี

เกษียณอายุตอนมีอายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไปและอื่น ๆ
ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันถัดไปของวันทีอ่ อกจากงาน
(ระยะเวลาการรับเงินเดิม)
1 ปี

＋

(ระยะเวลาทีต่ อ้ งการพักฟื้ น)
นานสุด 1 ปี

ใบคาร้องขอขยายระยะเวลาการรับเงิน ใบออกจากงาน-2 ตราประทับของเจ้าตัว (ทีส่ ามารถประทับตรารับรองได้และไม่ใช่ตรายางทัวไป)
่

เอกสารสาหรับ
ยื่น

เอกสารรับรองเหตุผลการขยายระยะเวลา

วิธกี ารยื่น

เจ้าตัวมายื่นเอง ส่งทางไปรษณีย์ ตัวแทน (ต้องมีใบมอบฉันทะ)

สถานทีย่ ่นื

ฮัลโหลเวิรค์ ในเขตพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยของคุณ (หลังจากตัดสินคุณสมบัตกิ ารรับเงิน ฮัลโหลเวิรค์ จะดาเนินการตัดสินคุณสมบัตกิ ารรับเงินทีเ่ ข้าข่าย)

<ตัวอย่าง>

วันสิน้ สุดระยะเวลาการรับเงิน
หลังจากขยายเวลาแล้ว

ระยะเวลาการรับเงินเดิม (1 ปี )

วันสิน้ สุดระยะ
เวลาการรับเงินเดิม

วันออกจากงาน
สถานประกอบการ
ก่อนหน้า

ระยะเวลา 200 วันซึง่ เป็ นระยะเวลาที่ไม่สามารถทางานได้
30 วัน

โดยหลักการแล้วเจ้าตัวต้องมายื่นเอง

ระยะเวลา 200 วันซึง่ เป็ นระยะเวลาทีข่ ยายเวลาออกไป

ระยะเวลาทีส่ ามารถยื่นเรื่อง (*)
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 )

* กรุณาระวัง เพราะกรณี ยื่นเรื่องล่าช้าแม้ยงั อยู่ในระยะเวลาที่สามารถยื่นเรื่องได้ แต่อาจจะไม่ได้รบั เงินตามจานวนวันรับเงิน
เบีย้ เลี้ยงพื้นฐานที่กาหนด แม้ว่าจะดาเนิ นการขอขยายระยะเวลาการรับเงิ นแล้วก็ตาม
★สาหรับเงินช่วยเหลือผูห
้ างานสูงอายุท่จี ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันสูงอายุ และเงินก้อนพิเศษทีจ่ ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันพิเศษทีจ่ า้ งงานระยะสัน้
ไม่สามารถขยายระยะเวลาทีก่ าหนดออกไปได้ (ระยะเวลาทีก่ าหนดให้รบั เงินได้)

⑪ การปรับการรับเงิ นร่วมกับเงิ นบานาญ
ไม่สามารถรับเงินบานาญสวัสดิการชราภาพ เงินบานาญสารองเลี้ยงชีพ และเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานจากประกันการจ้างงานทีจ่ ะจ่ายให้แก่ผทู้ ม่ี อี ายุ
ไม่ถงึ 65 ปี ในเวลาเดียวกันได้ เมื่อยื่นสมัครงานเพื่อรับเงินเบี้ยเลี้ยงพื้นฐาน ก็จะหยุดจ่ายเงินบานาญสวัสดิการชราภาพและเงินบานาญสารอง
เลีย้ งชีพทัง้ หมด ในช่วงเวลาจนกว่าจะสิน้ สุดการรับเงินเบี้ยเลีย้ งพื้นฐาน
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ทส่ี านักงานเงินบานาญ องค์กรบานาญประเทศญี่ป่ ุนแต่ละแห่งทีอ่ ยู่ใกล้บา้ นคุณ

⑫ การลดหย่อนเบีย้ ประกันสุขภาพแห่งชาติ (ภาษี )
มีระบบการลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติ (ภาษี) ให้แก่ผทู้ ร่ี บั เบีย้ เลี้ยงพื้นฐานสาหรับผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินพิเศษและผูท้ อ่ี อกจากงานด้วย
เหตุผลพิเศษ (ผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินที่เป็ นผูส้ งู อายุและผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินพิเศษไม่ เข้าข่ายระบบการลดหย่อน)
โดยจะต้องยื่นคาร้องเพื่อขอลดหย่อน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทีแ่ ผนกประกันสุขภาพแห่งชาติในหน่วยงานปกครองท้องถิน่ ที่คุณพักอาศัย

⑬ ลาดับขัน้ ตอนการเดิ นเรื่องขอรับเงิ น
ออกจากงาน

สมัครงานและการตัดสิ น
คุณสมบัติการรับเงิน

งานอธิ บายเกี่ยวกับประกันการจ้างงาน

ขอให้เจ้าตัวผูเ้ ดินเรือ่ งขอรับเงินนาเอกสารทีจ่ าเป็ นไปทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฮัลโหลเวิรค์ จะตรวจสอบและ
ตัดสินคุณสมบัตกิ ารรับเงินตามเอกสารทีไ่ ด้รบั

มอบเอกสารทีจ่ าเป็ น เช่น บัตรผูม้ คี ณ
ุ สมบัตริ บั เงิน ฯลฯ
อธิบายวิธกี ารเดินเรื่องขอรับเงินจากประกันการจ้างงานและการหางาน
*กิจกรรมอธิบายเกีย่ วกับการประกันการจ้างงาน อาจจะจัดหลังจากสิน้ สุดช่วงเวลารอคอย

ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การตัดสินคุณสมบัตกิ ารรับเงินจนถึงเวลาผ่านไปครบ 7 วันทีอ่ ยู่ใน
สถานะว่างงาน เรียกว่า “ช่วงเวลารอคอย” ในช่วงนี้จะยังไม่ได้สทิ ธิรบั เงินจากประกันการจ้างงาน

สิ้นสุดการรอ

ข้อจากัดของการรับเงิน

รับรองการว่างงาน

จ่ายเบีย้ เลี้ยงพื้นฐาน

โดยหลักการแล้ววันรับรองการ
ว่างงานของคุณจะได้รบั การ
กาหนดใน ทุก ๆ 4 สัปดาห์

เข้าทางาน

สิ้นสุดการจ่ายเงิ น

ผูท้ อ่ี อกจากงานด้วยเหตุผลส่วนตัวและอืน่ ๆ จะไม่ได้รบั เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานอีกเป็ นเวลา
3 เดือนนับจากวันถัดไปของวันสิน้ สุดการรอ ซึง่ เรียกว่า “ข้อจากัดของการรับเงิน”

กรุณายื่นเอกสารแสดงการรับรองการว่างงานในทุกวันรับรอง (โดยหลักการแล้วยืน่
4 สัปดาห์ต่อ 1 ครัง้ ) ดาเนินการรับรองการว่างงานโดยตรวจสอบว่ามีหรือไม่มกี าร
ทางาน ผลการหางานและอื่น ๆ

จะโอนเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานตามจานวนวันทีไ่ ด้รบั การรับรองการว่างงานเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณ
(ระยะเวลาจนถึงการโอนเข้าบัญชีจะแตกต่างกันแล้วแต่สถาบันการเงิน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ
1 สัปดาห์)

กรุณาใช้บริการการให้คาปรึกษาด้านแรงงาน
คุณสามารถดูขอ้ มูลการสมัครงาน ขอรับคาปรึกษาด้านแรงงานและอื่น ๆ ได้ในวันอื่นทีน่ อกเหนือจาก
วันรับรองการว่างงาน ขอให้คุณใช้กจิ กรรมการหางานอย่างเต็มทีเ่ พื่อจะได้เข้าทางานอีกครัง้ ได้
โดยเร็วทีส่ ุด

บางกรณีคณ
ุ สามารถยื่นขอรับเบีย้ เลีย้ งการเข้าทางานอีกครัง้ เบี้ยเลีย้ งสนับสนุนการ
ทางาน เบีย้ เลีย้ งการทางาน เบีย้ เลีย้ งเตรียมตัวทางานทัวไป
่ เงินช่วยเหลือการเข้า
ทางานอีกครัง้ ของผูส้ งู อายุและอื่น ๆสาหรับเป็ นเงินช่วยเหลือในการเข้าทางานอีกครัง้

คุณสามารถใช้บริการให้คาปรึกษาได้แม้จะสิ้ นสุดการจ่ายเงิ นแล้ว
กรุณาแวะไปทีฮ่ ลั โหลเวิ รค์ ได้ทุกเวลา

⑭ เบีย้ เลี้ยงที่ได้รบั สาหรับการเข้าทางานอีกครัง้ โดยเร็ว
เมื่อยื่นใบสมัครงาน (ยื่นใบออกจากงาน) ทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ และหลังจากสิน้ สุดช่วงเวลารอคอยแล้ว จะจ่ายเบีย้ เลี้ยงการเข้าทางาน
อีกครัง้ ให้แก่ผทู้ ท่ี างานมันคง
่ (*) โดยเร็ว โดยหลังจากได้รบั การรับรองการว่างงานจนถึงวันก่อนของวันเข้าทางาน กรณีภายใน
ระยะเวลารับเงิน จานวนวันรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานเหลือ (จานวนวันรับเงินเหลือ) ตัง้ แต่ 1 ใน 3 ขึน้ ไป (ตัง้ แต่ 2 ใน 3 ขึน้ ไป) ของ
จานวนวันรับเงินทีก่ าหนด จะได้รบั เงินในจานวนเงินทีไ่ ด้จากการคูณเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานรายวันกับจานวนวันประมาณ 60% (70%)
ของจานวนวันรับเงินทีเ่ หลือ (ปั ดเศษทีไ่ ม่ถงึ 1 เยนทิง้ ) ซึง่ การรับเงินนัน้ จะต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ าหนด
*กรณีเป็ นผูเ้ อาประกันจากประกันการจ้างงาน หรือกรณีเป็ นเจ้าของธุรกิจทีจ่ า้ งงานผูเ้ อาประกันจากประกันการจ้างงาน เป็ นต้น

นอกจากนี้กรณีผทู้ ไ่ี ด้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานการเข้าทางานอีกครัง้ ถูกจ้างงานในสถานทีท่ างานทีเ่ ข้าทางานใหม่ต่อเนื่องเป็ นเวลา
ตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป และค่าจ้างทีไ่ ด้รบั ในระยะเวลา 6 เดือนในสถานทีท่ างานทีเ่ ข้าทางานอีกครัง้ น้อยกว่าค่าจ้างก่อนทีจ่ ะได้รบั เงิน
ช่วยเหลือจากประกันการจ้างงาน สามารถขอรับเงินช่วยเหลือเป็ นเบีย้ เลี้ยงสนับสนุนการทางานได้
อีกทัง้ กรณีทางานในรูปแบบอื่นทีไ่ ม่ใช่การจ้างงานทัวไปซึ
่ ง่ ไม่เข้าข่ายการรับเงินเบีย้ เลีย้ งการเข้าทางานอีกครัง้ (การจ้างงานทีไ่ ม่
น่าเกิน 1 ปี ) โดยในระยะเวลารับเงินนัน้ จานวนวันรับเงินเหลือตัง้ แต่ 1 ใน 3 อีกทัง้ ยังเหลือตัง้ แต่ 45 วันขึน้ ไปของจานวนวันรับเงิน
ทีก่ าหนด คุณจะได้รบั เบีย้ เลี้ยงทางาน 30% ของจานวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานรายวันในแต่ละวันทางานดังกล่าว (ปั ดเศษทีไ่ ม่ถงึ
1 เยนทิง้ )
อนึ่ง เบีย้ เลีย้ งทัง้ สองอย่างนัน้ จะกาหนดจานวนเงินสูงสุดสาหรับจานวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานรายวันไว้ตามอายุ
สาหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ข้อจากัดของการรับเงินช่วยเหลือด้วยเหตุผลของการออกจากงาน ในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากสิน้ สุดช่วงเวลา
รอคอยนัน้ จะได้รบั เบีย้ เลีย้ งการเข้าทางานอีกครัง้ หรือเบีย้ เลีย้ งการทางานเฉพาะในกรณีได้งานทาจากการแนะนาของฮัลโหลเวิรค์
หรือบริษทั จัดหางาน

นอกเหนือจากเบีย้ เลีย้ งข้างต้นแล้วยังมี “เบีย้ เลีย้ งเตรียมตัวทางานทัวไป”
่
กรุณาสอบถามรายละเอียดเงือ่ นไขการรับเงินเบีย้ เลีย้ งทัง้ หมดและอื่น ๆได้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์

สาหรับผู้ที่เข้าทางานอีกครัง้ หลังจากอายุ 60 ปี

…

ผูเ้ อาประกันจากประกันการจ้างงานทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 65 ปี ซง่ึ มีคุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไขทีก่ าหนด (*) จะได้รบั เงิน
ช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่องของผูส้ งู อายุ * สาหรับลูกเรือคือผูท้ ม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 55 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 60 ปี ตามวันเดือนปี เกิด
เงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่องของผูส้ งู อายุ มี 2 ประเภท คือ เงินช่วยเหลือพื้นฐานการจ้างงานอย่างต่อเนื่ องของผู้สูงอายุ
และ เงินช่วยเหลือการเข้าทางานอีกครัง้ ของผู้สูงอายุ
เงินช่วยเหลือพืน้ ฐานการจ้างงานอย่างต่อเนื่องของผูส้ งู อายุ เป็ นเงินช่วยเหลือกลุ่มเป้ าหมายสาหรับผูท้ เ่ี ข้าทางานอีกครัง้ โดยไม่ขอรับเงิน
เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานและอื่น ๆ จากประกันการจ้างงาน (รวมถึงเงินช่วยเหลือทีถ่ อื ว่าเป็ นการรับเบี้ยเลีย้ งการเข้าทางานอีกครัง้ และอื่น ๆ) โดยจะ
จ่ายให้ในกรณีทค่ี ่าจ้างของแต่ละเดือนหลังอายุครบ 60 ปี ได้ไม่ถงึ 75% เมื่อเทียบกับค่าจ้างตอนมีอายุ 60 ปี (จะจ่ายตามอัตราการลดลงของ
ค่าจ้าง โดยกาหนดขีดจากัดของจานวนเงินทีจ่ ่ายไว้ท่ี 15% ของค่าจ้างทีจ่ ่ายในแต่ละเดือน)
เงินช่วยเหลือการเข้าทางานอีกครัง้ ของผูส้ งู อายุ จะจ่ายให้ในกรณีหลังจากออกจากงานแล้ว ผูท้ ม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 65 ปี ท่ี
ได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐาน เข้าทางานอีกครัง้ (คาดว่าจะจ้างงานเกิน 1 ปี ) ในขณะทีจ่ านวนวันรับเงินเหลือตัง้ แต่ 100 วันขึน้ ไป และค่าจ้าง
ของแต่ละเดือนหลังจากออกจากงานได้ไม่ถงึ 75% เมื่อเทียบกับค่าจ้างในส่วนของ 30 วันสาหรับจานวนเงินค่าจ้างรายวัน (จานวนเงินที่ได้รบั
นัน้ จะถูกจ่ายตามอัตราการลดลงของค่าจ้าง โดยกาหนดขีดจากัดไว้ท่ี 15% ของค่าจ้างทีถ่ ูกจ่ายในแต่ละเดือน) แต่ไม่สามารถรับพร้อมกัน
กับเบีย้ เลี้ยงการเข้าทางานอีกครัง้ (ข้อ ⑭ ข้างต้น)
ก้าวแรกของการเข้าทางานอีกครัง้ อันดับแรกต้องเริม่ จากการรูจ้ กั ตนเองให้ดี
ฮัลโหลเวิรค์ นาเสนอบริการต่าง ๆ เช่น การเขียนประวัตกิ ารทางานและอื่น ๆ
ให้คาปรึกษาเกีย่ วกับการทางานตามความต้องการ นาเสนอข้อมูลการรับสมัครงาน
ให้คาแนะนาการจัดทาเอกสารสมัครงาน การบริการจัดหางานและอื่น ๆ

ขอคาปรึกษาเกี่ยวกับการ
ทางานจากฮัลโหลเวิ รค์
เพื่อเข้าทางานอีกครัง้ !!!

แนะนาขัน้ ตอนการเดิ นเรื่องขอสมัครงาน
คุณสามารถเดินเรื่องขอสมัครงานได้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์ ทุกแห่ง
แต่ทว่ากรณีตอ้ งการเดินเรื่องขอรับเงินจากประกันการจ้างงาน จะต้องเดินเรื่องทีฮ่ ลั โหลเวิร์คในเขตพื้นทีอ่ ยู่อาศัยของคุณ

～

เปลี่ยนแปลงวิ ธีการสมัครงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 6 มกราคม 2020 เป็ นต้นไป

～

วิ ธีการสมัคร ① : กรอกข้อมูลการสมัครงาน (ลงทะเบียนชัวคราว)
่
โดยใช้คอมพิ วเตอร์ (เครื่องคอมพิ วเตอร์สาหรับค้นหาและลงทะเบียน) ที่
ติ ดตัง้ ไว้ในฮัลโหลเวิ รค์ จากนัน้ ดาเนินการเดินเรื่องขอสมัครงานทีเ่ คาน์เตอร์

* มีการเตรียมใบสมัครงาน (แบบเขียน) ไว้ด้วย

วิ ธีการสมัคร ② : เข้าไปที่ “ฮัลโหลเวิรค์ อินเตอร์เน็ต เซอร์วสิ ” จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนที่บ้านแล้วกรอกข้อมูลการ
สมัครงาน (ลงทะเบียนชัวคราว)
่
ไว้ล่วงหน้า จากนัน้ เดินทางไปทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ เพื่อดาเนินการยื่นเรื่องสมัคร

* หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ (ลงทะเบียนชัวคราว)
่
กรุณาไปทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ภายใน 14 วัน (ภายในวันเปิ ดทาการก่อนปิ ดในกรณีวนั หมดเขตตรงกับวันปิ ดทาการ)

* การลงทะเบียนชัวคราวล่
่
วงหน้าจากทีบ่ า้ นและอื่น ๆ จะทาให้คุณเดินเรื่องได้อย่างราบรื่นมากขึน้ เมื่อไปถึงฮัลโหลเวิรค์

ขัน้ ตอนการเดิ นเรื่องสมัครงาน
① กรอกข้อมูลการสมัครงาน (ลงทะเบียนชั ่วคราว) โดยใช้คอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับค้นหาและลงทะเบียน) ในฮัลโหลเวิรค์
* มีการเตรียมใบสมัครงาน (แบบเขียน) ไว้ดว้ ย

② เข้าไปที่ ฮัลโหลเวิรค์ อินเตอร์เน็ต เซอร์วสิ จากคอมพิวเตอร์

หรือสมาร์ทโฟนทีบ่ า้ นแล้วกรอกข้อมูลการสมัครงาน (ลงทะเบียน
ชั ่วคราว)
* หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จให้ไป
ฮัลโหลเวิรค์ ภายใน 14 วัน

<เคาน์เตอร์>

ดาเนินการเดินเรื่องสมัครงาน

(ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครหรือเงื่อนไขทีต่ อ้ งการและอื่น ๆ)

เสร็จสิน้ การรับสมัครงาน (ฮัลโหลเวิรค์ ออกใบรับ)

(กรณีต้องการ) เปิ ดสร้าง My Page ของผูห
้ างาน

สามารถใช้บริการทุกประเภท อาทิ ขอคาปรึกษาด้านการทางาน นาเสนอข้อมูลการรับสมัครงาน
แนะนาการจัดทาเอกสารสาหรับสมัครงาน การจัดหางาน เป็ นต้น

แนะนา My Page ของผู้หางาน (ตัง้ แต่วนั ที่ 6 มกราคม 2020)
หากคุณเปิ ดสร้าง “My Page ของผู้หางาน” ไว้บนฮัลโหล เวิรค์ อินเตอร์เน็ต เซอร์วสิ คุณสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
หรือสมาร์ทโฟนจากทีบ่ า้ น และหางานได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ ผูท้ ต่ี อ้ งการจะเปิ ดสร้าง กรุณาแจ้งทีเ่ คาน์เตอร์ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 มกราคม 2020 เป็ นต้นไป
○
○
○

สามารถบันทึกเงื่อนไขการค้นหาของการรับสมัครงานหรือการรับสมัครงานที่สนใจได้
สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครงานหรือประวัตกิ ารรับสมัครทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ แนะนาได้
สามารถติดต่อกับผูร้ บั ผิดชอบในการรับสมัครงานด้วยฟั งก์ชนข้
ั ่ อความ บางกรณีอาจมีการส่งข้อมูลการสมัครงานหรือการแจ้งให้ทราบจาก
ฮัลโหลเวิรด์ ด้วย

<ข้อควรระวัง>
- My page ของผูห้ างาน เป็ นหน้าทีน่ าเสนอบริการทีจ่ าเป็ นสาหรับการหางาน เช่น ค้นหาหรือดูขอ้ มูลสมัครงาน สาหรับผูท้ ม่ี คี วามประสงค์จะหางานโดยใช้
บริการของฮัลโหลเวิรค์ และฮัลโหลเวิรค์ อินเตอร์เน็ต เซอร์วสิ
- ในการเปิ ดสร้าง “My Page ของผูห้ างาน” นัน้ จาเป็ นต้องลงทะเบียนหางานทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ กรณีการหางานใช้ไม่ได้แล้ว จะไม่สามารถใช้บริการบางส่วนได้
- ในการเปิ ดสร้าง My Page จาเป็ นต้องมีอเี มลแอดเดรส (คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็ นต้น) ใช้สาหรับลงชื่อเข้าใช้บญ
ั ชี ฉะนัน้ กรุณาลงทะเบียนทีเ่ คาน์เตอร์
นอกจากนี้คุณจะต้องเห็นด้วยกับข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็ นส่วนตัวด้วย

ทีติดต่อสอบถาม

สามารถค้นหาเฮลโลเวิร ์กใกล้บา้ นได้ทนี
ี

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

ดู เฮลโลเวิร ์กทีมีล่ามได้ทนี
ี

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

เมืออยากปรึกษาเกียวก ับเงือนไขในการทํางาน

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

