
(ส ำหรบัผูห้ำงำน) （タイ語）

*

คู่มือปฏิบติัของผู้มีคณุสมบติัรบัเงิน
เคร่ืองเขียน
ใบแจง้ระบสุถาบนัการเงินท่ีต้องการให้โอนเงิน หรือสมดุบญัชีเงินฝาก (ออม) (ท่ีเป็นช่ือของเจา้ตวั) 

รปูถา่ย　　ใบ (แบบคร่ึงตวัหน้าตรง ขนาดประมาณกวา้ง 3.0 cm × ยาว 2.5 cm)

ใบอนุญาตขบัข่ี บตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนังสือรบัรองคณุสมบติั (ท่ีมีรปูถา่ย) 

ท่ีออกโดยหน่วยงานรฐั อย่างใดอย่างหน่ึง (สมดุบนัทึกของลกูเรือกรณีเป็นลกูเรือ)

หนังสือรบัรองรายการบนัทึกในทะเบียนบา้น (ส าเนาทะเบียนบา้น หนังสือรบัรองตราประทบั)

บตัรผู้เอาประกนัจากการประกนัสขุภาพแห่งชาติ หรือบตัรผู้เอาประกนัจากการประกนัสขุภาพ
อ่ืน ๆ (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

* กรณุำน ำสิง่ต่อไปนี้มำในวนัรบัรอง

บตัรผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำน　・　เอกสำรแสดงกำรรบัรองกำรวำ่งงำน　・　อื่น ๆ（　　　　　　　）

*

* หำกมขีอ้สงสยัประกำรใดเกีย่วกบัรำยละเอยีดต่ำง ๆ กรุณำสอบถำมเจำ้หน้ำที่
* พืน้ทีจ่อดรถมจี ำกดั หำกเป็นไปไดก้รุณำใชร้ะบบขนสง่มวลชน

กรณุาน าส่ิงท่ีท าเคร่ืองหมาย ○ มาตอนอธิบายสรปุการประกนัการจา้งงาน

1

ปีเรวะท่ี　　　เดือน　　　วนัท่ีวนัเดือนปีท่ีตดัสินคณุสมบติัการรบัเงิน
วนัรบัรอง

(รปูแบบ-วนั)

　　　เดือน　　　　วนัท่ี   (วนั      )　นาฬิกา　　นาที

ช่ือนามสกลุ

หมายเลขการรบัเงิน รปูแบบ
　
　
วนั

วนัเวลาของการอธิบายสรปุการประกนัการจ้างงาน

2

3

วนัรบัรองการว่างงานครัง้แรก 　　 เดอืน 　วนัที ่   (วนั　　)　　นำฬกิำ 　　นำท ี- 　   นำฬกิำ 　　นำที

หำกเดนิเรือ่งขอรบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำนแลว้ จะไม่สำมำรถน ำระยะเวลำกำรเขำ้ประกนักำรจำ้งงำนก่อนวนัทีเ่ดนิเรือ่ง มำค ำนวณรวมตอน
ค ำนวณเงือ่นไขกำรรบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำนภำยหลงั ไม่ว่ำคุณจะไดร้บัหรอืไม่ไดร้บัเบี้ยเลีย้งพืน้ฐำนและอื่น ๆ หรอืไม่กต็ำม

4

6

8

7

5 มายนัมเบอรก์ารด์ บตัรแจง้  หรือทะเบียนบา้นท่ีบนัทึกหมายเลขประจ าตวั อย่างใดอย่างหน่ึง (*)

 (*) ในขัน้ตอนการเดินเร่ืองขอรบัเงินนัน้จ าเป็นต้องใช้เอกสารยืนยนัหมายเลขประจ าตวั (มายนัมเบอรก์ารด์และอ่ืน ๆ)
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คณุสามารถดปูระกาศ Q&A เก่ียวกบัประกนัการจ้างงานบนโฮมเพจของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวสัดิการ
【URL นี】้https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
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ฮลัโหลเวริค์ น ำเสนอบรกิำรมำกมำยแก่คุณ เริม่ตัง้แต่กำรจดัหำงำนเพื่อใหทุ้กคนสำมำรถท ำงำนอย่ำงมัน่คงตำมควำมประสงคไ์ด้
เรว็ทีสุ่ด 

 ฮลัโหลเวริค์เป็นหน่วยงำนของรฐับำลสงักดักระทรวงสำธำรณสุข แรงงำนและสวสัดกิำร ฉะนัน้คุณสำมำรถใชบ้รกิำรทัง้หมดโดยไม่
เสยีค่ำใชจ้่ำยใด ๆ จำกนี้ไปจะขอแนะน ำบรกิำรส ำคญั ๆ ของฮลัโหลเวริค์ ขอเชญิทุกคนเขำ้มำใชบ้รกิำร 
 อน่ึง ตอนใชบ้รกิำรของฮลัโหลเวริค์นัน้ กรุณำน ำ “บตัรผู้มคีณุสมบติัรบัเงินจากประกนัการจ้างงาน” มำดว้ย 

 

 เคำน์เตอรใ์หค้ ำปรกึษำดำ้นแรงงำนของฮลัโหลเวริค์ รบัใหค้ ำปรกึษำมำกมำยเกี่ยวกบักำรท ำงำน  ใหค้ ำปรกึษำในทุกเรื่องไมว่่ำจะ 
“หำทีร่บัสมคัรงำนตำมควำมตอ้งกำรไม่ได”้ “มกีำรรบัสมคัรงำนทีส่นใจแต่ไม่ทรำบว่ำควรท ำอยำ่งไร...” เชญิแวะมำทีเ่คำน์เตอรต์ำม
อธัยำศยั 

 นอกจำกนี้เรำยงัด ำเนินกำร เช่น ใหค้ ำอธบิำยสถำนกำรณ์กำรรบัสมคัรงำนในปัจจบุนั หรอืใหค้ ำแนะน ำเพื่อใหคุ้ณเขำ้ท ำงำนอกีครัง้
ไดโ้ดยเรว็ทีสุ่ด 

 

 ฮลัโหลเวริค์ ไดร้บัขอ้มลูกำรรบัสมคัรงำนใหม ่ๆ จำกบรษิทัต่ำง ๆ มำกมำยทุกวนั 

 คุณสำมำรถดขูอ้มลูกำรรบัสมคัรงำนไดโ้ดยงำ่ยจำกคอมพวิเตอร ์
 นอกจำกนี้ทำงฮลัโหลเวริค์ยงัน ำเสนอขอ้มลูกำรรบัสมคัรงำนทีป่ระกำศในฮลัโหลเวริค์แห่งอื่นอกีดว้ย ดงันัน้คุณจะไดร้บัขอ้มลูกำรรบั
สมคัรงำนในขอบขำ่ยทีก่วำ้งขวำง 

 

   เมื่อมกีำรรบัสมคัรงำนทีคุ่ณตอ้งกำรสมคัร กรุณำไปทีเ่คำน์เตอรใ์หค้ ำปรกึษำดำ้นแรงงำน 

 เมื่อคุณไดร้บักำรอธบิำยและค ำแนะน ำรวมถงึค ำถำมเกีย่วกบักำรรบัสมคัรงำนดงักล่ำวแล้ว ฮลัโหลเวริค์จะปรบัเรื่องวนัเวลำในกำร 
สมัภำษณ์และอื่น ๆ กบัผูร้บัผดิชอบของบรษิทั และมอบจดหมำยแนะน ำตวั 

 นอกจำกนี้ กรณีเงือ่นไขกำรรบัสมคัรงำนแต่ละประเภทไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำรเลก็น้อย กจ็ะประสำนงำนกบับรษิทัใหด้ว้ย  

 

 ฮลัโหลเวริค์จดัสมัมนำหลำยประเภท อำท ิวธิกีำรเพื่อใหคุ้ณหำงำนทีเ่หมำะสมกบัตนเอง หรอืแนะน ำเกีย่วกบัวธิกีำรเขำ้รบั
สมัภำษณ์และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกำรหำงำนใหแ้กทุ่กคน กรุณำสอบถำมเกีย่วก ำหนดกำรสมัมนำแต่ละประเภทไดท้ีฮ่ลัโหลเวริค์ 

ทุกแหง่  

 

  นอกจำกนี้ ฮลัโหลเวริค์แตล่ะแห่งยงัน ำเสนอกำรบรกิำรอกีมำกมำย 

  กรุณำสอบถำมรำยกำรและรำยละเอยีดกำรบรกิำรไดท้ีฮ่ลัโหลเวริค์ทุกแห่ง 

เชิญใช้บริการฮลัโหลเวิรค์ 

ใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบังำน 

น ำเสนอขอ้มลูกำรรบัสมคัรงำน 

แนะน ำใหแ้ก่บรษิทัทีต่อ้งกำรรบัสมคัรงำน 

สนบัสนุนกำรหำงำน 

กำรบรกิำรอื่น ๆ 
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ล ำดบัขัน้ตอนกำรเดนิเรื่องขอรบัเงนิ 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สมคัรงานและการตดัสิน

คณุสมบติัการรบัเงิน 

งานอธิบายเก่ียวกบัประกนัการจา้งงาน 

ส้ินสุดการรอ 

ข้อจ ากดัของการรบัเงิน 

รบัรองการวา่งงาน 

จ่ายเบีย้เลี้ยงพื้นฐาน 

โดยหลกัการแล้ววนัรบัรองการ
ว่างงานของคุณจะได้รบัการ
ก าหนดใน ทุก ๆ 4 สปัดาห์  

เข้าท างาน 

ส้ินสุดการจา่ยเงิน 

ขอใหเ้จำ้ตวัผูเ้ดนิเรื่องขอรบัเงนิน ำเอกสำรทีจ่ ำเป็นไปทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฮลัโหลเวริค์จะ
ตรวจสอบและตดัสนิคุณสมบตักิำรรบัเงนิตำมเอกสำรทีไ่ดร้บั 

มอบเอกสำรทีจ่ ำเป็น เช่น บตัรผูม้คีณุสมบตัริบัเงนิ ฯลฯ 
อธบิำยวธิกีำรเดนิเรื่องขอรบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำนและกำรหำงำน 

 *กจิกรรมอธบิำยเกีย่วกบักำรประกนักำรจำ้งงำน อำจจะจดัหลงัจำกสิน้สดุช่วงเวลำรอคอย 

ระยะเวลำตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บักำรตดัสนิคุณสมบตักิำรรบัเงนิจนถงึเวลำผ่ำนไปครบ 7 วนัทีอ่ยู่ใน
สถำนะว่ำงงำน เรยีกว่ำ “ช่วงเวลำรอคอย” ในช่วงนี้จะยงัไม่ไดส้ทิธริบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำน 

ผูท้ีอ่อกจำกงำนดว้ยเหตุผลสว่นตวัและอืน่ ๆ จะไม่ไดร้บัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนอกีเป็นเวลำ  
3 เดอืนนับจำกวนัถดัไปของวนัสิน้สดุกำรรอ ซึง่เรยีกวำ่ “ขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ” 

กรุณำยื่นเอกสำรแสดงกำรรบัรองกำรว่ำงงำนในทุกวนัรบัรอง (โดยหลกักำรแลว้ยืน่  
4 สปัดำหต์่อ 1 ครัง้) ด ำเนินกำรรบัรองกำรว่ำงงำนโดยตรวจสอบว่ำมหีรอืไม่มกีำร
ท ำงำน ผลกำรหำงำนและอื่น ๆ 

จะโอนเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนตำมจ ำนวนวนัทีไ่ดร้บักำรรบัรองกำรว่ำงงำนเขำ้บญัชอีอมทรพัยข์องคุณ 
(ระยะเวลำจนถงึกำรโอนเขำ้บญัชจีะแตกต่ำงกนัแลว้แต่สถำบนักำรเงนิ ส่วนใหญ่จะใชเ้วลำประมำณ 
1 สปัดำห)์ 

กรณุาใช้บริการการให้ค าปรึกษาด้านแรงงาน 

คุณสำมำรถดูขอ้มลูกำรสมคัรงำน ขอรบัค ำปรกึษำดำ้นแรงงำนและอื่น ๆ ไดใ้นวนัอื่นทีน่อกเหนือจำก
วนัรบัรองกำรว่ำงงำน ขอใหคุ้ณใชก้จิกรรมกำรหำงำนอย่ำงเตม็ทีเ่พื่อจะไดเ้ขำ้ท ำงำนอกีครัง้ได้
โดยเรว็ทีสุ่ด 

ออกจากงาน 

คณุสามารถใช้บริการให้ค าปรึกษาได้แม้จะส้ินสุดการจ่ายเงินแล้ว  
กรณุาแวะไปทีฮ่ลัโหลเวิรค์ได้ทุกเวลา 

บำงกรณีคุณสำมำรถยื่นขอรบัเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ เบีย้เลีย้ง
สนับสนุนกำรท ำงำน เบีย้เลีย้งกำรท ำงำน เบีย้เลีย้งเตรยีมตวัท ำงำนทัว่ไป เงนิ
ช่วยเหลอืกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ของผูสู้งอำยุและอืน่ ๆส ำหรบัเป็นเงนิช่วยเหลอื
ในกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ 
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1.ไม่สำมำรถท ำงำนไดท้นัทเีน่ืองจำกเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็ (รวมถงึกรณีไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกรณีบำดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจำกประกนั
สุขภำพ หรอืไดร้บั “เงนิชดเชย” กรณีหยุดงำนจำกประกนัอุบตัเิหตจุำกกำรท ำงำนดว้ย) 
2. ไม่สำมำรถท ำงำนไดท้นัทเีน่ืองจำกตัง้ครรภ ์คลอดลูก เลีย้งดลููกและอื่น  ๆ

3. ไม่สำมำรถท ำงำนไดท้นัทเีน่ืองจำกกำรบรบิำลเครอืญำตแิละอื่นๆ  
4. พกัฟ้ืนในช่วงเวลำหนึ่งหลงัจำกออกจำกงำนเนื่องจำกเกษยีณอำยุและอื่น ๆ 

5. แตง่งำน ท ำงำนบำ้นเป็นหลกัและไม่ตอ้งกำรจะท ำงำน 

6. ชว่ยท ำงำนบำ้นหรอืงำนเกษตร ท ำงำนในธุรกจิครอบครวั เชน่ กำรคำ้ขำย และไม่สำมำรถเขำ้ท ำงำนได ้

7. ท ำธุรกจิส่วนตวั (รวมถงึกำรเตรยีมกำรดว้ย) *ไม่ว่ำจะมหีรอืไม่มรีำยได ้

8. ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัและอื่น ๆ (กรณีไม่มกีำรท ำงำนหรอืค่ำตอบแทนกรุณำตรวจสอบทีฮ่ลัโหลเวริค์) 
9. ก ำลงัเขำ้ท ำงำน (รวมถงึกำรฝึกงำน ชว่งทดลองงำน ช่วงฝึกอบรม และไม่ว่ำจะมหีรอืไม่รำยได)้ 
*กรณีมชีัว่โมงท ำงำนต่อสปัดำหไ์ม่ถงึ 20 ชัว่โมง จะตอ้งแจง้วนัท ำงำนและจ ำนวนเงนิรำยได ้ซึง่บำงกรณีอำจขอรบัเบีย้เลีย้ง
พืน้ฐำนส ำหรบัวนัทีว่่ำงงำนวนัอืน่นัน้ได ้

10. ทุ่มเทใหก้บักำรศกึษำ (เขำ้โรงเรยีนเพื่อรบักำรศกึษำในตอนกลำงวนัและไม่สำมำถท ำงำนไดท้นัท)ี 
11. ไดง้ำนใหมแ่ลว้ (รวมถงึกำรจองหรอืกำรตกลงจำ้งงำนดว้ย)  
*กรณีไม่สำมำรถท ำงำนไดท้นัทดีว้ยเหตผุลในขอ้ 1, 2, 3, 4 บำงกรณีสำมำรถขยายระยะเวลารบัเงินได ้ (อำ้งองิหน้ำ 17) 

 

ประกนักำรจำ้งงำน จะมอบ “เงินช่วยเหลือผู้หางาน” เพื่อใหผู้ห้ำงำนทุม่เทกบักำรหำงำนอย่ำงเตม็ทีโ่ดยไม่วติกกงัวลกบักำร
ด ำเนินชวีติในขณะว่ำงงำนและสำมำรถเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ไดโ้ดยเรว็ทีสุ่ด 

 เงนิช่วยเหลอืผูห้ำงำนนัน้มิใช่เงินช่วยเหลอืท่ีจะต้องได้รบัเมื่อลาออกจากงานเสมอไป 

 ผูท้ีจ่ะไดร้บัเงนิช่วยเหลอืผูห้ำงำน คอืเฉพำะผู้ท่ีอยู่ในสถานะว่างงานเท่ำนัน้ 

 

สถำนะว่ำงงำน หมำยถงึกรณีเป็นไปตำมเงือ่นไขทัง้หมดดงัต่อไป 

- มีความประสงคท่ี์จะท างานอย่างกระตือรือร้น 

- มีความสามารถท่ีจะท างานได้เสมอ (สภาวะสขุภาพ ส่ิงแวดล้อมและอ่ืน ๆ) 
- พยายามหางานอยา่งเตม็ท่ีแล้วแต่ปัจจบุนัยงัไม่ได้ท างาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกนักำรจำ้งงำนมใิช่ระบบทีห่ำกจ่ำยเบีย้ประกนัแลว้จะสำมำรถรบัเงนิช่วยเหลอืไดเ้สมอเหมอืนกบัเงนิออมสะสม 

 ประกนักำรจำ้งงำนเป็นระบบช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั (ควำมช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั) ทีด่ ำเนินงำนโดยรฐับำล จำกเบีย้ประกนัทีคุ่ณ
จ่ำยไป เบีย้ประกนัจำกคนท ำงำนคนอื่นและเจำ้ของกจิกำร 

ดงันัน้ ถำ้ไม่เป็นไปตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย จะไม่สำมำรถรบัเงนิช่วยเหลอืได ้

1 ผู้ท่ีสามารถรบัเงินช่วยเหลือจากประกนัการจ้างงานคือ? 

2 ผู้ท่ีอยู่ในสถานะว่างงานคือ? 

จ่ำยเบีย้ประกนัแต่ท ำไมถงึไมส่ำมำรถรบัเงนิช่วยเหลอืผูห้ำงำนได้? 

ผู้ท่ีอยู่ในสถานะดงัต่อไปน้ีในข้อใดข้อหน่ึงโดยหลกัการแล้วไม่สามารถขอรบัเงินช่วยเหลือผู้หางานได้ 
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ระยะเวลำทีส่ำมำรถรบัเงนิช่วยเหลอืผูห้ำงำน โดยหลกักำรแลว้จะมรีะยะเวลำ 1 ปีนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัทีอ่อกจำกงำน จะเรยีก
ระยะเวลำน้ีว่ำ “ระยะเวลำรบัเงนิ” 
 หำกระยะเวลำรบัเงนิหมดลงในช่วงทีไ่ม่สำมำรถท ำงำนไดท้นัทเีน่ืองจำกเหตุผลของกำรเจบ็ป่วย กำรตัง้ครรภแ์ละอื่น ๆ หลงัจำก
ลำออก จะไม่สำมำรถใชร้ะบบประกนัทีม่อียู่ได ้

 ดงันัน้ในกรณีเป็นไปตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด จะมรีะบบทีส่ำมำรถขยำยระยะเวลำรบัเงนิออกไปในระยะเวลำหนึ่ง จำกนัน้เมื่อสำมำรถ
ท ำงำนไดแ้ลว้จงึด ำเนินกำรเดนิเรื่องขอรบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำน (อำ้งองิรำยละเอยีดในหน้ำ 17) 

 

 กรณีไม่ไดอ้ยูใ่น “สถำนะกำรว่ำงงำน” เน่ืองจำกกำรเขำ้โรงเรยีนเพื่อรบักำรศกึษำตอนกลำงวนัตำมทีอ่ธบิำยในหน้ำก่อนน้ี จะไม่
สำมำรถรบัเงนิชว่ยเหลอืผูห้ำงำนได ้

 นอกจำกนี้ผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมอืนกบันักศกึษำภำคกลำงวนัอย่ำงแทจ้รงิ เช่น นักเรยีนหรอืนกัศกึษำ ฯลฯ (ยกเวน้ระบบกำรเรยีน
ทำงไกล ระบบกำรศกึษำภำคกลำงคนื ระบบกำรเรยีนแบบกำรศกึษำนอกโรงเรยีน จำกน้ีไปจะเรยีกว่ำ “นักศกึษำภำคกลำงวนั”) ที่
ศกึษำในโรงเรยีนทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 1 ของพระรำชบญัญตักิำรศกึษำของโรงเรยีน โรงเรยีนอำชวีศกึษำทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 124 
ของพระรำชบญัญตักิำรศกึษำของโรงเรยีน หรอืโรงเรยีนแต่ละประเภททีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 1 มำตรำ 134 ของพระรำชบญัญตักิำรศกึษำ
ของโรงเรยีน โดยหลกักำรแลว้จะไม่เขำ้ขำ่ยเป็นผูห้ำงำนตำมกฎหมำยประกนักำรจำ้งงำน ฉะนัน้จงึไม่สำมำรถรบัเงนิช่วยเหลอืผูห้ำ
งำนได ้

 

 “กำรเขำ้ท ำงำน” ตำมกฎหมำยประกนักำรจำ้งงำน มไิดห้มำยถงึเพยีงพนักงำนประจ ำเท่ำนัน้ ยงัรวมถงึพนักงำนชัว่ครำว พนกังำน
พำรท์ไทม ์ผูฝึ้กงำน และอื่น ๆ ดว้ย 

 อกีทัง้กรณีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรของบรษิทั กำรเตรยีมท ำธุรกจิส่วนตวัและกำรท ำธุรกจิส่วนตวั กำรท ำงำนในครอบครวั 
เช่น กำรเกษตรและกำรคำ้ขำย กำรบรกิำรดำ้นแรงงำนดว้ยกำรรบัเหมำและกำรเป็นตวัแทน งำนเสรมิทีท่ ำทีบ่ำ้น กจิกรรมอำสำสมคัร 
ฯลฯ บำงกรณีอำจถอืว่ำเป็น “กำรเขำ้ท ำงำน”  กรุณำดรูำยละเอยีด “12 วธิกีำรเขยีนเอกสำรแสดงกำรรบัรองกำรว่ำงงำน” 

กรณีมคีวำมรูส้กึอยำกจะท ำงำนแต่ในเวลำนี้ไมส่ำมำรถท ำงำนไดเ้พรำะเจบ็ป่วย ควรจะท ำอยำ่งไร? 

กรณีลำออกจำกงำนและเขำ้โรงเรยีนตอนกลำงวนัเพือ่รบัวุฒกิำรศกึษำ จะไดร้บัเงนิช่วยเหลอืจำกประกนัหรอืไม่? 

สภำพกำรณ์แบบใดทีถ่อืว่ำเป็น “กำรเขำ้ท ำงำน”? 
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<กรณีเหตุผลการออกจากงานข้อ 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33> 

 

 

 

 

<กรณีเหตุผลการออกจากงานข้อ 40, 50> (กรณีมีการขอ้จ ากดัของการรบัเงิน) 

 

 

 

 

3 วิธีการดบูตัรผู้มีคณุสมบติัรบัเงินจากประกนัการจ้างงาน 

◎ ดำ้นหน้ำ 

◎ ดำ้นหลงั 

1 2 

3 

11

9 

6 

12 

14 

16 17 18 

19 20 

 

 

0530 20-012345-6 โคะโย ทะโร 
สิน้สดุการรอ  วนัสิน้สุดกำรรอ 020508 

020509-0529 21 เบีย้เลีย้งพืน้ฐำน \○○○,○○○ 69 

วนัรบัรองครัง้ต่อไป 27 มถิุนำยน 

[020509-0529] [21] หมำยถงึ ระยะเวลำรบัรอง (9~ 29 พฤษภำคม 2020) และจ ำนวนวนั
รบัเงนิทีไ่ดร้บักำรรบัรอง (21 วนั)  

จ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอื 

 

 

0530 
สิน้สดุการรอ   วนัสิ้นสุดกำรรอ   020508 

20-012345-6 

ระยะเวลำขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ 020509-020808 เหตุผลกำรออกจำกงำนขอ้ 40 

โคะโย ทะโร วนัรบัรองครัง้ต่อไป 22 

ิ

[020509-020808] หมำยถงึกำรถูกระบุในกรณีไดร้บัขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ และในระยะเวลำนี้ (9 พฤษภำคม - 8 สงิหำคม 
2020) จะไม่ไดร้บัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำน 

15 

21 

23 

5 
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1 หมำยเลขกำรรบัเงนิ 
หมำยเลขส ำหรบัรบัเงนิ เป็นหมำยเลขใชส้ ำหรบัสอบถำมฮลัโหลเวริค์และอื่น ๆ (ฮลัโหลเวริค์หรอื
ส ำนักงำนกำรขนส่งภูมภิำค ส ำนักงำนเดนิเรอื) หรอืกรอกลงในเอกสำรแสดงกำรรบัรองกำรว่ำงงำน 

2 ชื่อนำมสกุล 
ค ำอ่ำนชื่อถูกตอ้งหรอืไม่? (กรุณำระวงัเพรำะถำ้หำกค ำอ่ำนแตกต่ำงกบัค ำอ่ำนทีล่งทะเบยีนไวก้บั
สถำบนักำรเงนิกจ็ะโอนเงนิไม่ได)้ 

3 หมำยเลขผูเ้อำประกนั กรณีจะท ำงำนในอนำคตกจ็ะใชห้มำยเลขนี้ส ำหรบัประกนักำรจำ้งงำนดว้ย 

5 อำยุตอนออกจำกงำน อำยุเตม็ของคุณตอนออกจำกงำน 

6 วนัเดอืนปีเกดิ ระบุ [3] คอื “ปีโชวะ” ส่วน 4 คอื “ปีเฮเซ” ในบรรทดัแรก ดำ้นขวำของ [-] ระบวุนัเดอืนปีเกดิ 

9 วธิกีำรจ่ำยเงนิ ชื่อสถำบนักำรเงนิ ชื่อสำขำ หมำยเลขบญัชธีนำคำรทีร่ะบุ 
11 วนัเดอืนปีทีอ่อกจำกงำน วนัทีคุ่ณออกจำกงำน 

12 เหตุผลกำรออกจำกงำน 

ระบุเหตุผลกำรออกจำกงำนดว้ยหมำยเลข 

11, 12 : กำรเลกิจำ้ง (ไม่รวมขอ้ 50) 
21 : กำรหยุดจำ้ง (กำรจำ้งงำนตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไปของเจำ้ของธุรกจิเดยีวกนั) 
22 : กำรหยุดจำ้ง (กำรจำ้งงำนไม่ถงึ 3 

  ปีของเจำ้ของธุรกจิเดยีวกนัและมกีำรระบุกำรตอ่สญัญำอย่ำง ชดัเจน) 
23 : สิน้สุดระยะเวลำ (กำรจำ้งงำนไม่ถงึ 3  

  ปีของเจำ้ของธุรกจิเดยีวกนัและมกีำรระบุเนื้อหำอย่ำงชดัเจนว่ำสำมำรถต่อสญัญำได)้ 
24 : สิน้สุดระยะเวลำ (นอกเหนอืจำก 21~ 23) 
25 : เกษยีณอำยุ (ไม่รวมผูท้ีเ่ป็นลูกเรอื) และโอนยำ้ยไปประจ ำกำรทีอ่ื่น 

31, 32 : กำรออกจำกงำนดว้ยเหตุผลส่วนตวัทีม่เีหตุผลอนัควร 
  (เช่น ไดร้บัผลกระทบจำกเจำ้ของธุรกจิ) 

33 : กำรออกจำกงำนดว้ยเหตุผลส่วนตวัทีม่เีหตุผลอนัควร (นอกเหนอืจำก 31, 32) 
40, 45 : กำรออกจำกงำนดว้ยเหตุผลส่วนตวัทีไ่ม่มเีหตุผลอนัควร 
50, 55 : กำรเลกิจำ้งดว้ยเหตุผลรำ้ยแรงทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของตนเอง 

14 จ ำนวนเงนิค่ำจำ้งรำยวนัตอนออกจำกงำน 

โดยหลกักำรแลว้จะเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ดจ้ำกจ ำนวนรวมของค่ำจำ้งทีจ่่ำยในระยะ 6 เดอืนก่อนออกจำก
งำน  
หำรดว้ย 180 

15 ขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ ระยะเวลำขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิในกรณีมขีอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ 

16 วนัเดอืนปีทีย่ ื่นสมคัรงำน วนัทีคุ่ณยื่นใบออกจำกงำนแก่ฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ เพื่อยื่นสมคัรงำน 

17 วนัรบัรอง ดำ้นซำ้ยระบุรปูแบบสปัดำห ์ดำ้นขวำระบุวนั (อำ้งองิหน้ำ 11) 
18 วนัสิน้สุดระยะเวลำรบัเงนิ วนัสุดทำ้ยของระยะเวลำทีคุ่ณสำมำรถรบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำน 

19 จ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งรำยวนั จ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้ง 1 วนัในส่วนทีค่ณุจะไดร้บั 

20 จ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด จ ำนวนวนัสงูสุดทีคุ่ณสำมำรถรบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำน (อำ้งองิหน้ำ 8) 
21 ระยะเวลำรวมทัง้หมดของผูเ้อำประกนั ระยะเวลำรวมทัง้หมดทีคุ่ณถูกจำ้งงำนในฐำนะทีเ่ป็นผูเ้อำประกนั (อำ้งองิหน้ำ 7) 
23 ประวตักิำรรบัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ วนัทีร่บัเงนิวนัสุดทำ้ย กรณีที่คุณเคยรบัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้มำก่อน 

☆ อย่าโอนหรือให้ผูอ่ื้นยืมบตัรผู้มีคณุสมบติัรบัเงินจากประกนัการจ้างงาน กรณีสญูหายกรณุาแจ้งฮลัโหลเวิรค์ ฯลฯ 
ทนัที 

 

☆ บตัรผู้มีคณุสมบติัรบัเงินจากประกนัการจ้างงานนัน้จะประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร ์ดงันัน้กรณุาพบัเฉพาะตรงเส้น
รอยพบั เท่านัน้ และอย่าท าเลอะเปรอะเป้ือน  

☆ หลงัได้รบัเงินแล้วกรณุาเกบ็รกัษาบตัรผูม้ีคณุสมบติัรบัเงินจากประกนัการจ้างงานไว้ให้ดี 

กรณุาตรวจสอบว่าเน้ือหาถกูต้องหรือไม่ กรณีมีข้อผิดพลาด กรณุาแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ 
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เบีย้เลีย้งทีไ่ดร้บัส ำหรบัวนัทีอ่ยู่ในสถำนะว่ำงงำนของผูห้ำงำนซึง่เป็นเงนิช่วยเหลอืผูห้ำงำนเรยีกว่ำ “เบีย้เลีย้งพื้นฐาน” 
(1) จ านวนเงินเบีย้เล้ียงพื้นฐานรายวนัโดยหลกักำรแลว้จะไดป้ระมำณ 80% - 45% ของจ ำนวนเงนิทีไ่ดจ้ำกจ ำนวนเงนิรวมทัง้หมด

ของค่ำจำ้ง (จ านวนเงินค่าจ้างรายวนั) ทีไ่ดร้บัในระยะเวลำ 6 เดอืนก่อนถูกออกจำกงำนหำรดว้ย 180 (ก ำหนดจ ำนวนเงนิ
เบีย้เลีย้งพืน้ฐำนรำยวนัสงูสุดแยกต่ำงหำก) 
* จะมีการแก้ไขจ านวนเงินเบีย้เลี้ยงพื้นฐานรายวนัในวนัท่ี 1 สิงหาคมของทุกปี ตามผล “สถิติแรงงานของทุกเดือน”  

(2) มกีำรก ำหนดจ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนรำยวนัสงูสุดในแต่ละช่วงอำยุไว ้
(กรณีวนัทีอ่ยู่ในขำ่ยไดร้บัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนคอืตัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2020 ถงึ วนัที ่31 กรกฎำคม 2021) 

จ ำนวนเงนิค่ำจำ้งรำยวนั (w เยน) อตัรำทีจ่่ำยเงนิ จ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนรำยวนั (y เยน) 

● ผู้ท่ีออกจากงานตอนมีอายุไม่ถึง 30 ปีหรือตัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป 

ตัง้แต่ 2,574 เยนขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 5,030 เยน 80% 2,059 เยน - 4,023 เยน 

ตัง้แต่ 5,030เยนขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 12,390 เยน 80% - 50% 4,024 เยน - 6,195 เยน (*1) 

มำกกว่ำ 12,390 เยน แต่ไม่เกนิ13,700 เยน 50% 6,195 เยน - 6,850 เยน 

มำกกว่ำ 13,700 เยน (จ านวนเงินสูงสุด) ― 6,850 เยน (จ านวนเงินสูงสุด) 

● ผู้ท่ีออกจากงานตอนมีอายุตัง้แต่ 30 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 45 ปี 

ตัง้แต่ 2,574 เยนขึน้ไปแตไ่ม่ถงึ 5,030 เยน 80% 2,059 เยน - 4,023 เยน 

ตัง้แต่ 5,030 เยนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 12,390 เยน 80% - 50% 4,024 เยน - 6,195 เยน (*1) 

มำกกว่ำ 12,390 เยน แต่ไม่เกนิ 15,210 เยน 50% 6,195 เยน - 7,605 เยน 

มำกกว่ำ 15,210 เยน (จ านวนเงินสูงสุด) ― 7,605 เยน (จ านวนเงินสูงสุด) 

● ผู้ท่ีออกจากงานตอนมีอายุตัง้แต่ 45 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 60 ปี 

ตัง้แต่ 2,574 เยนขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 5,030 เยน 80% 2,059 เยน - 4,023 เยน 

ตัง้แต่ 5,030 เยนขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 12,390 เยน 80% - 50% 4,024 เยน - 6,195 เยน (*1) 

มำกกว่ำ 12,390 เยน แต่ไม่เกนิ 16,740 เยน 50% 6,195 เยน - 8,370 เยน 

มำกกว่ำ 16,740 เยน (จ านวนเงินสูงสุด) ― 8,370 เยน (จ านวนเงินสูงสุด) 

● ผู้ท่ีออกจากงานตอนมีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 65 ปี 

ตัง้แต่ 2,574 เยนขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 5,030 เยน 80% 2,059 เยน - 4,023 เยน 

ตัง้แต่ 5,030 เยนขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 11,140 เยน 80% - 45% 4,024 เยน - 5,013 เยน (*2) 

มำกกว่ำ 11,140 เยน แต่ไม่เกนิ15,970 เยน 45% 5,013 เยน - 7,186 เยน 

มำกกว่ำ 15,970 เยน (จ านวนเงินสูงสุด) ― 7,186 เยน (จ านวนเงินสูงสุด) 
 

*1 y = 0.8w - 0.3｛(w - 5,030) /7,360｝w 

*2 จ ำนวนเงนิทีน้่อยอนัใดอนัหนึ่งของ y = 0.8w-0.35｛(w - 5,030)/6,110｝w, y = 0.05w + 4,456 

 

(3) ก ำหนดจ ำนวนวนัสงูสุดทีส่ำมำรถรบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนได้ตำมอายุในวนัท่ีออกจากงาน ระยะเวลาท่ีถกูจ้างงานในฐานะผู้เอาประกนัและเหตุผล 

     การออกจากงานล่าสุด ไวใ้นตำรำงในหน้ำถดัไป (เรยีกสิง่นี้ว่ำ “จ านวนวนัรบัเงินท่ีก าหนด”) 
 

 

 

 

 

   

 

4 จ านวนเงินเบีย้เล้ียงพืน้ฐานรายวนัและจ านวนวนัท่ีรบัเงิน? 

 

กรณีมรีะยะเวลำว่ำงเวน้ทีผู่เ้อำประกนัเปลีย่นทีท่ ำงำนและอื่น ๆ ซึง่ระยะเวลำว่ำงเวน้นัน้ไม่เกนิ 1 ปี จะค ำนวณระยะเวลำก่อนและหลงัของผูเ้อำ
ประกนัรวมกนัทัง้หมด แต่ทว่ำกรณีเคยรบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำน (รวมถงึเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้และอืน่ ๆ) หรอืเงนิกอ้นพเิศษมำก่อน จะค ำนวณ
เฉพำะระยะเวลำของผูเ้อำประกนัภำยหลงัจำกรบัเงนิดงักล่ำวเท่ำนัน้ 

 ระยะเวลำทีเ่ป็นพนักงำนทีเ่ขำ้ท ำงำนแลกเปลีย่นโดยจำ้งงำนแบบต่อเนื่องทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 21 วรรค 1 ตำมกฎหมำยกำรแลกเปลีย่นบุคลำกร
ของภำครฐัและภำคเอกชน และระยะเวลำทีร่บัเงนิช่วยเหลอืกรณีหยุดงำนเพื่อดูแลลูก (ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม  2007 เป็นตน้ไป) จะไม่น ำมำรวมในกำร
ค ำนวณประเมนิจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด 

ระยะเวลาท่ีถกูจ้างงานในฐานะผู้เอาประกนั 
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จ านวนวนัรบัเงินท่ีก าหนด 

① ผู้ท่ีออกจากงานเน่ืองจากส้ินสุดระยะเวลาสญัญา  เกษียณอายุ และออกจากงานตามความประสงคข์องตนเอง 
(ผู้ท่ีออกจากงานทัง้หมดท่ีไม่เข้าขา่ยในข้อ ② และข้อ ③) 

 

ไม่ถึง 10 ปี 

ตัง้แต่ 10 ปีข้ึนไป

แต่ไม่ถึง 20 ปี 

ตัง้แต่ 20 ปีข้ึนไป 

ทุกวยั 90 วนั 120 วนั 150 วนั 

 

② ผู้ท่ีออกจากงานเน่ืองจากการปิดกิจการ การเลิกจา้ง และการหยุดจ้างงานท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด (ไม่รวมข้อ ③) 
 

ไม่ถึง 1 ปี 

ตัง้แต่ 1 ปีข้ึนไป 

แต่ไม่ถึง 5 ปี 

ตัง้แต่ 5 ปีข้ึนไป

แต่ไม่ถึง 10 ปี 

ตัง้แต่ 10 ปีข้ึนไป

แต่ไม่ถึง 20 ปี 

ตัง้แต่ 20 ปีข้ึนไป 

ไม่ถึง 30 ปี  90 วนั 120 วนั 180 วนั ― 

ตัง้แต่ 30 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 35 ปี  120 วนั 

180 วนั 

210 วนั 240 วนั 

ตัง้แต่ 35 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 45 ปี 90 วนั 150 วนั 240 วนั 270 วนั 

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

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

 

* กำรใชต้ำรำง ② ส ำหรบัผูท้ีถู่กใหอ้อกจำกงำนเนื่องจำกกำรหยดุจำ้งงำนทีเ่ป็นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดนัน้เป็นมำตรกำรชัว่ครำว (ใชก้บัผูท้ีถู่กใหอ้อกจำกงำนใน
ระยะเวลำจนถงึวนัที ่31 มนีำคม 2022) 

 

③ ผู้ท่ีหางานยาก เช่น คนพิการ (เจ้าตวัจะต้องเป็นผู้ย่ืนเร่ือง) 
 

ไม่ถึง 1 ปี * ตัง้แต่ 1 ปีข้ึนไป 

ไม่ถึง 45 ปี 

150 วนั 

300 วนั 

ตัง้แต่ 45 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 65 ปี 360 วนั 

* ช่อง “ไม่ถงึ 1 ปี” ใชเ้ฉพำะกบัผูท้ีถู่กใหอ้อกจำกงำนเนื่องจำกเหตุผลทีเ่ขำ้ขำ่ยในขอ้ ② หรอืเหตุผลอืน่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดเ้ท่ำนัน้ 

 

 

 ระยะเวลำทีส่ำมำรถรบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนนัน้ โดยหลกัการแลว้จะมีระยะเวลา 1 ปีนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัท่ีออกจากงาน (ผู้ท่ี
มจี านวนวนัรบัเงินท่ีก าหนด 330 วนั จะเท่ากบั 1 ปี + 30 วนั ส่วนผู้ท่ีมีจ านวนวนัรบัเงินท่ีก าหนด 360 วนั จะเท่ากบั 1 ปี +  
60 วนั) เรยีกระยะเวลำน้ีว่ำ “ระยะเวลารบัเงิน” 
 ส ำหรบัวนัทีอ่ยู่ในสถำนะว่ำงงำนทีอ่ยู่ในระยะเวลำนี้ คุณสำมำรถรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนทีจ่ ำกดัจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด 

 เมื่อเลยระยะเวลำนี้ไปแลว้ แมจ้ะรบัเงนิยงัไม่ครบตำมจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนดกต็ำม หลงัจำกน้ีจะไม่สำมำรถรบัเงนิเบีย้เลีย้ง
พืน้ฐำนได ้

5 ระยะเวลาท่ีสามารถรบัเบีย้เล้ียงพื้นฐาน? 

อำยุตอนออกจำกงำน 

ระยะเวลำทีเ่ป็นผูเ้อำประกนั 

ระยะเวลำทีเ่ป็นผูเ้อำประกนั 

 อำยุตอนออกจำกงำน 

 

อำยุตอนออกจำกงำน 

ระยะเวลำทีเ่ป็นผูเ้อำประกนั 
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วนัทีต่ดัสนิคุณสมบตักิำรรบัเงนิ 

ั ิ

ช่วงเวลำรอคอย 
(7 วนั) 

ขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ 

(3 เดอืน) 
รบัเงนิในจ ำนวน120 วนั จ ำนวน 30 วนั 

วนัทีต่ดัสนิคุณสมบตักิำรรบัเงนิ 

ช่วงเวลำรอคอย 
(7 วนั) 

 

ขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ (3 เดอืน) 

 

A (*) 

วนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำรบัเงนิตอนแรก 

วนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำรบัเงนิ 

วนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำรบัเงนิ 

 

  

กรณีหลงัออกจำกงำนดว้ยเหตผุลส่วนตวัแลว้เดนิเรื่องทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ ล่ำชำ้  
 จ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนดคอื 150 วนั ... 
 

 

 

              

ในกรณีนี้ระยะเวลำกำรรบัเงนิจะสิน้สุดลง ณ เวลำทีร่บัเงนิในจ ำนวน 120 วนั ฉะนัน้จ ำนวน 30 วนัจะไม่สำมำรถรบัเงนิได ้

แต่ทว่ำสำมำรถขยายระยะเวลารบัเงินได ้ถ้าหากไม่สามารถท างาน ได้เป็นเวลาตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป เน่ืองจำกกำรเจบ็ป่วย
หรอืบำดเจบ็ ตัง้ครรภ ์ฯลฯ (กรุณำด ู“16 กำรขยำยระยะเวลำรบัเงนิ คอื?”) 

 

 นอกจำกนี้กรณีผูท้ีเ่ขำ้ขำ่ยขอ้ ③ หน้ำ 8 มจี ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด 300 วนั หรอื 360 วนั และไดร้บัขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ
เป็นเวลำ 3 เดอืน จะใชร้ะยะเวลำกำรรบัเงนิกรณีพเิศษดงัต่อไปนี้ 
 

 

 

 

ในกรณีนี้ระยะเวลำรบัเงนิ คอื ระยะเวลำทีไ่ดจ้ำกกำรบวก A เขำ้กบัระยะเวลำรบัเงนิตอนแรก 

* A =  21 วนั + 3 เดอืน (ขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ) + 300 วนั (จ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด) – 1 ปี 

 

 

กำรเดนิเรื่องเกีย่วกบัประกนักำรจำ้งงำนนัน้ เริม่ตน้จำกยื่นใบออกจำกงำนรวมถงึยื่นสมคัรงำนทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ (กรณีผูท้ีเ่ป็น
ลูกเรอืลำออกซึง่มคีวำมประสงคจ์ะเขำ้ท ำงำนเป็นลูกเรอืต่อไปใหย้ื่นที่ส ำนักงำนกำรขนส่งภมูภิำค) 
 วนัทีเ่ริม่ตน้เดนิเรื่องนี้เรยีกวำ่ “วนัท่ีตดัสินคณุสมบติัการรบัเงิน” 

 ในตอนยื่นสมคัรงำน ขอใหก้รอกประเภทของงำน รำยได ้และอื่น ๆ ทีต่อ้งกำรลงใน “ใบสมคัรงาน” 

 

 ตัง้แต่วนัท่ีตดัสินคณุสมบติัการรบัเงินจนถึงเวลาผา่นไป 7 วนัท่ีอยูใ่นสถานะว่างงาน จะไม่สำมำรถรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนได ้
ซึง่เรยีกระยะเวลำนี้ว่ำ “ช่วงเวลารอคอย” 

 ดงันัน้วนัทีเ่ขำ้ขำ่ยไดร้บัเงนิคอืตัง้แตว่นัถดัไปของวนัสุดทำ้ยของ “ช่วงเวลารอคอย” นี้ ซึง่จะไดร้บัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนตำมวนัทีไ่ดร้บั
กำรรบัรองกำรว่ำงงำนทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ 

6 เร่ิมต้นจากการยื่นสมคัรงาน 

7 “ช่วงเวลารอคอย” ตัง้แต่วนัท่ีตดัสินคณุสมบติัการรบัเงิน 

วนัถดัไปของวนัทีอ่อก
จำกงำน 

ระยะเวลำรบัเงนิ ( 1 ปี) ไม่สำมำรถรบัเงนิได้ 

ตวัอย่ำง 

วนัถดัไปของวนัที่
ออกจำกงำน 

ระยะเวลำรบัเงนิตอนแรก ( 1 ปี) 
ระยะเวลำที่ถูกขยำย 
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 กรณีอยู่ในสถำนะว่ำงงำนอย่ำงต่อเนื่อง หลงัจำกหมดชว่งเวลำรอคอย (เรยีกช่วงนี้ว่ำ “ส้ินสุดช่วงเวลารอคอย”) จะถอืว่ำเขำ้ขำ่ย
กำรรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำน 

 

 

 

 

 

 

( ／ )     ( ／ )  ( ／ )     ( ／ )  ( ／ ) 

 

 

ผูท้ีเ่ขำ้ขำ่ยขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ จะเริม่รบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนได ้ในกรณีอยู่ในสถำนะว่ำงงำนอย่ำงต่อเนื่องหลงัจำกเวลำผ่ำนไป 3 
เดอืนนับตัง้แตว่นัถดัไปทีผ่่ำนชว่งเวลำรอคอย (เรยีกชว่งนี้ว่ำ “ส้ินสุดช่วงเวลารอคอย”)  
① กรณีลาออกด้วยเหตุผลส่วนตวัแบบไมส่มเหตุสมผล 

② กรณีถกูเลิกจ้างด้วยเหตุผลร้ายแรงเน่ืองจากความรบัผิดชอบของตนเอง 
 

 

 

 

 

 

( ／ )     ( ／ ) ( ／ ) ( ／ )      ( ／ )      ( ／ )  ( ／ ) 

 

กำรขอรบัเงนินัน้จะท ำไดห้ลงัจำกขอรบักำรรบัรองในวนัรบัรองหลงัจำกระยะเวลำของขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิผ่ำนไปแลว้  
แต่ถ้าหากไม่ขอรบัการรบัรองการว่างงานในวนัรบัรองตอนแรกจะไม่ถือวา่เลยช่วงเวลารอคอย 

ผูท้ีม่ขีอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิจะตอ้งไปฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ ในวนัรบัรองทีก่ ำหนด เพื่อรบักำรรบัรองกำรว่ำงงำนดว้ยเช่นกนั 

 

 

10 หากได้งานใหม่ในขณะท่ียงัไม่ได้ขอรบัเงินเลย? 

  

กรณีไดร้บักำรตกลงใหเ้ขำ้ท ำงำนอกีครัง้ จ ำเป็นตอ้งแจง้เรื่องกำรท ำงำนใหแ้กฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ ทรำบ (กรุณำดรูำยละเอยีดใน “20 
เมื่อไดง้ำนหรอืกำรตกลงเริม่ธุรกจิ?) 
 กรณีเขำ้ท ำงำนอกีครัง้โดยทีย่งัไมไ่ดข้อรบัเงนิเบีย้เลี้ยงพืน้ฐำนหรอืเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ ฯลฯ จะค ำนวณรวมระยะเวลำที่
ท ำประกนักำรจำ้งงำนก่อนหน้ำนี้ทัง้หมด และตอนค ำนวณจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนดของประกนักำรจำ้งงำนกรณีว่ำงงำนในอนำคต  
กจ็ะน ำมำคดิรวมกบัระยะเวลำทีถู่กจำ้งงำนในฐำนะผูเ้อำประกนั 

8 การเร่ิมรบัเงิน (กรณีไม่มีข้อจ ากดัของการรบัเงิน) 

9 มีข้อจ ากดัของการรบัเงิน 3 เดือนตามเหตผุลการออกจากงาน 

วนัทีต่ดัสนิคุณสมบตัิ
กำรรบัเงนิ 

 

ไม่ไดร้บัเงนิ 
ช่วงเวลำรอคอย (7 วนั) 

 
วนัทีส่ิน้สุด
ช่วงเวลำรอ
คอย 

วนัถดัไปของวนัที่
สิน้สุดช่วงเวลำรอคอย 

เขำ้ขำ่ยกำรรบัเงนิ 

วนัก่อนวนัทีร่บัรอง
ตอนแรก 

วนัทีร่บัรอง
ตอนแรก 

สถำนะว่ำงงำน 

ไปฮลัโหลเวริค์ในวนัทีร่บัรองนี้และ
เมื่อขอรบักำรรบัรองกำรว่ำงงำน จะ
ไดร้บักำรรบัรอง “ช่วงเวลำรอคอย 7 
วนั” และ “สถำนะว่ำงงำนตัง้แตว่นั
ถดัไปของวนัทีส่ิน้สุดช่วงเวลำรอคอย
จนถงึวนัก่อนวนัทีร่บัรอง” จำกนัน้จะ
เริม่รบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำน 

สถำนะกำรว่ำงงำน 

ขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงิน (3 เดือน) 
วนัทีต่ดัสนิ
คุณสมบตักิำรรบั
เงนิ 

ไม่ไดร้บัเงนิ 
ช่วงเวลำรอคอย (7 วนั) 

วนัทีส่ิน้สุด
ช่วงเวลำรอ
คอย 

วนัถดัไปของวนัที่
สิน้สุดช่วงเวลำรอคอย 

เขำ้ขำ่ยไดร้บัเงนิ 

วนัทีร่บัรอง
ตอนแรก 

ไม่ไดร้บัเงนิ 

วนัถดัไปที่ผ่ำนระยะเวลำ
ของขอ้จ ำกดัของกำรรบั
เงนิ 

 

วนัก่อนวนั
รบัรอง 

วนัทีร่บัรอง  
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ส ำหรบัขอบเขตหรอืเงือ่นไขของระยะเวลำทีส่ำมำรถค ำนวณรวมไดน้ัน้ มขีอ้ก ำหนดไวห้ลำยขอ้ กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดกบั
เจำ้หน้ำทีข่องฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ 

 

 

 ในกำรขอรบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนนัน้ คุณจะตอ้งไปทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ ดว้ยตนเอง เพื่อแจง้สถำนะว่ำได ้(ก ำลงั) ว่ำงงำนดว้ย 
“เอกสารแสดงการรบัรองการว่างงาน” ในวนัท่ีก าหนดซ่ึงโดยหลกัการแล้วยื่นใน 4 สปัดาห์ต่อ 1 ครัง้ (28 วนั) (เรยีกวนันี้ว่ำ 
วนัรบัรองกำรว่ำงงำน) 

กำรด ำเนินกำรจ่ำยเงนิหลงัจำกตรวจสอบอย่ำงเป็นกลำงและโดยละเอยีดรอบคอบว่ำอยูห่รอืไมอ่ยู่ใน “สถานะว่างงาน” นัน้มี
ควำมส ำคญั ดงันัน้ ในกำรรบัรองกำรว่ำงงำนจงึก ำหนดเกณฑก์ำรตดัสนิโดยใชผ้ลการหางานตามขอบเขตท่ีก าหนด กรุณำกรอก
ขอ้มลูกำรหำงำนทีท่ ำไปในระยะเวลำทีต่อ้งกำรขอรบัรองกำรว่ำงงำนอย่ำงถูกตอ้ง (ส ำหรบัเอกสำรแสดงกำรรบัรองกำรว่ำงงำน กรุณำดู
ที ่“12 วธิกีำรเขยีนเอกสำรแสดงกำรรบัรองกำรว่ำงงำน” และส ำหรบัผลกำรหำงำน กรุณำดทูี ่“13 ผลกำรหำงำนคอื?” 
 คุณสำมำรถด ำเนินกำรรบัรองกำรว่ำงงำนในวนัทีอ่ยู่ในสถำนะว่ำงงำนตำมกำรแจง้ดงักล่ำว แลว้เดนิเรื่องรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนที่
ฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ  

เก่ียวกบั “วนัรบัรองการว่างงาน” 

 จะแสดงวนัรบัรองในรปูแบบสปัดาหแ์ละวนัตรงช่องวนัรบัรองในบตัรผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำนของคุณ 

 คุณสำมำรถตรวจสอบวนัรบัรองไดโ้ดยใชป้ฏทินิทีแ่นบมำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 การรบัรองการว่างงานคือ? 

กรณีพมิพว์ำ่ “รปูแบบ 2 - อ.” 
“รปูแบบ 2” คอืแสดงวนัรบัรองในรปูแบบสปัดำห ์(ตัง้แต่รปูแบบ 1 ถงึรปูแบบ 4) 
“อ.” คอืแสดงวนั (จ. อ. พ. พฤ. ศ.) 
* กรณุาระวงัเพราะมิได้หมายความว่าวนัองัคารท่ี 2 

 

เมื่อดปูฏทินิดำ้นซำ้ย วนัรบัรองคอืวนัที ่16 กนัยำยนซึง่เป็นจุดทีร่ปูแบบสปัดำห ์2 
(แนวนอน) ตดักบัวนัองัคำร (แนวตัง้) 
และวนัรบัรองครัง้หน้ำคอืวนัที ่14 ตุลำคม 

 

★บำงครัง้วนัรบัรองอำจม ี2 ครัง้ใน 1 เดอืน 

★กรณีวนัรบัรองตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ จะเปลีย่นแปลงวนัรบัรอง
และประกำศ ฯลฯ เพื่อแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ ดงันัน้กรุณำตรวจสอบเอกสำรแจง้
ประกำศ 

★จะพมิพว์นัรบัรองครัง้หน้ำไวท้ีบ่ตัรผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิ 

 

กรณุาระวงั 



 12 

 

เก่ียวกบั “เอกสารแสดงการรบัรองการว่างงาน” 

 เอกสำรแสดงกำรรบัรองกำรวำ่งงำนเป็นเอกสำรส ำคญัส ำหรบัขอรบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำน ฉะนัน้กรุณำกรอกขอ้มลูลงช่องทีเ่ขำ้ขำ่ยให้
ถูกตอ้ง กรณีแจง้ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็จะถูกลงโทษในฐำนขอรบัเงนิโดยทจุรติ 

 

1. กรุณำน ำ 1) บตัรผูม้คีุณสมบตัริบัจำกเงนิประกนักำรจำ้งงำน 2) เอกสำรแสดงกำรรบัรองกำรว่ำงงำน 3) ตรำประทบั  
(ไม่สำมำรถใชต้รำยำงทัว่ไป) มำในวนัรบัรองดว้ย 

2. กรุณำกรอกเอกสำรแสดงกำรรบัรองกำรว่ำงงำนดว้ยปำกกำลูกลื่นหรอืปำกกำหมกึซมึสดี ำ 
ถำ้กรอกผิดให้ประทบัตราจดุท่ีมีการแก้ไขหรือแก้ไขโดยเซน็ช่ือด้วยลายมือตนเอง 

3. ในกรณีดงัต่อไปนี้ กรุณำกรอกขอ้มลูลงช่องทีเ่ขำ้ขำ่ยใหถู้กตอ้งแมว้่ำจะยงัไม่ไดร้บัรำยไดก้ต็ำม 

(1) วนัท่ีจ้างงานในกรณีท างาน (รวมถึงในช่วงระยะฝึกงานและทดลองงาน)  
(2) วนัท่ีท างาน กรณีท ำงานเสริมหรอืงานช่วยเหลือ 

(3) วนัท่ีท างาน กรณีท างานพารท์ไทม ์งานพิเศษ กำรจำ้งงำนชัว่ครำวและกำรท ำงำนแบบจำ้งงำนรำยวนั ฯลฯ 
  (กรณีท ำงำนดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำนำน อำจถอืเป็น “กำรเขำ้ท ำงำน”) 
(4) วนัทีเ่ริม่ธุรกจิส่วนตวั (รวมถงึระยะเวลำเตรยีม) วนัทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของบริษทั  

วนัทีท่ ำธุรกจิครอบครวั เช่น กำรเกษตร กำรคำ้ขำย วนัทีน่ าเสนอบริการด้านแรงงานด้วยการรบัเหมาและ 

การเป็นตวัแทน และวนัทีท่ ากิจกรรมอาสาสมคัร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 วิธีการเขียนเอกสารแสดงการรบัรองการว่างงาน 

ในกำรเรยีกผูร้บัเงนิไปยงัเคำน์เตอรร์บัรองกำรว่ำงงำน จะเรยีกดว้ยชื่อเตม็ เพื่อป้องกนักำรมอบเอกสำร ฯลฯ ผดิแก่
ผูอ้ื่นและลดระยะเวลำรอเพื่อใหเ้คำน์เตอรท์ ำงำนคล่องตวั กรุณำท ำควำมเขำ้ใจและขอควำมร่วมมอืดว้ย 

อน่ึง ส ำหรบัผูท้ีไ่ม่ตอ้งกำรใหเ้รยีกดว้ยชื่อเตม็ดว้ยเหตุผลต่ำง ๆ กรุณำปรกึษำเจำ้หน้ำก่อนล่วงหน้ำ 

กำรเรยีกตรงเคำน์เตอร ์

★วนัทีท่ ำงำนไม่สำมำรถขอรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนได ้แต่กรณีเป็นไปตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนด อำจขอรบั “เบีย้เลีย้งกำรท ำงำน” 
ได ้(กรุณำด ู25 เกีย่วกบัเบีย้เลีย้งกำรท ำงำน) 

★กรณีมรีำยไดจ้ำกกำรท ำงำนเสรมิหรอืงำนชว่ยเหลอื อำจโดนลดจ ำนวนเงนิหรอืไม่ไดร้บัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนโดยจะค ำนวณ
ตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดกบัเจำ้หน้ำทีข่องฮลัโหลเวริ์ค ฯลฯ 

★ กรณีจ ำเป็นอำจขอใหแ้สดงใบอนุญำตขบัขีห่รอืเอกสำรอื่นทีส่ำมำรถยนืยนัเจำ้ตวัในตอนรบัรองดว้ย 

กรณุาระวงั 



 13 

แบบฟอรม์ที ่14 (เกีย่วกับมาตรา 22) (หนา้ที ่1)

เอกสารแสดงการรับรองการวา่งงาน
(กรณุาอ่านขอ้ควรระวังในการเขยีนในหนา้ที่ 2 ก่อนกรอกขอ้มูล)

* ประเภทแบบฟอรม์ 11203

1
ก. ไดท้ า 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

เดอืน 15 16 17 18 19 20 21 เดอืน 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

ข. ไม่ไดท้ า 29 30 31 29 30 31

2

3 คณุไดห้างานในชว่งระหวา่งไดรั้บการรับรองการวา่งงานหรอืไม่

(ก.)

(ข.)

(ค.)

(ง.)

（2）กรณีทีเ่คยสมัครงานบรษัิททีน่อกเหนือจากการหางานในขอ้ (1) กรุณากรอกลงในชอ่งดา้นลา่ง

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

ข. (กรุณากรอกเหตผุลทีไ่ม่ไดห้างานโดยละเอยีด)

4
ก.

ข.
(ก.) (ข.) (ค.) (ง.) (จ.)

5

ข.

　แจง้ขอ้มูลขา้งตน้ตามขอ้ก าหนดในมาตรา 22 วรรค 1 ของกฎระเบยีบทีบ่ังคับใชต้ามกฎหมายประกันการจา้งงาน
　　　เรวะ    ปี     　　เดอืน　　 วนั

เรยีน ผอ. ส านักงานสวสัดภิาพแรงงาน ชือ่นามสกุลผูม้คีณุสมบัตรัิบเงนิ ตราประทับ

　　(วนัทีย่ืน่เอกสารนี้) ผอ. ส านักงานการขนสง่ภมูภิาค หมายเลขรับเงนิ　　(　　　　　　　　　　             　　　)

- -
ปี  เดอืน วนั

(วนัแรก) ปี เดอืน วนั

～

(วนั

สดุทา้ย

)

เดอืน วนั

5．

วนั เยน

วนั

7．วันที่รับเบีย้เลีย้งท างาน
วนั

8．จ านวนวนัทีรั่บเงนิชว่ยเหลอืพเิศษซึง่เทยีบเทา่กบัเบีย้เลีย้งการท างาน

วนั

9．วันเดอืนปีที่เขา้ท างาน - ความเป็นมา
ปี เดอืน วนั

-

ระยะเวลาที่เขา้ขา่ย
การรับรอง

ห
ม
าย

เห
ต
ุ

ต
รา

ป
ระ

ทั
บ
ผ
ูจ้ัด

ก
าร

ต
รา

ป
ระ

ทั
บ
ผ
ูจ้ัด

ท
 า

　　　　เดอืน　　　　 วนัที　่　　　เดอืน　　　　วนัที่
* หว้ขอ้แจง้ให ้

ทราบ

*ชอ่ง

บนัทกึของ

สนง.สวสัดิ

ภาพ

แรงงาน

หรอืสนง.

การขนสง่

ภมูภิาค

1．หมายเลขรับ
เงนิ

4．

ระยะเวลา
รับเงนิ

3．วันเดอืนปีที่ส ิน้สดุชว่งเวลารอ
คอย

รายไดจ้ากงาน
เสรมิหรอืงาน
ชว่ยเหลอื

6．จ านวนวันที่รับเบีย้เลีย้ง
พื้นฐาน

2．ประเภทที่ยังไม่ได ้
รับเงนิ

ชอ่งวา่ง　นอกเหนือจากยังไม่ได ้
จา่ยเงนิ

1 　ยังไม่ไดรั้บเงนิ

อนิเตอรเ์น็ต

ไม่ไดห้างาน

(บรษัิทที่ท างาน)

     ชือ่บรษัิท (                                                                                              )

     ที่ตัง้ (รหสัไปรษณีย ์                                                                               )
     หมายเลขโทรศัพท์ (                                                                              )เขา้ท างาน

หากคุณไดรั้บการจัดหางานที่เหมาะสม
กบัคุณจากส านักงานสวสัดภิาพแรงงาน
หรอืส านักงานการขนส่งภูมภิาค คุณจะ
ตอบรับหรอืไม่

ตอบรับ

ไม่ตอบรับ

ผูท้ี่ท าเครือ่งหมาย ○ ในขอ้ ข กรุณาเลือกเหตุผลที่ไมต่อบรับทันทีจากขอ้ควรระวงั 8 ในหนา้ที่ 2 

แลว้ท าเครือ่งหมาย ○ ที่สัญลักษณ์ดังกล่าว

ขอใหผู้ท้ี่เขา้ท างานหรอืท าธรุกจิ
ส่วนตัวหรอืผูท้ี่มกี าหนดจะเขา้ท างาน
หรอืท าธรุกจิส่วนตัวกรอกขอ้มลู

ธรุกจิสว่นตัว

ก.

(1) การจัดหางานจากส านักงานสวัสดภิาพแรงงาน
หรอืส านักงานการขนสง่ภมูภิาค
(2) การจัดหางานจากหน่วยงานปกครองทอ้งถิน่
หรอืบรษัิทจัดหางาน
(3) เขา้ท างานดว้ยตนเอง

เขา้ท างาน (ก าหนด) ตัง้แต　่　　　　เดอืน　　　　　วนั

เริม่ท าธุรกจิสว่นตวั (ก าหนด) ตัง้แต　่　เดอืน　　　　　วนั

นติยสารที่ใหข้อ้มูลการ
ท างาน

โฆษณาในหนังสอืพิมพ์

คนรูจั้กแนะน า

(หมายเลขโทรศัพท์                                          ) อืน่ ๆ

(1) คณุหางานดว้ยวธิกีารใด

วธิกีารหางาน
วันที่หา
งาน

ชือ่หน่วยงานที่ใช ้

คนรูจั้กแนะน า

อืน่ ๆ

โฆษณาในหนังสอืพิมพ์

ประเภท
งาน เหตุจงูใจที่สมคัร ผลการสมคัรงาน

นติยสารที่ใหข้อ้มูลการ
ท างาน

อนิเตอรเ์น็ต

วนัทีส่มคัร

งาน

วธิีการสมคัร

งาน

ขอค าปรกึษาดา้นแรงงาน การจัดหางาน
 ฯลฯ จากส านักงานสวสัดภิาพแรงงาน
หรอืส านักงานการขนส่งภูมภิาค

ขอค าปรกึษาดา้นแรงงาน การจัดหางาน
 ฯลฯ จากบรษัิทจัดหางาน

ขอค าปรกึษาดา้นแรงงาน ฯลฯ จาก
บรษัิทตัวแทนจัดส่งแรงงานไปประจ าการ

ขอค าปรกึษาดา้นแรงงาน การจัดหางาน
 ฯลฯ จากหน่วยงานรัฐ ฯลฯ

รายละเอยีดการหางาน

มรีายไดจ้ านวนกีว่ัน　　　　จ านวนวัน

มรีายไดจ้ านวนกีว่ัน　　　　จ านวนวัน

ผูท้ี่ท างานเสรมิหรอืงานช่วยเหลือและไดรั้บรายได ้กรุณากรอกวนัที่มรีายได ้
จ านวนเงนิรายได ้(จ านวนกีว่นั) และอืน่ ๆ

คณุเขา้ท างาน ท างานหรอืงาน
เสรมิ งานชว่ยเหลอืในชว่ง
ระยะเวลาทีค่ณุไดรั้บการรับรอง
การวา่งงานหรอืไม่

กรณุาท าเครือ่งหมาย ○ 

วันที่จา้งงานหรอืท างาน 
และท าเครือ่งหมาย x 

วันที่ท างานเสรมิหรอืงาน
ชว่ยเหลอื ตรงปฏทินิดา้น
ขวามอื

 (
ก
รณุ

าท
 าเ

ค
รือ่

งห
ม
าย

 ○
 ใ

น
ข
อ้
ท
ี่เก

ีย่
วข

อ้
งแ

ล
ะก

รอ
ก
ข
อ้
ม
ูล
ท
ี่จ า

เป็
น)

วนัที่มรีายได ้　　　　เดือน　　　　วนั

วนัที่มรีายได ้　　　　เดือน　　　　วนั

วนัที่มรีายได ้　　　　เดือน　　　　วนั

จ านวนเงนิรายได　้                 เยน

จ านวนเงนิรายได　้                 เยน

จ านวนเงนิรายได　้                 เยน

มรีายไดจ้ านวนกีว่ัน　　　　จ านวนวัน

(หมายเลขโทรศัพท์                                          )

ก. ไดห้างาน

ชือ่บรษัิท แผนก

                         

                                  

         

                        

 

5/20 ฮลัโหลเวริค์ 

○○ 

อุตสำหกรรม □□ (จ ากดั) 

03-5253-1111 

5/6 เขำ้ไป
สมคัร
โดยตรง 

กำรขำย 16 พ.ค. 

จะมีการแจ้งว่ารบัหรือไม่
รบัเข้าท างาน 

2 5 28 

○○ 
โคะโย ทะโร 

20-123456-7 

× × ○ 

2000 2 5 

① 

② 

③ 

4 5 

ผลของกำรรบัค ำปรกึษำดำ้นแรงงำน คอืไดร้บักำร

แนะน ำแก่บรษิทั△△ จ ำกดั สมัภำษณ์เมื่อ 23 พ.ค. รอ

ผลว่ำจะรบัหรอืไมร่บัเขำ้ท ำงำน (ก ำหนดจะแจง้ผลว่ำรบั

หรอืไมร่บัเขำ้ท ำงำนในวนัที ่29 พ.ค.) 

④ 

⑤ 

⑥ 

25 
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◎ ขอให้กรอกข้อมูลลงในเอกสารแสดงการรบัรองการว่างงานให้ตรงตามความเป็นจริง 
จะอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการกรอกขอ้มูลตอนบรรยายสรปุการประกนัการจา้งงาน 

①  กรณีเขำ้ท ำงำน ท ำงำน ท ำงำนเสรมิ ท ำงำนชว่ยเหลอืในช่วงระยะเวลำทีคุ่ณไดร้บักำรรบัรองกำรว่ำงงำน กรุณำท ำเครื่องหมำย 
○ ที ่“ ア した (ก. ได้ท า)” 

 

 

โดยหลกักำรแลว้จะหมำยถงึตัง้แต่วนัรบัรองครัง้แรกจนถงึวนักอ่นวนัรบัรองในครัง้นี ้
 

 

  

กรุณำท ำเครื่องหมำย ○ หรอืเครื่องหมำย × ในปฏทินิ โดยอำ้งองิเงือ่นไขในหน้ำ 15 

 

* กรณุากรอกข้อมูลลงไปในทกุกรณีไม่ว่าคณุจะมีหรือไม่มรีายได ้

 และกรณีท่ีตดัสินไม่ได้ว่าเป็นการเข้าท างานหรือท างาน หรือท างานเสริมหรืองานช่วยเหลือ กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของ 
  ฮลัโหลเวิรค์ ฯลฯ แล้วจึงกรอกข้อมูล 

②  กรณีท ำงำนเสรมิหรอืงำนช่วยเหลอืและไดร้บัรำยไดใ้นช่วงระยะเวลำทีคุ่ณไดร้บักำรรบัรองกำรว่ำงงำน กรุณำกรอกรำยไดข้อง  

 กำรท ำงำนเสรมิ วนัทีร่บัค่ำตอบแทน ฯลฯ และจ ำนวนเงนิรำยไดข้องงำนช่วยเหลอื และรำยไดน้ัน้เป็นรำยไดใ้นจ ำนวนกีว่นั 

③  กรุณำกรอกสภำพกำรหำงำนโดยละเอยีด (อำ้งองิสิง่ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็น “กำรหำงำน” หน้ำ 16) 
  ประเดน็หลกัของกำรกรอกขอ้มลูอย่ำงละเอยีดมดีงัต่อไปนี้ 
 

○ กรณีไดห้ำงำนในช่วงระยะเวลำทีคุ่ณตอ้งกำรขอรบักำรรบัรองกำรว่ำงงำน กรุณำกรอกขอ้ทีเ่ขำ้ขำ่ยในชอ่ง (1) 
กรณีนอกเหนอืจำกกำรหำงำนในช่อง (1) และไดส้มคัรงำนกบับรษิทั กรุณำกรอกขอ้ทีเ่ขำ้ขำ่ยในชอ่ง (2) 

○ ส ำหรบัผูท้ีไ่ดร้บัขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิตำมเหตุผลกำรออกจำกงำน กรุณำกรอกสภำพกำรหำงำนในชว่งระยะเวลำทีคุ่ณไดร้บัขอ้จ ำกดั 

ของกำรรบัเงนิ ตรงวนัรบัรองกำรว่ำงงำนครัง้แรกหลงัจำกไดร้บัขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ 

○ ในช่อง (1) กรณีหำงำนโดย (ก.) - (ง.) ใหท้ ำเครื่องหมำย ○ ตรงจุดทีเ่ขำ้ขำ่ย และกรุณำกรอก “วนัทีห่ำงำน” “ชื่อหน่วยงำนทีใ่ชบ้รกิำร”  
และ “รำยละเอยีดกำรหำงำน” โดยละเอยีด  
กรณีใชบ้รษิทัจดัหำงำนเอกชน หน่วยงำนจดัส่งคนงำนไปประจ ำกำร หน่วยงำนรฐับำล ฯลฯ ใน (ก.) - (ง.) กรุณำกรอกชือ่หน่วยงำน รวมถงึหมำยเลข
โทรศพัทข์องหน่วยงำนดงักล่ำวลงในช่อง “ชือ่หน่วยงำนทีใ่ช”้ 

○ กรุณำกรอกโดยละเอยีดทัง้ชือ่บรษิทัและแผนกทีร่บัสมคัร รวมถงึหมำยเลขโทรศพัทด์งักล่ำวลงในช่อง “ชื่อบรษิทั แผนก” ของชอ่ง (2)  
อกีทัง้กรุณำกรอกกำรส่งเอกสำรทำงไปรษณีย ์กำรเขำ้ไปสมัภำษณ์ ฯลฯ และวธิกีำรสมคัรงำนลงในช่อง “วธิกีำรสมคัรงำน”  

ส ำหรบัช่อง “ผลกำรสมคัรงำน” นัน้ กรุณำกรอกสภำพกำรณ์โดยละเอยีด ยกตวัอย่ำงเช่น “ปัจจุบนัก ำลงัรอผลว่ำจะรบัหรอืไม่รบัเขำ้ท ำงำน  
(ก ำหนดกำรแจง้ผลว่ำรบัหรอืไม่รบัเขำ้ท ำงำนในวนั x เดอืน x)” “มกีำรแจง้ว่ำจะรบัเขำ้ท ำงำน (ไม่รบัเขำ้ท ำงำน) ในวนั x เดอืน x” ฯลฯ 
 

④ กรณีตอบรบักำรจดัหำงำนของฮลัโหลเวริค์ กรุณำท ำเครื่องหมำย ○ ที ่“ア 応じられる (ก. ตอบรบั)” กรณีไม่ตอบรบักำร
จดัหำงำน กรุณำท ำเครื่องหมำย ○ ที ่“イ 応じられない (ข. ไม่ตอบรบั)” และเลอืกเหตผุลทีไ่ม่ตอบรบัจำก (ก.) - (จ.) ตรง
ดำ้นหลงัของหน้ำ 8 แลว้ท ำเครือ่งหมำย ○ 

⑤ กรณีไดง้ำน กรุณำกรอกวนัเดอืนปีเขำ้ท ำงำน (ก ำหนดกำร) บรษิทัทีท่ ำงำนและอื่น ๆ ใหถู้กตอ้ง (กรณีอยู่ในช่วงเวลำฝึกงำนหรอื
ทดลองงำน ฯลฯ กรุณำกรอกวนัแรกของช่วงเวลำดงักล่ำว) 

⑥ กรุณำกรอกวนัเดอืนปีของวนัรบัรอง หมำยเลขรบัเงนิ และประทบัตรำชื่อหรอืเซน็ชื่อดว้ยลำยมอืตนเองในช่องชื่อนำมสกุลผูม้ี
คุณสมบตัริบัเงนิ 

ในช่วงระยะเวลำทีคุ่ณไดร้บักำรรบัรองกำรว่ำงงำนหมำยถงึ 

วนัทีเ่ขำ้ท ำงำนหรอืวนัทีท่ ำงำน（○）วนัทีท่ ำงำนเสรมิหรอืงำนช่วยเหลอื（×） 
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① กรณีเป็นผูเ้อำประกนัของประกนักำรจำ้งงำน (กรณีเขำ้ท ำงำนใหก้รอกในช่อง 5 ก. ในเอกสำรแสดงกำรรบัรองกำรว่ำงงำน) 
② กรณีไดร้บักำรจำ้งงำนจำกเจำ้ของธุรกจิโดยมชีัว่โมงท ำงำนตัง้แต่ 4 ชัว่โมงขึน้ไปใน 1 วนั 

 * กรณีระยะเวลำสญัญำในสญัญำกำรจำ้งงำนมตีัง้แต่ 7 วนัขึน้ไป และมชีัว่โมงกำรท ำงำนทีก่ ำหนดต่อสปัดำหต์ัง้แต่ 20 ชัว่โมงขึน้
ไป อกีทัง้มวีนัท ำงำนต่อสปัดำหต์ัง้แต่ 4 วนัขึน้ไป จะถอืว่ำเป็นกำรเขำ้ท ำงำนซึง่รวมถงึวนัทีไ่มไ่ดเ้ขำ้ท ำงำนจรงิดว้ย 

③ กรณีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรของบรษิทั (ไม่ค ำนึงถงึชัว่โมงท ำงำนต่อ 1 วนั) 
④ กรณีกำรเตรยีมท ำธุรกจิส่วนตวั กำรท ำธุรกจิส่วนตวั กำรท ำงำนในครอบครวั เช่น กำรเกษตรและกำรคำ้ขำย กำรบรกิำรดำ้น

แรงงำนดว้ยกำรรบัเหมำและกำรเป็นตวัแทน งำนเสรมิทีท่ ำทีบ่ำ้น กจิกรรมอำสำสมคัร และกรณีมชีัว่โมงกำรท ำงำนต่อ 1 วนั
ตัง้แต่ 4 ชัว่โมงขึน้ไป 

⑤ กรณีท ำกจิกรรมทีย่กตวัอย่ำงในขอ้ ④ ซึง่มชีัว่โมงกำรท ำงำนตอ่ 1 วนัไม่ถงึ 4 ชัว่โมง แตไ่ม่หำงำนอื่น เช่น ไมต่อบรบักำรจดัหำ
งำนจำกฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ เพรำะตอ้งกำรทุม่เทใหก้บักจิกรรมดงักล่ำว 

* กรณี ① ② และ ③ จะถือว่าเป็นการเข้าท างานหรือการท างานไมว่่าจะมีหรือไม่มีคา่ตอบแทนเป็นค่าจ้าง ฯลฯ  กต็าม  

 

 

① กรณีไดร้บักำรจำ้งงำนจำกเจำ้ของธุรกจิ กรณีกำรเตรยีมท ำธุรกจิส่วนตวั กำรท ำธุรกจิส่วนตวั กำรท ำงำนในครอบครวั เช่น 
กำรเกษตรและกำรคำ้ขำย กำรบรกิำรดำ้นแรงงำนดว้ยกำรรบัเหมำและกำรเป็นตวัแทน งำนเสรมิทีท่ ำทีบ่ำ้น กจิกรรมอำสำสมคัร 
ซึง่โดยหลกักำรแลว้มชีัว่โมงกำรท ำงำนต่อ 1 วนัไม่ถงึ 4 ชัว่โมง (ยกเวน้กรณีเป็นผูเ้อำประกนัของประกนักำรจำ้งงำน) 

② กรณีไดร้บักำรจำ้งงำนจำกเจำ้ของธุรกจิ  กรณีกำรเตรยีมท ำธุรกจิส่วนตวั กำรท ำธุรกจิส่วนตวั กำรท ำงำนในครอบครวั เช่น 
กำรเกษตรและกำรคำ้ขำย กำรบรกิำรดำ้นแรงงำนดว้ยกำรรบัเหมำและกำรเป็นตวัแทน งำนเสรมิทีท่ ำทีบ่ำ้น กจิกรรมอำสำสมคัร ซึง่
มชีัว่โมงกำรท ำงำนต่อ 1 วนัตัง้แต่ 4 ชัว่โมงขึน้ไป แต่จ ำนวนเงนิรำยไดต้่อ 1 วนันัน้ต ่ำกว่ำจ ำนวนเงนิค่ำจำ้งรำยวนัขัน้ต ่ำ (*) 
* 2,574 เยน จ ำนวนเงนิน้ีอำจมกีำรเปลีย่นแปลงในวนัที ่1 สงิหำคมของทุกปี 

   * แม้จะไม่ได้รบัรายได้จากงานเสริมหรืองานช่วยเหลือ กต้็องแจ้งเร่ืองการท างานเสริมหรืองานช่วยเหลือ และกรณีมรีำยได้
จำกงำนเสรมิหรอืงำนชว่ยเหลอื (ได้รบัรายได้จากการท างานของตนเอง) กต้็องแจ้งจ านวนเงินรายได้ดงักล่ำวนัน้ดว้ย 

 

 

 วธิกีำรหำงำนนัน้มมีำกมำยหลำยวธิ ีไม่ว่ำจะเป็นรำยกำรท ำงำนแต่ละประเภททีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ จดัเตรยีมไว ้กำรคน้หำขอ้สมคัร
งำนจำกโฆษณำทำงหนังสอืพมิพห์รอืทำงอนิเตอรเ์น็ต กำรขอค ำแนะน ำจำกคนรูจ้กั ฯลฯ แต่ส ำหรบักำรรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนนัน้
จะตอ้งเป็นผลการหางานท่ีสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นกลาง ผลนี้เรยีกว่ำ “ผลการหางาน” (อำ้งองิกจิกรรมทีไ่ดร้บักำร
ยอมรบัว่ำเป็นผลกำรหำงำนใหน้ำถดัไป) 

ในกำรรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนนัน้ โดยหลกัการแลว้จะต้องด าเนินการรบัรองกิจกรรมท่ีได้รบัการยอมรบัวา่เป็นผลการหา
งานในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัรบัรองครัง้ก่อนจนถึงวนัก่อนของวนัรบัรองครัง้น้ี อย่างน้อยสุดตัง้แต่ 2 ครัง้ขึ้นไป 

อกีทัง้ในกรณีมขีอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ โดยหลกัการแล้วจะต้องด าเนินการรบัรองกิจกรรมท่ีได้รบัการยอมรบัว่าเป็นผลการ
หางาน ในชว่งระยะเวลำของขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิน้ีรวมถงึระยะเวลำทีเ่ขำ้ขำ่ยกำรรบัรองภำยหลงัทนัท ีอยา่งน้อยสุดตัง้แต่ 3 ครัง้
ขึ้นไป 

การเข้าท างานหรือการท างานหมายถึง (กรณีท าเคร่ืองหมาย ○ ท่ีปฏิทินในเอกสารแสดงการรบัรองการว่างงาน) 

งานเสริมหรืองานช่วยเหลือ (กรณีท าเครื่องหมาย x ตรงปฏิทินในเอกสารแสดงการรบัรองการว่างงาน) 

13 ผลการหางานคือ? 
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 สิง่ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นผลกำรหำงำนมดีงัต่อไปนี้ การดขู้อมูลสมคัรงานท่ีฮลัโหลเวิรค์หรือหนังสือพิมพ ์อินเตอรเ์น็ต 
หรือการขอค าแนะน าจากคนรู้จกั ฯลฯ ไม่รวมอยูใ่นผลการหางาน 

① กำรสมคัรงำน 

② กำรปรกึษำดำ้นแรงงำน กำรจดัหำงำน ฯลฯ ทีจ่ดัโดยฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ หรอืศูนยส่์งเสรมิกำรจำ้งงำนลูกเรอื 

③ กำรอบรมหลกัสตูรระยะสัน้แต่ละประเภท หรอืกำรเขำ้รว่มสมัมนำทีจ่ดัโดยฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ หรอืศูนยส่์งเสรมิกำรจำ้งงำนลูกเรอื 
④ กำรปรกึษำดำ้นแรงงำน กำรจดัหำงำน ฯลฯ ทีจ่ดัโดยหน่วยงำนเอกชนทีไ่ดร้บัอนุญำตหรอืแจง้ควำมจ ำนง (บรษิทัจดัหำงำน

เอกชน บรษิทัจดัส่งคนงำนไปประจ ำกำร) 
⑤ กำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม เช่น กำรสมัมนำเพื่อสอนวธิกีำรหำงำน ฯลฯ ทีจ่ดัโดยหน่วยงำนเอกชนทีไ่ดร้บัอนุญำตหรอืแจง้ควำม

จ ำนง (บรษิทัจดัหำงำนเอกชน หน่วยงำนจดัส่งคนงำนไปประจ ำกำร) 
⑥  กำรปรกึษำดำ้นแรงงำน ฯลฯ ทีจ่ดัโดยหน่วยงำนรฐั (หน่วยงำนอสิระของรฐั องคก์รส่งเสรมิกำรจำ้งงำนผูส้งูอำยุ คนพกิำรและผู้

หำงำน  องคก์ำรปกครองทอ้งถิน่  บรษิทับรกิำรขอ้มลูหำงำน หนังสอืพมิพ ์ฯลฯ) 
⑦ กำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมและกำรเขำ้ร่วม ฯลฯ อบรมหลกัสตูรระยะสัน้แต่ละประเภทและกำรสมัมนำ  งำนบรรยำยของบรษิทัทีใ่ห้

ค ำปรกึษำส่วนตวั ฯลฯ ทีจ่ดัโดยหน่วยงำนรฐั (หน่วยงำนอสิระของรฐั องคก์รส่งเสรมิกำรจำ้งงำนผูส้งูอำยุ คนพกิำรและผูห้ำงำน  
องคก์ำรปกครองทอ้งถิน่  บรษิทับรกิำรขอ้มลูหำงำน หนังสอืพมิพ ์ฯลฯ) 

⑧ กำรสอบรบัวุฒกิำรศกึษำแห่งชำตแิต่ละประเภท กำรเขำ้รบักำรทดสอบคุณสมบตัแิต่ละประเภท เช่น กำรสอบวดัระดบั
ควำมสำมำรถ เพื่อน ำไปใชใ้นกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ 

* กรณีไม่ทรำบว่ำจะเขำ้ขำ่ยผลกำรหำงำนหรอืไม่ กรุณำสอบถำมไดท้ีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ 

  สิง่ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นผลกำรหำงำนเหล่ำนี้ เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์อย่ำงยิง่ทีจ่ะท ำใหค้ณุเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ไดเ้รว็ทีสุ่ด ขอให้
น ำไปใชเ้ป็นวธิกีำรหำงำนในทุกวนัอย่ำงเตม็ที ่

  อน่ึง อำจด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัผลกำรหำงำนทีไ่ดร้บัแจง้โดยสอบถำม ฯลฯ ไปยงัหน่วยงำนทีใ่ชบ้รกิำร ฯลฯ  
  ซ่ึงหากแจ้งข้อมูลไม่ตรงกบัข้อเทจ็จริงจะถือวา่เป็นการขอรบัเงินโดยทจุริต 

 

จะโอนเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนตำมจ านวนวนัท่ีได้รบัการรบัรองหลงัจากได้รบัการรบัรองการวา่งงานเขำ้บญัชเีงนิฝำกของสถำบนั
กำรเงนิทีคุ่ณระบุ  
 อน่ึง จะโอนเขำ้บญัชเีงนิฝำก หลงัประมาณ 7 วนัของวนัรบัรองการวา่งงาน (ระยะเวลำกำรโอนเขำ้อำจแตกตำ่งกนัขึน้อยูก่บั
สถำบนักำรเงนิ และกรณีเป็นวนัหยุด ฯลฯ ของสถำบนักำรเงนิ เช่น เสำร ์อำทติย ์วนัหยุดนักขตัฤกษ์) กำรโอนเงนิจะล่ำชำ้ตำมจ ำนวน
วนัหยุดดงักล่ำว) 
 โปรดระวงั ถำ้หำกบญัชเีงนิฝำก (ออมทรพัย)์ มใิช่กำรฝำกเงนิแบบออมทรพัย ์(นอกเหนือจำกบญัชอีอมทรพัย)์ ทีร่ะบชุื่อของเจำ้ตวั
จะไม่สำมำรถโอนเงนิได ้

 อน่ึง ชื่อผูโ้อนเงนิ คอื “コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク (โคเซโรโดโชะ โชะกุเงยีวอนัเตโชะกุ)” 
ในสมุดบญัชจีะพมิพช์ื่อดงักล่ำวเพยีงครึง่หนึ่ง *อำจแตกต่ำงกนัขึน้อยู่กบัสถำบนักำรเงนิ 

 

 

 

 

 

 

14 ผลการหางานมีแบบใดบ้าง? 

15 การรบัเบีย้เล้ียงพืน้ฐาน 

☆ กรณีเปลีย่นชื่อนำมสกุล จะไม่สำมำรถโอนเงนิได ้ถำ้หำกเปลีย่นชื่อเพยีงในสมุดบญัชอีย่ำงเดยีว ฉะนัน้กรุณำแนบสมุด
บญัชทีีร่ะบุชื่อนำมสกุลใหม่ และแจง้ต่อเจำ้หน้ำทีข่องฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ  

☆ ส ำหรบัจ ำนวนเงนิช่วยเหลอืทีถู่กโอนไปนัน้ กรุณำตรวจสอบจ ำนวนเงนิในสมุดบญัชเีงนิฝำกกบัจ ำนวนเงนิในบตัรผูม้ี
คุณสมบตัริบัเงนิประกนักำรจำ้งงำนว่ำถูกตอ้งหรอืไม่  

☆ หำกมขีอ้สงสยั กรุณำสอบถำมเจำ้หน้ำทีข่องฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ  

ข้อควรระวงั 
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วนัสิน้สุดระยะเวลำรบัเงนิ 

ระยะเวลำทีข่ยำย 

วนัสิน้สุดระยะเวลำรบัเงนิหลงัจำกขยำยเวลำ 

กรณีออกจำกงำนเนื่องจำกเกษยีณอำยุหรอืสิน้สุดกำรจำ้งงำนอย่ำงต่อเนื่องหลงัเกษยีณของผูท้ีม่อีำยุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป (อำยุ
ตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไปส ำหรบัลูกเรอื) และยื่นขอไม่สมคัรงำนในระยะเวลำหนึ่งหลงัจำกออกจำกงำน จะสำมำรถขยำยระยะเวลำรบัเงนิ
ไดใ้นจ ำนวนระยะเวลำทีย่ื่นขอน้ี (นำนสุดคอื 1 ปี) โดยมเีวลำทีก่ ำหนดในกำรยื่นขอคอืภำยใน 2 เดอืนนับจำกวนัถดัไปของวนัที่
ออกจำกงำน กรณีมคีวำมประสงคจ์ะใชว้ธิกีำรนี้ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีใ่นขณะยื่นใบออกจำกงำนทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ (โปรดระวงั 
เพรำะไม่สำมำรถใชว้ธิกีำรนี้ไดห้ลงัจำกสมคัรงำนแลว้) 

 

ระยะเวลำทีส่ำมำรถรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนนัน้ โดยหลกักำรแลว้จะมรีะยะเวลำ 1 ปีนับจำกวนัถดัไปของวนัทีอ่อกจำกงำน (อำ้งองิ
หน้ำ 8) แต่ทว่ำในกรณีดงัต่อไปนี้คุณสำมำรถขยำยระยะเวลำรบัเงนิออกไปได ้กรณีในช่วงระยะเวลำรบัเงนิ เจำ้ตวัเจบ็ป่วย บำดเจบ็ 
ตัง้ครรภ ์คลอดลูก เลีย้งดลููก (ไม่เกนิ 3 ขวบ) พยำบำลเดก็ก่อนวยัเรยีนระดบัปฐมศกึษำ พยำบำลเครอืญำต ิฯลฯ ตดิตำมคู่สมรสไป
ท ำงำนในต่ำงประเทศ หรอืกรณีท ำกจิกรรมอำสำสมคัร ฯลฯ ในระยะเวลำหนึ่ง ซึง่เป็นระยะเวลำทีไ่ม่สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง
ตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป จะสำมำรถน ำจ ำนวนวนัทีไ่ม่สำมำรถท ำงำนดงักล่ำวมำบวกเขำ้กบัระยะเวลำรบัเงนิ (ระยะเวลาท่ีสามารถบวก
เข้ากบัระยะเวลารบัเงินได้ คือมีระยะสูงสุด 3 ปี)  

 

 

ในกำรยื่นขอขยำยระยะเวลำรบัเงนิ โดยหลกักำรแลว้สำมำรถยื่นขอใหเ้รว็ทีสุ่ดไดต้ัง้แตห่ลงัวนัถดัไปของวนัทีไ่ม่สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำง
ต่อเนื่องเป็นเวลำตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป แต่สำมำรถยื่นขอไดใ้นชว่งเวลำจนถงึวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำรบัเงนิหลงัจำกขยำยเวลำ กรุณำ
ยื่นเอกสำรดงัต่อไปนี้ทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ 
1. “ใบค ำรอ้งขอขยำยระยะเวลำรบัเงนิ” 
2. “บตัรผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำน 

3. “เอกสำรทีส่ำมำรถตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุผลกำรขยำยระยะเวลำ” 
(สำมำรถยื่นเอกสำรโดยตวัแทนหรอืส่งทำงไปรษณียไ์ด ้แต่กรณีตวัแทนจะตอ้งมใีบมอบฉนัทะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อไดร้บัอนุมตักิำรขยำยระยะเวลำรบัเงนิ คุณจะไดร้บั “ใบแจง้กำรขยำยระยะเวลำรบัเงนิ” เมือ่เหตุผลกำรขยำยเวลำดงักล่ำวเสรจ็
สิน้ลง กรุณำแจง้ฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ ทนัท ี

 อน่ึง คุณสำมำรถยื่นเอกสำรรบัรอง ฯลฯ เช่น ใบตรวจสุขภำพจำกแพทย ์ตำมเหตุผลกำรขยำยเวลำ 
 เมื่อคุณอยู่ในสภำพทีไ่มส่ำมำรถท ำงำนไดต้ัง้แต่ 15 วนัขึน้ไป เน่ืองจำกเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็หลงัจำกรบักำรตดัสนิคุณสมบตักิำรรบั
เงนิ คุณอำจไดร้บัเงนิชดเชยกรณีบำดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยในจ ำนวนเงนิเท่ำกนัแทนเบีย้เลีย้งพืน้ฐำน กรุณำดรูำยละเอยีดใน “31 เมือ่ไม่
สำมำรถท ำงำนไดเ้น่ืองจำกเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็?” 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

16 การขยายระยะเวลารบัเงิน คือ? 

การเดินเร่ืองยื่นขอขยายระยะเวลารบัเงิน 

ระยะเวลำรบัเงนิ (1 ปี) 

ระยะเวลำทีไ่ม่สำมำรถท ำงำนได ้(ตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป) 

วนัถดัไปของวนัที่
ออกจำกงำน ในช่วงเวลำนี้ไม่สำมำรถรบัเงนิเบีย้เลี้ยงพืน้ฐำน 

ตวัอย่าง 

การขยายระยะเวลารบัเงินของผู้ท่ีออกจากงานเน่ืองจากเกษียณอายุท่ีมีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไป 
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เมื่อคุณปฏเิสธกำรเขำ้ท ำงำนตำมทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ แนะน ำ กำรรบักำรฝึกอบรมวชิำชพีของรฐั และกำรเขำ้รบักำรสอนดำ้น
วชิำชพีทีจ่ดัโดยฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ โดยไมม่เีหตผุลอนัควร หรอืเมื่อคุณออกจำกโรงเรยีนฝึกอบรมวชิำชพีของรฐักลำงคนัดว้ยเหตุผล
ส่วนตวั จะไม่สำมำรถรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนไดใ้นระยะเวลำ 1 เดอืนนับจำกวนัดงักล่ำว 

 

กรณีไม่ไดไ้ปฮลัโหลเวิรค์ ฯลฯ ในวนัรบัรอง คุณจะไม่สำมำรถรบักำรรบัรองกำรว่ำงงำน (รบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำน) ในชว่งเวลำจนถงึ
วนัรบัรองดงักล่ำวและในวนัทีเ่ป็นวนัรบัรองทีคุ่ณไม่ไดไ้ปฮลัโหลเวริค์ 

และกรณีไปฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ จนถงึวนัก่อนของวนัรบัรองครัง้ตอ่ไป และไม่ไดห้ำงำนอย่ำงจรงิจงั เช่น ขอค ำปรกึษำดำ้นแรงงำน 
คุณจะไม่สำมำรถรบักำรรบัรองกำรว่ำงงำนในช่วงเวลำจนถงึวนัก่อนของวนัรบัรองครัง้ต่อไปดว้ย 

กรุณำอำ้งองิตวัอย่ำงดำ้นล่ำง 

① กรณีไม่ได้ไปในวนัรบัรองในวนัท่ี 15 ตุลาคม และไปในวนัรบัรองครัง้ต่อไปในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 

 

 

 

 

 

ถำ้หำกไม่ไปฮลัโหลเวริค์จนถงึวนัก่อน (11 พ.ย.) ของวนัรบัรองครัง้ต่อไป (12 พ.ย.) ของวนัรบัรองทีไ่ม่ไดไ้ปฮลัโหลเวริค์ (15 
ต.ค.) ระยะเวลำ 56 วนั ตัง้แต่วนัที ่19 กนัยำยน จนถงึ 11 พฤศจกิำยนจะไม่สำมำรถรบัเงนิได ้

 

② กรณีไม่ได้ไปฮลัโหลเวิรค์วนัรบัรองในวนัท่ี 15 ตุลาคม แต่ไปในช่วงวนัท่ี 16 ตุลาคม จนถึง 11 พฤศจิกายน เพือ่ขอ
ค าปรึกษาดา้นแรงงาน หลงัจากนัน้ไปในวนัรบัรองในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 

 

 

 

 

 

 ไม่สำมำรถรบัเงนิเป็นเวลำ 29 วนั ตัง้แต่ 17 กนัยำยน ถงึ 15 ตุลำคม 

 อน่ึงตำมหลกักำรแลว้ในชว่ง 16 ตุลำคม – 11 พฤศจกิำยน จะตอ้งมผีลกำรหำงำนตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไปดว้ย 

 

③ กรณีผู้ท่ีมีข้อจ ากดัของการรบัเงิน 3 เดือน ไม่ได้ไปฮลัโหลเวิรค์ในวนัรบัรองท่ีก าหนด และไปฮลัโหลเวิรค์หลงัจากผ่าน
ไป 3 เดือนแล้ว 

 

 

 

 

 

 ถำ้ยงัไม่สิน้สุดช่วงเวลำรอคอยและขดีจ ำกดัของกำรรบัเงนิ จะไม่เขำ้ขำ่ยกำรไดร้บัเงนิ (อำ้งองิหน้ำ 10) 

17 ขีดจ ากดัของการรบัเงินเน่ืองจากปฏิเสธการแนะน าและอ่ืน ๆ? 

18 เมื่อไม่ได้ไปฮลัโหลเวิรค์ ฯลฯ ในวนัรบัรอง? 

ไม่ไดไ้ปฮลัโหลเวริค์ 

 

ไม่สำมำรถรบัเงนิได ้ ไม่สำมำรถรบัเงนิได ้ สำมำรถรบัเงนิได ้

วนัรบัรอง (17 ก.ย.) วนัรบัรอง (15 ต.ค.) วนัรบัรอง (12 พ.ย.) วนัรบัรอง (10 ธ.ค.) 

ไปฮลัโหลเวริค์ ไปฮลัโหลเวริค์ ไปฮลัโหลเวริค์ 
17 ก.ย. – 14 ต.ค. 15 ต.ค. – 11 พ.ย. 12 พ.ย. – 9 ธ.ค. 

ไม่ไดไ้ปฮลัโหลเวริค์ 

 

ไม่สำมำรถรบัเงนิได ้ เขำ้ขำ่ยรบัเงนิไดต้ัง้แต่ 10/16 เป็นตน้ไป สำมำรถรบัเงนิได ้

ไปฮลัโหลเวริค์ ไปฮลัโหลเวริค์ ไปฮลัโหลเวริค์ 
17 ก.ย. – 14 ต.ค. 16 ต.ค. – 11 พ.ย. 12 พ.ย. – 9 ธ.ค. 

ไปฮลัโหลเวิรค์เพ่ือขอค าปรึกษาด้านแรงงาน 

ออกจำกงำน วนัตดัสนิคุณสมบตักิำรรบัเงนิ ไม่ได้ไปฮลัโหลเวริค์ 

 

ไม่ได้ไปฮลัโหลเวริค์ 

 

ไม่ได้ไปฮลัโหลเวริค์ 

 

ไปฮลัโหลเวริค์ 

(27 ส.ค.) (17 ก.ย.) (15 ต.ค.) (12 พ.ย.) (10 ธ.ค.) 

วนัรบัรองครัง้แรก วนัรบัรอง วนัรบัรอง วนัรบัรอง 

ไม่เขำ้ขำ่ยไดร้บัเงนิ 

วนัรบัรอง (17 ก.ย.) วนัรบัรอง (15 ต.ค.) วนัรบัรอง (12 พ.ย.) วนัรบัรอง (10 ธ.ค.) 
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กรณีไม่สำมำรถไปฮลัโหลเวริค์ในวนัรบัรองทีก่ ำหนดได ้คุณสำมำรถเปล่ียนแปลงวนัรบัรองเพือ่จดัการเป็นกรณีพิเศษไดเ้ฉพำะ
กรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัดงัต่อไปนี้เท่ำนัน้ 

 ในกรณีดงักล่ำวขอให้ติดต่อฮลัโหลเวิรค์ ฯลฯ เพื่อขอรบัค าแนะน าก่อนล่วงหน้าเสมอ 

 อน่ึง กรณีขอจดักำรเปลีย่นแปลงวนัรบัรอง ตำมหลกักำรแลว้จะต้องมีเอกสารรบัรอง ฯลฯ ทีต่รวจสอบขอ้เทจ็จรงิดงักล่ำวได ้

(กรุณำขอรบัค ำแนะน ำเกีย่วกบัเอกสำรรบัรองและอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นไดท้ีเ่คำน์เตอรข์องฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 กรณีไม่ไดไ้ปฮลัโหลเวริค์ในวนัรบัรองในวนัที ่15 ตุลำคมเน่ืองจำกเจบ็ป่วย และน ำเอกสำรรบัรองทีส่ำมำรถตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ
ไดไ้ปทีฮ่ลัโหลเวริค์ในวนัที ่17 ตุลำคม ตำมค ำแนะน ำของฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 ในวนัที ่17 ตุลำคม สำมำรถรบักำรรบัรองไดจ้ ำนวน 30 วนั คอืตัง้แต ่17 กนัยำยน – 16 ตุลำคม และในวนัที ่12 พฤศจกิำยน 
สำมำรถรบักำรรบัรองไดจ้ ำนวน 26 วนัคอืตัง้แต่  17 ตุลำคม – 11 พฤศจกิำยน 

 

 อกีทัง้กรณีไม่สำมำรถไปฮลัโหลเวริค์ในวนัรบัรองทีก่ ำหนดได ้ซึง่เหตุผลดงักล่ำวเขำ้ขำ่ยในขอ้ใดขอ้หนึ่งของขอ้ ① - ③ ดงัต่อไปนี้ 
คุณสำมำรถรบักำรรบัรองโดยรวบรวมท ำทเีดยีวในวนัรบัรองครัง้ต่อไปได ้โดยใชเ้อกสำรรบัรองทีส่ำมำรถพสิจูน์เหตุผลดงักล่ำว  

ในกรณีนี้กจ็ะตอ้งตดิต่อฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ เพื่อขอค ำแนะน ำเช่นกนั 

① เมื่อเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็ทีไ่ม่สำมำรถท ำงำนไดใ้นระยะเวลำภำยใน 14 วนั (เอกสำรรบัรองกำรเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็) 
② เมื่อรบักำรสมัภำษณ์กบัผูร้บัสมคัรงำนตำมค ำแนะน ำของฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ (เอกสำรรบัรองกำรสมัภำษณ์) 
③ เมื่อไม่สำมำรถไปฮลัโหลเวริค์ไดเ้น่ืองจำกภยัธรรมชำต ิหรอือุบตัเิหตุอื่น ๆ ทีไ่ม่สำมำรถหลกีเลีย่งได ้(อุทกภยั แผ่นดนิไหว 

อุบตัเิหตทุำงกำรจรำจร ฯลฯ) (กำรรบัรองจำกหน่วยงำนรำชกำร) 

19 การเปล่ียนแปลงวนัรบัรอง 

(17 ก.ย.) 
วนัรบัรอง 

สำมำรถรบัเงนิได้ สำมำรถรบัเงนิได้ 

วนัรบัรอง 
(15 ต.ค.) (17 ต.ค.) (12 พ.ย.) 

วนัรบัรอง 

(17 ก.ย. -  16 ต.ค.)  (17 ต.ค. – 11 พ.ย.) 
ไปฮลัโหลเวริค์ ไปฮลัโหลเวริค์ ไปฮลัโหลเวริค์ ไม่ไดไ้ปฮลัโหลเวริค์ 

 

☆ เขำ้ท ำงำน 
 ☆ มสีมัภำษณ์กบัผูร้บัสมคัรงำน พจิำรณำคดัเลอืก สอบเพื่อเขำ้ท ำงำน ฯลฯ 
 ☆ กำรสอบรบัวฒุกิำรศกึษำแหง่ชำตแิต่ละประเภท กำรเขำ้รบักำรทดสอบคุณสมบตัแิต่ละประเภท 

  ☆ กรณีเขำ้รบักำรฝึกอบรมแต่ละประเภททีส่อนโดยฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ 
 ☆ เจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็ทีไ่ม่สำมำรถท ำงำนไดใ้นระยะเวลำภำยใน 14 วนั 
 ☆ กำรแต่งงำนของเจำ้ตวั 
 ☆ กำรพยำบำล ควำมเป็นตำยเท่ำกนัหรอืกำรเสยีชวีติ กำรแต่งงำนของเครอืญำต ิ(มใิช่เครอืญำตทิัง้หมด มขีอ้จ ำกดั)  
 ☆ พธิเีปิดภำคกำรศกึษำหรอืพธิจีบกำรศกึษำของบุตรทีเ่ป็นนักเรยีนในระดบัไม่เกนิมธัยมศกึษำตอนตน้ 

       เป็นตน้ 

เหตุสุดวิสยั คือ? 

ตวัอย่าง  
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เมื่อไดร้บักำรก ำหนดใหเ้ริม่เขำ้ท ำงำน (รวมถงึชว่งเวลำทดลอง ช่วงเวลำฝึกอบรม งำนชัว่ครำว งำนพำรท์ไทม)์ หรอืธุรกจิ โดย
หลกักำรแลว้ขอใหไ้ปฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ ในวนัก่อนของวนัเริม่เขำ้ท ำงำนหรอืธุรกจิ (ในกรณีมชี่วงเวลำเตรยีมเพื่อเริม่ธุรกจิ คอืวนั
เตรยีม) และแจง้กำรเขำ้ท ำงำนดว้ยเอกสำรแสดงกำรรบัรองกำรว่ำงงำนเพื่อรบักำรรบัรองกำรวำ่งงำน  
 

 

 □ บตัรผู้มีคณุสมบติัรบัเงินจากประกนัการจา้งงาน 

 □ เอกสารแสดงการรบัรองการว่างงาน 

 □ เอกสารรบัรองการจ้างงาน ฯลฯ 

 

* เมื่อได้งานก่อนการบรรยายสรปุการประกนัการจา้งงาน (วนัเข้าท างานคอืวนัท่ีก่อนการบรรยายสรปุการประกนัการจ้าง
งาน) กรณุาพก “คู่มือปฏิบติั” น้ี และส่ิงท่ีก าหนดให้พกไปในการบรรยาย แลว้ไปท่ีฮลัโหลเวิรค์ ฯลฯ เพื่อด าเนินการแจ้ง
การท างาน 

* กรณีวนัรบัรองถกูก าหนดไว้ก่อนวนัเข้าท างาน คณุจะต้องไปฮลัโหลเวิรค์ ฯลฯ ในวนัรบัรองดงักล่าว เพือ่รบัการรบัรอง
การว่างงาน 

* โปรดระวงั ถ้าหากไปฮลัโหลเวิรค์ ฯลฯ แต่ไม่เดินเร่ืองตามท่ีก าหนด คณุจะไม่สามารถยื่นขอเบีย้เลี้ยงการเขา้ท างานอีก
ครัง้ ฯลฯ ได้ 

 

คุณสำมำรถรบัเงนิเบีย้เลี้ยงการเข้าท างานอีกครัง้ได ้กรณีจ านวนวนัรบัเงินเหลือตัง้แต่ 1 ใน 3 ขึ้นไปของจ ำนวนวนัรบัเงนิ
เบีย้เลีย้งพืน้ฐำนทีก่ ำหนด และได้ท างานท่ีมัน่คงรวมถึงมีคณุสมบติัตรงตามเง่ือนไขการรบัเงินทัง้หมด   

จ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัคอืจ ำนวนเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรคูณจ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนรำยวนักบั 60% ของจ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอื ในกรณี
ไดท้ ำงำนโดยจ ำนวนวนัเหลอืตัง้แต่ 1 ใน 3 ขึน้ไปของจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด และ 70% ของจ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอื ในกรณีได้
ท ำงำนโดยจ ำนวนวนัเหลอืตัง้แต่ 2 ใน 3 ขึน้ไปของจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด  
จ านวนวนัรบั
เงินท่ีก าหนด 

จ านวนวนัรบัเงินท่ีเหลือ 

จ านวนเงินเบีย้เลีย้งการเข้าท างานอีกครัง้ 
กรณีอตัราการรบัเงิน 60% กรณีอตัราการรบัเงิน 70% 

90 วนั ตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป ตัง้แต่ 60 วนัขึ้นไป  

120 วนั ตัง้แต่ 40 วนัขึ้นไป ตัง้แต่ 80 วนัขึ้นไป 

150 วนั ตัง้แต่ 50 วนัขึ้นไป ตัง้แต่ 100 วนัขึ้นไป 

180 วนั ตัง้แต่ 60 วนัขึ้นไป ตัง้แต่ 120 วนัขึ้นไป 

210 วนั ตัง้แต่ 70 วนัขึ้นไป ตัง้แต่ 140 วนัขึ้นไป 

240 วนั ตัง้แต่ 80 วนัขึ้นไป ตัง้แต่ 160 วนัขึ้นไป 

270 วนั ตัง้แต่ 90 วนัขึ้นไป ตัง้แต่ 180 วนัขึ้นไป 

300 วนั ตัง้แต่ 100 วนัขึ้นไป ตัง้แต่ 200 วนัขึ้นไป 

330 วนั ตัง้แต่ 110 วนัขึ้นไป ตัง้แต่ 220 วนัขึ้นไป 

360 วนั ตัง้แต่ 120 วนัขึ้นไป ตัง้แต่ 240 วนัขึ้นไป 

20 เมื่อได้รบัก าหนดให้เร่ิมเข้าท างานหรือท าธรุกิจ? 

21 เบีย้เล้ียงการเข้าท างานอีกครัง้ 

เอกสารจ าเป็นส าหรบัแจ้งการเข้าท างาน 

อน่ึง กรณีไดร้บัพจิำรณำว่ำเขำ้ขำ่ยเงือ่นไขกำรรบัเบีย้เลีย้งกำร
เขำ้ท ำงำนอกีครัง้ ฯลฯ คุณจะไดร้บัแบบฟอรม์ยื่นขอรบัเงนิ
หลงัจำกรบัรองกำรว่ำงงำน 

(ปัดเศษท่ีไม่ถึง 1 เยนท้ิง) 

60% 

หรือ 

70% 

× 

จ านวนวนัรบั
เงินท่ีเหลือจาก
จ านวนวนัรบั
เงินท่ีก าหนด 

× 

จ านวนเงิน
เบีย้เลี้ยง
พื้นฐาน 

(*มีจ านวนสูงสุด) 
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*  มกีำรก ำหนดจ ำนวนเงนิสงูสุดส ำหรบัจ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนตอนค ำนวณเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ 
 ○ ผูท้ีอ่อกจำกงำนตอนมอีำยุไม่ถงึ 60 ปี・・・・・・・・・6,195 เยน 

 ○ ผูท้ีอ่อกจำกงำนตอนมอีำยุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปแต่ไมถ่งึ 65 ปี・・・5,013 เยน 

(อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนเงนิสงูสุดของเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนในวนัที ่1 สงิหำคมของทุกปี) 
 กรณีไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ จะพจิำรณำกำรรบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนตำมส่วนของจ ำนวนวนัทีเ่ทยีบไดก้บัจ ำนวนทีไ่ด้
จำกกำรหำรจ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งดว้ยจ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนรำยวนั  

 

 

จ ำนวนวนัทีไ่ดจ้ำกกำรหกัลบจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด ดว้ยจ ำนวนวนัทีไ่ดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนเดมิตำมคุณสมบตักิำรรบั
เงนิเดยีวกนั หรอืจ ำนวนวนัทีถ่อืว่ำเป็นกำรไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนจำกกำรไดร้บัเงนิชดเชยกรณีบำดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย เบีย้เลีย้ง
กำรท ำงำน และเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ 
*   หากจ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอืมำกกว่ำจ ำนวนวนัตัง้แต่วนัท ำงำนจนถงึวนัเดอืนปีทีส่ิน้สุดระยะเวลำรบัเงนิ จะถอืว่ำจ ำนวนวนั 

    ตัง้แต่วนัท างานจนถึงวนัเดือนปีท่ีส้ินสุดระยะเวลารบัเงิน เป็นจ านวนวนัรบัเงินท่ีเหลือ 

อีกทัง้หากจ านวนวนัรบัเงินท่ีเหลือมากกว่าจ านวนวนัตัง้แต่วนัถดัไปของวนัสุดท้ายของระยะเวลาขีดจ ากดัของการรบั
เงิน จนถึงวนัเดือนปีท่ีส้ินสุดระยะเวลารบัเงิน เน่ืองจากกรณีท างานในช่วงระยะเวลาข้อจ ากดัของการรบัเงิน จะถือว่า
จ านวนวนัตัง้แต่วนัถดัไปของวนัสุดท้ายของระยะเวลาขีดจ ากดัของการรบัเงิน จนถึงวนัเดือนปีท่ีส้ินสุดระยะเวลารบั
เงิน เป็นจ านวนวนัรบัเงินท่ีเหลือ 

 

กรณีมคีุณสมบตัคิรบทัง้หมดตำมเงือ่นไขในขอ้ ① - ขอ้ ⑧  จะสำมำรถรบัเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ได ้

นอกจำกนี้ในกรณีเริม่ตน้ธุรกจิตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดทีไ่ดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นกำรพึง่พำตนเอง อำจขอรบัเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำน
อกีครัง้ได ้(กรุณำสอบถำมเกีย่วกบัเงือ่นไขกำรรบัเบีย้เลีย้งในกรณีนี้ไดท้ีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการรบัเบีย้เลี้ยงการเข้าท างานอีกครัง้ 

 

① จ ำนวนวนัรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ทีเ่หลอืหลงัจำกไดร้บักำรรบัรองกำรว่ำงงำนจนถงึวนัก่อนวนัเขำ้ท ำงำน จะตอ้งเหลอืตัง้แต ่1 ใน 
3 ขึน้ไปของจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด 

(หำกจ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอืมำกกว่ำจ ำนวนวนัตัง้แตว่นัเขำ้ท ำงำนจนถงึวนัเดอืนปีทีส่ิน้สุดระยะเวลำรบัเงนิ จะถอืว่ำจ ำนวน
วนัตัง้แต่วนัเขำ้ท ำงำนจนถงึวนัเดอืนปีทีส่ิน้สุดระยะเวลำรบัเงนิ เป็นจ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอื) *อำ้งองิจ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอืที ่
“จ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอื คอื” ขำ้งตน้ 

② ตอ้งไดร้บักำรยอมรบัว่ำมกีำรท ำงำนเกนิ 1 ปีอย่ำงแน่นอน 

(กรณีระยะเวลำจำ้งำนก ำหนดไวไ้ม่ถงึ 1 ปี และมกีำรต่อสญัญำจำ้งงำนจนมเีงือ่นไขตรงตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนด จะไม่ถอืว่ำ 
เขำ้ขำ่ย “กำรท ำงำนเกนิ 1 ปีอยำ่งแน่นอน”) 
③ ตอ้งท ำงำนหลงัวนัสิน้สุดช่วงเวลำรอคอย 

④ กรณีไดร้บัขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิตำมเหตุผลกำรออกจำกงำน ในช่วงเวลำ 1 เดอืนหลงัวนัสิน้สุดช่วงเวลำรอคอย ต้องเป็น
กำรท ำงำนจำกกำรแนะน ำของฮลัโหลเวริค์ หรอืบรษิทัจดัหำงำนที่ไดร้บัอนุญำตหรอืแจง้ควำมจ ำนงไว ้

⑤ ตอ้งไมใ่ช่กำรจำ้งงำนอกีครัง้โดยเจำ้ของธุรกจิก่อนออกจำกงำน 

(รวมถงึเจำ้ของธุรกจิทีม่คีวำมสมัพนัธอ์ยำ่งใกลช้ดิกบัเจำ้ของธุรกจิก่อนออกจำกงำน โดยดจูำกสภำพกำรณ์ของกำรลงทุน 
เงนิทุน บุคลำกร กำรซื้อขำยและอื่น ๆ)  
⑥ ตอ้งไม่ไดร้บัเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้หรอืเบีย้เลีย้งเตรยีมตวัท ำงำนทัว่ไป ส ำหรบักำรเขำ้ท ำงำนภำยใน 3 ปีก่อนวนั
ท ำงำน 

⑦ ตอ้งไมใ่ช่กำรจำ้งงำนโดยเจำ้ของธุรกจิทีต่กลงจำ้งงำนกนัเป็นภำยในไวต้ัง้แต่ก่อนตดัสนิคุณสมบตักิำรรบัเงนิ (สมคัรงำน) 
⑧ โดยหลกักำรแลว้ตอ้งเป็นกำรจำ้งงำนตำมเงือ่นไขทีต่รงตำมขอ้ก ำหนดเงือ่นไขผูเ้อำประกนัของกำรประกนักำรจำ้งงำน 

(ตวัอย่ำงเช่น  สญัญำกำรมอบอ ำนำจ  สญัญำกำรจำ้งเหมำ ฯลฯ ไม่เขำ้ขำ่ยผูเ้อำประกนัของกำรประกนักำรจำ้งงำน) 

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดงัต่อไปน้ีทัง้หมด 

“จ านวนวนัรบัเงินท่ีเหลือ” คือ 
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* จะโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรทีก่ ำหนดประมำณ 1 สปัดำหน์ับจำกวนัทีต่ดัสนิคุณสมบตักิำรรบัเงนิ แต่ทว่ำกำรตดัสนิคุณสมบตักิำร
รบัเงนิอำจใชเ้วลำนำนขึน้อยู่กบัผลกำรตรวจสอบรำยละเอยีดกำรสมคัรและอื่น ๆ 

 

 

 

กรณีกำรขอรบัค ำแนะน ำจำกฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ แลว้ไปสมัภำษณ์งำนทีส่ถำนประกอบกำรและไดเ้ขำ้ท ำงำน ดงันัน้กรณีดกูำร
ประกำศรบัสมคัรงำนหรอืนิตยสำรขอ้มลูกำรรบัสมคัรงำนของฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ แล้วไปสมคัรงานด้วยตนเองโดยตรงจนได้
เข้าท างาน ไม่ถือว่าเป็น “การเข้าท างานจากการแนะน าของฮลัโหลเวิรค์ ฯลฯ” (กรณีของบรษิทัจดัหำงำน ฯลฯ ก็
เช่นเดยีวกนั) 

 

 

ถ้าหากเข้าท างานอีกครัง้โดยเรว็ อตัราการรบัเงินเบีย้เลี้ยงการเข้าท างานอีกครัง้จะเพ่ิมข้ึนจาก 60%→70% 

 

□ กรณีผูท้ีไ่ดร้บัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนรำยวนั 4,000 เยน มจี ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด 90 วนั และไดท้ ำงำนในขณะทีจ่ ำนวนวนัรบัเงนิเหลอื 60 วนั 

 

 

 

 

 

□ จ ำนวนวนัรบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนเหลอื 60 วนั (ตัง้แต่ 2 ใน 3 ขึน้ไป) จำกจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด 90 วนั ฉะนัน้อตัรำกำรรบัเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำน
อกีครัง้จะเท่ำกบั 70% 

□ จ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ คอื 4,000 เยน × 60 วนั × 70% = 168,000 เยน 

 

 

□ กรณีผูท้ีไ่ดร้บัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนรำยวนั 4,000 เยน มจี ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด 90 วนั และไดท้ ำงำนในขณะทีจ่ ำนวนวนัรบัเงนิเหลอื 59 วนั 

 

 

 

 

 

□ จ ำนวนวนัรบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนเหลอื 59 วนั (ตัง้แต่ 1 ใน 3 ขึน้ไป) จำกจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด 90 วนั ฉะนัน้อตัรำกำรรบัเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำน
อกีครัง้จะเท่ำกบั 60% 

□ จ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ คอื 4,000 เยน × 59 วนั × 60% = 141,600 เยน 

 

 

22 ใช้เบีย้เล้ียงการเข้าท างานอีกครัง้ 

“การเข้าท างานจากการแนะน าของฮลัโหลเวิรค์ ฯลฯ” คือ 

ช่วงเวลำรอคอย 
(7 วนั) 

รบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำน  
(ในส่วนของ 31 วนั) จ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด (90 วนั) 

ออกจำก
งำน 

วนัตดัสนิ
คณุสมบตั ิ

วนัสิน้สุด
ช่วงเวลำรอ
คอย 

วนัถดัไปของ
วนัสิน้สุด
ช่วงเวลำรอ 

วนัก่อน 

วนัเขำ้ 
ท ำงำน 

วนัเขำ้ท ำงำน วนัสิน้สุดระยะเวลำรบัเงนิ 

ช่วงเวลำรอคอย 
(7 วนั) 

รบัเบีย้เลีย้งพืน้ฐำน 
(ในส่วนของ 30 วนั) จ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด (90 วนั) 

ออกจำก
งำน 

วนัตดัสนิ
คุณสมบตัิ 

วนัสิน้สุด
ช่วงเวลำรอ
คอย 

วนัถดัไปของ
วนัสิน้สุด
ช่วงเวลำรอ
คอย 

วนัก่อน
วนัเขำ้
ท ำงำน 

วนัเขำ้ท ำงำน วนัสิน้สุดระยะเวลำรบัเงนิ 
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ก าหนดเวลายื่นขอคอืภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัเข้าท างาน 

ในกำรยื่นขอเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้นัน้ กรุณำยื่นเอกสำรดงัต่อไปนี้ทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ 
1. ใบค ำรอ้งขอเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ (ตอ้งมกีำรรบัรองจำกเจำ้ของธุรกจิทีท่ ำงำน) 
2. บตัรผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำน 

3. เอกสำรอื่น ๆ ทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ รอ้งขอ 
* ยื่นขอโดยกำรส่งทำงไปรษณียก์ไ็ด ้

 

 

จะยื่นขอเบีย้เล้ียงการเข้าท างานอีกครัง้ได้จะต้องภายหลงัแจ้งเร่ืองการเข้าท างานท่ีฮลัโหลเวิรค์ ฯลฯ เท่านัน้ 

และเม่ือขอรบัเงินเบีย้เล้ียงการเข้าท างานอีกครัง้ กจ็ะไมไ่ด้รบัเงินช่วยเหลือการเข้าท างานอีกครัง้ของผู้สูงอายุตามเหตุผลการเข้าท างาน
เดียวกนั กรุณาดรูายละเอียดท่ี “ 36 เงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเน่ือง” 

 

 

 

  กรณีผูท้ีเ่ขำ้ท ำงำนอกีครัง้โดยเรว็และไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ ถูกจำ้งงำนเป็นเวลำต่อเนื่องตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไป
ในสถำนทีท่ ำงำนทีเ่ขำ้ท ำงำนอกีครัง้ดงักล่ำว และค่ำจำ้งทีไ่ดร้บัในสถำนทีท่ ำงำนทีเ่ขำ้ท ำงำนอกีครัง้ในระยะเวลำ 6 เดอืน ต ่ำกว่ำ
ค่ำจำ้งก่อนไดร้บัเงนิช่วยเหลอืจำกประกนักำรจำ้งงำน สำมำรถขอรบัเงนิชว่ยเหลอืเป็นเบีย้เลี้ยงสนับสนุนการท างานได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 การเดินเรื่องขอเบีย้เล้ียงการเข้าท างานอีกครัง้? 

24 มีเงินช่วยเหลือหลงัจากรบัเงินเบี้ยเล้ียงการเข้าท างานอีกครัง้ด้วย 

เง่ือนไขการรบัเงินเบีย้เลี้ยงสนับสนุนการท างาน 

การเดินเร่ืองยื่นขอเบีย้เลี้ยงการเข้าท างานอีกครัง้ 

ข้อควรระวงั 

 
 

① ตอ้งไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ 
② ตอ้งไดร้บักำรจำ้งงำนจำกเจำ้ของธุรกจิเดยีวกนัต่อเนื่องเป็นเวลำตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไป นับจำกวนัทีเ่ขำ้ท ำงำนอกีครัง้ทีไ่ดร้บัเงนิเบีย้
เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ 
* ถำ้หำกขำดคุณสมบตัผิูเ้อำประกนัของกำรประกนักำรจำ้งงำนก่อนครบ 6 เดอืนนับจำกวนัทีเ่ขำ้ท ำงำนอกีครัง้ทีไ่ดร้บัเงนิเบี้ยเลีย้งกำร
เขำ้ท ำงำนอกีครัง้ แมเ้ป็นกำรไดร้บัค ำสัง่ใหไ้ปประจ ำกำรทีอ่ื่นตำมเหตุผลของเจำ้ของธุรกจิกต็ำม จะขอรบัเงนิเบีย้เลีย้งนี้ไม่ได ้

(กรณีเริม่ต้นธุรกจิและไดร้บัเงนิเบี้ยเลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ กจ็ะขอรบัเงนิเบีย้เลีย้งนี้ไม่ได)้ 
③ จ ำนวนเงนิในส่วน 1 วนัซึง่เป็นจ ำนวนเงนิค่ำจำ้งทีไ่ดร้บัในระยะ 6 เดอืนนับจำกวนัทีเ่ขำ้ท ำงำนอกีครัง้หลงัจำกไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกำร
เขำ้ท ำงำนอกีครัง้ (A) ตอ้งต ่ำกว่ำจ ำนวนเงนิค่ำจำ้งรำยวนัก่อนออกจำกงำน (B) (กรุณำดูวธิกีำรค ำนวณตำมหลกักำรของ A และ B ขอ้ 
14 ใน P6) 

 *กรณีจ ำนวนเงนิค่ำจำ้งรำยวนัก่อนออกจำกงำนเป็นจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำสุด จ ำนวนเงนิในส่วน 1 วนัซึ่งเป็นค่ำจำ้งในระยะ 6 เดอืนนับจำก
วนัทีเ่ขำ้ท ำงำนอกีครัง้ ไม่ต ่ำกว่ำจ ำนวนเงนิค่ำจำ้งรำยวนัก่อนออกจำกงำน จะขอรบัเงนิเบีย้เลี้ยงนี้ไม่ได ้

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดงัต่อไปน้ีทัง้หมด 



 24 

 

จ านวนท่ีได้รบั = (B - A) × จ านวนวนัพื้นฐานท่ีจ่ายค่าจ้างในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวนัท่ีเข้าท างานอีกครัง้ 
 (กรณีเป็นระบบเงนิเดอืน คอื จ ำนวนวนัตำมปฏทินิ กรณีเป็นระบบค่ำจำ้งรำยวนัหรอืระบบค่ำจำ้งรำยชัว่โมง คอื จ ำนวนวนัท ำงำน) 

แต่จะมจี ำนวนเงนิสงูสุดดงัต่อไปนี้ 
จ านวนเงินสูงสุด : จ านวนเงินเบีย้เล้ียงรายวนั (*1) × จ านวนวนัท่ีเทียบไดก้บัจ านวนวนัรบัเงินเบี้ยเล้ียงพื้นฐานท่ีเหลือ (*2) × 30% (*3) 

     *1 จ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนกจ็ะมจี ำนวนเงนิสงูสุดดว้ยเช่นเดยีวกบัเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ 
     *2 จ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอืก่อนไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ 
          *3 กรณีอตัรำไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้คอื 60% จะเท่ำกบั 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดเวลายื่นขอคือภายใน 2 เดือนนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัท่ีครบ 6 เดือนตัง้แต่วนัท่ีเข้าท างาน 

หำกตอ้งกำรยื่นขอเบีย้เลีย้งสนับสนุนกำรท ำงำน กรุณำยื่นเอกสำรดงัต่อไปนี้ทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ 

1 ใบค ำรอ้ง (ตอ้งมกีำรรบัรองจำกเจำ้ของธุรกจิทีท่ ำงำน) 
2 บตัรผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำน 

3 ส ำเนำบนัทกึกำรไปท ำงำน ส ำเนำบนัทกึรำยกำรค่ำจำ้ง และเอกสำรอื่น ๆ ทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ รอ้งขอ 
 * ยื่นขอโดยกำรส่งทำงไปรษณยีก์ไ็ด ้

 

 

กรณีในระหว่ำงตกงำน ไดท้ ำงำนทีค่ำดว่ำไม่เกนิ 1 ปี เช่น งำนพเิศษ (ไม่เขำ้ขำ่ยไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้) ซึง่ในวนั
ท ำงำนดงักล่ำวนัน้ตรงตำมเงือ่นไขกำรรบัเงนิทัง้หมด จะขอรบัเบีย้เลี้ยงการท างานได ้

 ในกรณีไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกำรท ำงำนนี้แลว้ แต่เมื่อไดร้บักำรยนืยนัว่ำกำรท ำงำนดงักล่ำวนัน้เป็นกำรท ำงำนทีม่ ัน่คงในภำยหลงั 
อำจจะเขำ้ขำ่ยกำรรบัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ 
 อน่ึง จ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอืในกรณีนี้ จะไดร้บักำรตดัสนิ ณ วนัก่อนของวนัที ่“ไดท้ ำงำนทีม่ ัน่คง” 

จ านวนเงินท่ีได้รบั 

การยื่นขอ 

25 เบีย้เล้ียงการท างาน 

□ ผูท้ีอ่อกจำกงำนตอนอำยุไมถ่งึ 60 ปีเตม็ ค่ำจำ้งทีไ่ดร้บัตอนออกจำกงำนเป็นระบบเงนิเดอืนคอื 300,000 เยน และไดเ้บีย้
เลีย้งพืน้ฐำน 5,687 เยน เขำ้ท ำงำนอกีครัง้และไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ในขณะทีจ่ ำนวนวนัรบัเงนิเหลอื 
90 วนั 

กรณีค่ำจำ้งในระยะเวลำ 6 เดอืนหลงัเขำ้ท ำงำนอกีครัง้เท่ำกบั 285,000 เยน 

□ จ ำนวนเงนิค่ำจำ้งรำยวนัก่อนออกจำกงำนเท่ำกบั 10,000 เยน (B) จ ำนวนเงนิในส่วนของ 1 วนัซึง่เป็นค่ำจำ้งใน 
ระยะเวลำ 6 เดอืนหลงัเขำ้ท ำงำนอกีครัง้เท่ำกบั 9,500 (A) 

□ จ ำนวนวนัพืน้ฐำนทีจ่่ำยค่ำจำ้ง คอื จ ำนวนวนัตำมปฏทินิเนื่องจำกเป็นระบบเงนิเดอืน (ก ำหนดไว ้183 วนั) 
□ เมื่อค ำนวณจ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งสนับสนุนกำรท ำงำนดว้ยสตูรกำรค ำนวณโดยคร่ำว ๆ  

จะได ้(10,000 เยน - 9,500 เยน) × 183 วนั = 91,500 เยน 

□ จ ำนวนเงนิสงูสุดในกรณีนี้เป็นดงันี้ คอื จะไดร้บั 91,500 เยน 

5,687 เยน × 90 วนั × 30% = 153,549 เยน 
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① จ ำนวนวนัรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนทีเ่หลอืในวนัก่อนของวนัทีไ่ดท้ ำงำน ตอ้งมตีัง้แต่ 1 ใน 3 ขึน้ไปและเหลอืตัง้แต่ 45 วนัขึน้
ไปของจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด 

② ตอ้งไดท้ ำงำนทีไ่ม่เขำ้ขำ่ยกำรรบัเงนิเบีย้เลี้ยงกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ 
③ ตอ้งเป็นกำรท ำงำนภำยหลงัวนัสิน้สุดช่วงเวลำรอคอย 

④ กรณีไดร้บัขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิตำมเหตุผลกำรออกจำกงำน ในชว่งเวลำ 1 เดอืนหลงัวนัสิน้สุดช่วงเวลำรอคอย  
ตอ้งเป็นกำรท ำงำนจำกกำรแนะน ำของฮลัโหลเวริค์ หรอืบรษิทัจดัหำงำนทีไ่ดร้บัอนุญำตหรอืแจง้ควำมจ ำนงคไ์ว ้

⑤ ตอ้งไม่ใช่กำรจำ้งงำนอกีครัง้โดยเจำ้ของธุรกจิก่อนออกจำกงำน 

(รวมถงึเจำ้ของธุรกจิทีม่คีวำมสมัพนัธอ์ย่ำงใกลช้ดิกบัเจำ้ของธุรกจิก่อนออกจำกงำน โดยดูจำกสภำพกำรณ์ของกำรลงทุน เงนิทุน  
บุคลำกร กำรซื้อขำยและอื่น ๆ) 

⑥ ตอ้งไม่ใช่กำรจำ้งงำนโดยเจำ้ของธุรกจิทีต่กลงจำ้งงำนกนัเป็นภำยในไวต้ัง้แต่ก่อนตดัสนิคณุสมบตักิำรรบัเงนิ (สมคัรงำน) 

 

กรุณำแนบ “บตัรผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิจำกกำรประกนักำรจำ้งงำน” และ “เอกสำรรบัรองขอ้เทจ็จรงิของกำรท ำงำน” มำพรอ้ม 
“ใบค ำรอ้งขอเบีย้เลีย้งกำรท ำงำน” ยื่นในวนัรบัรองกำรว่ำงงำนทกุ 4 สปัดำหต์่อ 1 ครัง้ ในแต่ละวนัตัง้แต่วนัรบัรองครัง้ก่อนจนถงึ
วนัก่อนของวนัรบัรองในครัง้นี ้
* หลงัจากวนัท างาน ผู้ท่ีไมจ่ าเป็นต้องรบัรองการวา่งงาน สามารถยื่นใบค าร้องขอรบัเงินจากตวัแทน (ต้องมใีบมอบ
ฉันทะ) หรือส่งทางไปรษณียก์ไ็ด้ อน่ึง ในกรณีน้ีจ าต้องมีการรบัรองจากเจา้ของธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นเบีย้เลีย้งทีจ่ะจ่ำยใหใ้นกรณีทีผู่ท้ ีเ่ขำ้ขำ่ยขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ ไดท้ ำงำนทีม่ ัน่คงจำกกำรแนะน ำของฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ หรอื
บรษิทัจดัหำงำนทีไ่ดร้บัอนุญำตหรอืแจง้ควำมจ ำนงคไ์ว ้ในขณะทีจ่ ำนวนวนัรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนเหลอืไม่ถงึ 1 ใน 3 ของจ ำนวนวัน
รบัเงนิทีก่ ำหนด และเป็นไปตำมเงือ่นไขกำรรบัเงนิทัง้หมด 

○ ผูท้ีม่อีำยุตัง้แต่ 45 ปีขึน้ไปและเขำ้ขำ่ยแผนกำรสนับสนุนกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ตำมกฎหมำยมำตรกำรกำรจำ้งงำน 

○ ผูท้ีทุ่พพลภำพ ฯลฯ และมคีวำมยำกล ำบำกในกำรท ำงำน 

26 เบีย้เล้ียงเตรียมตวัท างานทัว่ไป 

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรบัเงินดงัต่อไปน้ีทัง้หมด 

การเดินเร่ืองย่ืนขอเบี้ยเลี้ยงการท างาน 

จะไดร้บัจ ำนวนเงนิทีเ่ทยีบไดก้บั 30% ของจ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนรำยวนัในแต่ละวนัท ำงำน  
(ปัดเศษทีไ่ม่ถงึ 1 เยนทิง้) 

 * จะมจี ำนวนเงนิสงูสุดส ำหรบัจ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนรำยวนัในตอนค ำนวณเบีย้เลีย้งกำรท ำงำน 

  ○ ผูท้ีอ่อกจำกงำนตอนมอีำยุไม่ถงึ 60 ปีเตม็ ・・・・・・・・ 6,195 เยน 

  ○ ผูท้ีอ่อกจำกงำนตอนมอีำยุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปแตไ่มถ่งึ 65 ปีเตม็ ・・・ 5,013 เยน 

(อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนเงนิสงูสุดของเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนในวนัที ่1 สงิหำคมของทุกปี) 
 ส ำหรบัวนัทีไ่ดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกำรท ำงำน จะถอืว่ำเป็นวนัทีไ่ดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งพื้นฐำน 

จ านวนเงินเบี้ยเลี้ยงการท างานท างาน 
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① จ ำนวนวนัรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนทีเ่หลอืมไีม่ถงึ 1 ใน 3 ของจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด 

② ตอ้งท ำงำนจำกกำรแนะน ำของฮลัโหลเวริค์ หรอืบรษิทัจดัหำงำนทีไ่ดร้บัอนุญำตหรอืแจง้ควำมจ ำนงไว ้

③ ตอ้งไดร้บักำรจำ้งงำนอย่ำงต่อเนื่องแน่นอนตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

④ ตอ้งไมใ่ช่กำรถูกจำ้งงำนอกีครัง้โดยเจำ้ของธุรกจิก่อนออกจำกงำน 

⑤ ตอ้งเขำ้ท ำงำนภำยหลงัวนัสิน้สุดช่วงเวลำรอคอย 

⑥ ตอ้งเขำ้ท ำงำนหลงัจำกครบระยะเวลำขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ 

⑦ โดยหลกักำรแลว้จ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอืจะตอ้งเหลอืในวนัเขำ้ท ำงำน 

⑧ ตอ้งเป็นกำรจำ้งงำนตำมเงือ่นไขทีไ่ดร้บัคุณสมบตัผิูร้บัเอำประกนัจำกประกนักำรจำ้งงำน 

⑨ ในกำรเขำ้ท ำงำนภำยใน 3 ปีก่อนวนัเขำ้ท ำงำน ตอ้งไม่ไดร้บัเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้หรอืเบีย้เลีย้งเตรยีมตวั 
ท ำงำนทัว่ไป 

⑩ ตอ้งไม่ไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ 

 

ก าหนดเวลายื่นขอคือภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัเข้าท างาน 

 กรณีตอ้งกำรยื่นขอเบีย้เลีย้งเตรยีมตวัท ำงำนทัว่ไป กรุณำยืน่เอกสำรดงัต่อไปนี้ทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ 
 1. ใบค ำรอ้งขอรบัเบีย้เลีย้งเตรยีมตวัท ำงำนทัว่ไป (ตอ้งมกีำรรบัรองจำกเจำ้ของธุรกจิทีท่ ำงำน) 
 2. บตัรผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำน 

 3. เอกสำรอื่น ๆทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ รอ้งขอ 
 * สำมำรถยื่นโดยกำรส่งทำงไปรษณียไ์ด ้และตอ้งใชเ้วลำส ำหรบัตรวจสอบในระยะหนึ่ง (ประมำณ 1 เดอืน)  
       เพื่อตดัสนิว่ำจะไดร้บัเงนิหรอืไม่ไดร้บัเงนิ 

 

จ ำนวนทีไ่ดร้บั คอื 4 ใน 10 ส่วนของจ ำนวนเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรคณูจ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนรำยวนัดว้ย 90 (ในกรณีจ ำนวนวนัรบั
เงนิทีเ่หลอืจำกจ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนดไมถ่งึ 90 วนั คอืจ ำนวนทีเ่ทยีบไดก้บัจ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอื และกรณีจ ำนวนวนัดงักล่ำวต ่ำ
กว่ำ 45 คอื 45) (ปัดเศษทีไ่ม่ถงึ 1 เยนทิง้) 
 อน่ึง ส ำหรบัผูท้ีม่คีุณสมบตัริบัเงนิทีม่จี ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนดตัง้แต่ 270 วนัขึน้ไปจะไดร้บัในส่วนของ 36 วนัเท่ำกนัหมด 

 * จะมจี ำนวนเงนิสงูสุดส ำหรบัจ ำนวนเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนรำยวนัในตอนค ำนวณเบีย้เลีย้งเตรยีมตวัท ำงำนทัว่ไป 

  ○ ผูท้ีอ่อกจำกงำนตอนมอีำยุไม่ถงึ 60 ปีเตม็・・・・・・・・・・・ 6,195 เยน 

  ○ ผูท้ีอ่อกจำกงำนตอนมอีำยุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปแต่ไมถ่งึ 65 ปีเตม็ ・・・ 5,013 เยน 

(อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนเงนิสงูสุดของเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนในวนัที ่1 สงิหำคมของทุกปี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ตอนตรวจสอบเกีย่วกบักำรรบัเงนิ จะตอ้งท ำงำนอยูใ่นสถำนประกอบกำรดงักล่ำว 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเงินเบีย้เลี้ยงเตรียมตวัท างานทัว่ไป 

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรบัเงินดงัต่อไปน้ีทัง้หมด 

การเดินเร่ืองย่ืนขอเบี้ยเลี้ยงเตรียมตวัท างานทัว่ไป 
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 ส ำหรบักำรเงนิสนับสนุนกำรท ำงำนอื่น ๆ นัน้ ไดแ้ก่ ค่ำยำ้ยทีอ่ยู่อำศยั ค่ำหำงำนในพืน้ทีอ่ยูห่่ำงไกล 

 

ค่าย้ายท่ีอยู่อาศยั 

 จะไดร้บัค่ำยำ้ยทีอ่ยู่อำศยั ในกรณีทีผู่ท้ ีม่คีุณสมบตัริบัเงนิเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่อำศยั เพื่อเขำ้ท ำงำนทีไ่ดร้บักำรแนะน ำจำกฮลัโหลเวริค์ 
องคก์รรฐับำลทอ้งถิน่พเิศษหรอืบรษิทัจดัหำงำน หรอืเพื่อเขำ้รบักำรฝึกอบรมวชิำชพีของรฐัทีแ่นะน ำโดยผูอ้ ำนวยกำรของฮลัโหลเวริค์
และตอ้งไดร้บักำรอนุมตัวิ่ำมคีวำมจ ำเป็นจำกผูอ้ ำนวยกำรฮลัโหลเวริค์ 

ผูท้ีจ่ะขอรบัค่ำยำ้ยทีอ่ยู่อำศยัคอืบุคคลดงัต่อไปนี้ 
กรณีทีผู่ท้ ีม่คีุณสมบตัริบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่อำศยั เพื่อเขำ้ท ำงำนทีไ่ดร้บักำรแนะน ำจำกฮลัโหลเวริค์ องคก์ร

รฐับำลทอ้งถิน่พเิศษหรอืบรษิทัจดัหำงำน หรอืเพื่อเขำ้รบักำรฝึกอบรมวชิำชพีของรฐัทีแ่นะน ำโดยผูอ้ ำนวยกำรของฮลัโหลเวริค์ และ
เป็นผูท้ีเ่ขำ้ขำ่ยในขอ้ (ก.) หรอื ขอ้ (ข.) ขอ้ใดขอ้หนึ่งดงันี้ 

(ก.) กรณีเขำ้ท ำงำนหลงัจำกครบช่วงเวลำรอคอย หรอืเขำ้รบักำรฝึกอบรมและอื่น ๆ และไดร้บัอนุมตัวิ่ำมคีวำมจ ำเป็นตอ้ง 
เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่อำศยัจำกผูอ้ ำนวยกำรของฮลัโหลเวริค์ในเขตพืน้ทีอ่ำศยั 

อน่ึง กรณีเขำ้ขำ่ยขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ จะถอืว่ำเขำ้ขำ่ยทีจ่ะไดร้บัอนุมตัวิ่ำมคีวำมจ ำเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่อำศยั 

     i) เมื่อตอ้งใชเ้วลำเดนิทำงไปกลบัตัง้แต่ 4 ชัว่โมงขึน้ไป เพื่อเดนิทำงไปท ำงำน (สถำนที)่ โดยใชร้ะบบขนส่งมวลชนทัว่ไป  
หรอืใชย้ำนพำหนะทัว่ไป 

    ii)  เมื่อขบวนทีอ่อกเป็นขบวนแรก (สุดทำ้ย) ฯลฯ ของระบบขนส่งมวลชนไม่เอือ้อ ำนวยและเป็นอุปสรรคอย่ำงมำกต่อ 
กำรเดนิทำงไปท ำงำน (สถำนที)่ 

      iii)  เมื่อตอ้งยำ้ยทีอ่ยู่อำศยัอย่ำงหลกีเลีย่งไมไ่ด ้เน่ืองจำกลกัษณะเฉพำะของสถำนประกอบกำรทีเ่ป็นสถำนทีท่ ำงำนหรอื 
สถำนฝึกอบรมทีเ่ขำ้รบักำรฝึกอบรมและอื่น ๆ หรอืกำรรอ้งขอจำกเจำ้ของธุรกจิ 

(ข.) ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัเงนิเตรยีมตวัท ำงำน ค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรยำ้ยทีอ่ยู่อำศยัอื่น ๆ จำกเจำ้ของธุรกจิของสถำนทีท่ ำงำน  
ผูอ้ ำนวยกำรของสถำนฝึกอบรมวชิำชพีของรฐั ฯลฯ และบุคคลอืน่ ๆ ส ำหรบักำรเขำ้ท ำงำนทีเ่ขำ้ขำ่ยหรอืกำรเขำ้รบักำร
ฝึกอบรมวชิำชพีของรฐั  หรอืผูท้ีไ่ดร้บัจ ำนวนเงนิดงักล่ำวไม่เพยีงพอกบัจ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยกำรยำ้ยทีอ่ยู่อำศยั 

           อน่ึง กรณีเขำ้ขำ่ยขอ้ (ก.) และขอ้ (ข.) ขำ้งตน้ แต่ระยะเวลำกำรจำ้งงำนของสถำนทีท่ ำงำนไม่ถงึ 1 ปี และกรณีผูท้ีอ่ยูใ่นธรรม
เนียมปฏบิตักิำรจำ้งงำนแบบหมนุเวยีนไดร้บักำรจำ้งงำนอกีครัง้ในสภำพกำรณ์เดยีวกบัก่อนออกจำกงำน หรอืกรณีไดร้บัขอ้จ ำกดัของ
กำรรบัเงนิเนื่องจำกปฏเิสธกำรจดัหำงำน ฯลฯ  และเขำ้ท ำงำนกอ่นครบระยะเวลำขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิดงักล่ำว หรอืกรณีตดัสนิใจ
เขำ้รบักำรฝึกอบรมวชิำชพีของรฐัและอื่น ๆ จะไมไ่ดร้บัค่ำยำ้ยทีอ่ยู่อำศยั 

(กรุณำสอบถำมเกีย่วกบักำรเดนิเรื่องยื่นขอและอื่น ๆ กบัเจำ้หน้ำทีข่องฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ 

 

ค่าสนับสนุนการหางาน 

ค่ำสนับสนุนกำรหำงำน ประกอบดว้ยค่ำหำงำนในพืน้ทีอ่ยูห่่ำงไกล ค่ำเขำ้รบักำรฝึกอบรมระยะสัน้ ค่ำกำรใชบ้รกิำรเกีย่วกบักำรหำ
งำน ซึง่จะไดร้บัค่ำดงักล่ำวในกรณีทีผู่ม้คีุณสมบตัริบัเงนิกระท ำกำรเขำ้ขำ่ยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งใน ① ~ ③ ดงัต่อไปนี้ เพื่อจะหำงำน
และเมื่อไดร้บัอนุมตัวิ่ำมคีวำมจ ำเป็นจำกผูอ้ ำนวยกำรของฮลัโหลเวริค์ 

 ① กรณีหำงำนในพืน้ทีอ่ยูห่่ำงไกลจำกกำรแนะน ำของฮลัโหลเวริค์ (ค่ำหำงำนในพืน้ทีอ่ยู่หำ่งไกล) 
 ② กรณีเขำ้รบักำรฝึกอบรมระยะสัน้โดยกำรสอนวชิำชพีของฮลัโหลเวริค์ (ค่ำเขำ้รบักำรฝึกอบรมระยะสัน้) 
 ③ กรณีใชบ้รกิำร เช่น กำรรบัเลีย้งเดก็ เพื่อทีจ่ะหำงำนไดส้ะดวกขึน้ (ค่ำกำรใชบ้รกิำรเกีย่วกบักำรหำงำน) 

27 การรบัเงินสนับสนุนการท างานอ่ืน ๆ 



 28 

<ค่าหางานในพื้นท่ีอยู่ห่างไกล> 

 ผูท้ีส่ำมำรถขอรบัเงนิค่ำหำงำนในพืน้ทีอ่ยูห่่ำงไกลนัน้ คอืผูท้ีม่คีุณสมบตัริบัเงนิทีเ่ขำ้ขำ่ยใดขอ้หนึ่งในขอ้ (ก.) และ (ข.) ดงัต่อไปนี้ 
เพื่อหำงำนในพืน้ทีอ่ยูห่่ำงไกลตำมค ำแนะน ำของฮลัโหลเวริค์ 

(ก.) กำรรบัสมคัรงำนทีไ่ดร้บักำรแนะน ำนัน้ ตอ้งเป็นกำรรบัสมคัรงำนทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถำนประกอบกำรของผูร้บัสมคัรงำนที ่
อำศยัอยู่นอกเขตพืน้ทีท่ีไ่ดร้บักำรเหน็ชอบว่ำเหมำะสมกบัผูม้คีณุสมบตัริบัเงนิดงักล่ำว ฯลฯ  
(ข.) ระยะทำงทีเ่ป็นพืน้ฐำนในกำรค ำนวณค่ำรถไฟ ค่ำเรอื ค่ำเครื่องบนิและค่ำรถ คอื ตัง้แต่ 200 กโิลเมตรขึน้ไปส ำหรบัระยะทำง 

ไปกลบัของรถไฟ (1 ใน 4 กโิลเมตรของทำงน ้ำและทำงบกจะถอืเป็น 1 กโิลเมตรของรถไฟ) 
          แมจ้ะเป็นผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิในขอ้ (ก.) และ (ข.) ขำ้งตน้ แต่ถำ้ไม่เขำ้ขำ่ยขอ้ดงัต่อไปนี้ จะไม่สำมำรถรบัเงนิค่ำหำงำนใน 

           พืน้ทีห่่ำงไกลได ้

i) เมื่อเริม่ตน้หำงำนในพืน้ทีห่่ำงไกลหลงัจำกครบช่วงเวลำรอคอย 

ii) เมื่อไม่ไดร้บัเงนิค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรหำงำนในพืน้ทีห่่ำงไกลจำกสถำนประกอบกำรทีไ่ปเยอืน หรอืจ ำนวนเงนิที ่
ไดร้บัดงักล่ำวไมพ่อเพยีงส ำหรบัจ ำนวนเงนิค่ำหำงำนในพื้นทีห่ำ่งไกล 
อน่ึง นอกจำกขอ้ i), ii) แลว้ในกรณีไดร้บัขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิเน่ืองจำกปฏเิสธกำรจด้หำงำน ฯลฯ หรอืกรณีเริม่ตน้หำงำนใน

พืน้ทีห่่ำงไกลก่อนครบระยะเวลำขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิดงักล่ำว หรอืกรณีอื่น ๆ จะไม่สำมำรถรบัเงนิค่ำหำงำนในพืน้ทีห่่ำงไกลได ้

 

<ค่าเข้ารบัการฝึกอบรมระยะสัน้> 

ผูท้ีจ่ะไดร้บัเงนิค่ำเขำ้รบักำรฝึกอบรมระยะสัน้ คอื ผูท้ีเ่ขำ้รบักำรศกึษำและกำรฝึกอบรมในระยะเวลำไม่ถงึ 1 เดอืน และจบกำร
ฝึกอบรมดงักล่ำวเพื่อเขำ้ท ำงำนอกีครัง้จำกกำรชีแ้นะดำ้นแรงงำนของฮลัโหลเวริค์ และผูท้ีม่คีุณสมบตัริบัเงนิทีเ่ขำ้ขำ่ยขอ้ใดขอ้หนึ่งใน
ขอ้ (ก.) - (ง.) ดงัต่อไปนี้ 

(ก.) ก่อนเขำ้รบักำรศกึษำและกำรฝึกอบรม ตอ้งรบักำรชีแ้นะดำ้นวชิำชพีจำกฮลัโหลเวริค์เพื่อขอรบักำรฝึกอบรมดงักล่ำว 
(ข.) ในวนัทีข่อรบักำรชีแ้นะดำ้นอำชพี ตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิ 

(ค.) ตอ้งเริม่ขอเขำ้รบักำรศกึษำและกำรฝึกอบรม หลงัจำกครบชว่งเวลำรอคอย 

(ง.) กรณีขอเรยีนหลกัสตูรทีไ่ดร้บักำรก ำหนดหลกัสตูรตำมระบบกำรรบัเงนิช่วยเหลอืดำ้นกำรศกึษำและกำรฝึกอบรม (กำรศกึษำ 
และกำรฝึกอบรมทัว่ไป) ตอ้งไมใ่ช่ผูท้ีอ่ยู่ในเงือ่นไขกำรรบัเงนิชว่ยเหลอืดำ้นกำรศกึษำและกำรฝึกอบรมทัว่ไป 

 

<ค่าการใช้บริการเก่ียวกบัการหางาน> 

กำรรบัเงนิค่ำกำรใชบ้รกิำรเกีย่วกบักำรหำงำนนัน้ ตอ้งอยู่ในกรณีทีใ่ชก้ำรบรกิำรรบัเลีย้งเดก็ และอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุตร เพือ่จะ
สมัภำษณ์งำน ฯลฯ จำกผูร้บัสมคัรงำน หรอืเพื่อเขำ้รบักำรศกึษำและกำรฝึกอบรม และเป็นผูม้คีณุสมบตัริบัเงนิทีเ่ข้ำขำ่ยขอ้ใดขอ้หนึ่ง
ในขอ้ (ก.) - (ง.) ดงัต่อไปนี้   
 (ก.) ในวนัทีใ่ชบ้รกิำรกำรรบัเลีย้งเดก็ ฯลฯ ตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิ 

 (ข.) ตอ้งใชบ้รกิำรรบัเลีย้งเดก็ ฯลฯ หลงัจำกครบช่วงเวลำรอคอย 

  (ค.) “กำรสมัภำษณ์งำน ฯลฯ จำกผูร้บัสมคัรงำน” นอกจำกหมำยถงึกำรสมัภำษณ์งำน ฯลฯ จำกผูร้บัสมคัรงำนแลว้ ยงัหมำยถงึกำร
เขำ้สอบเพื่อสอบขอ้เขยีน กำรปรกึษำดำ้นแรงงำนทีจ่ดัโดยฮลัโหลเวริค์ หรอืบรษิทัจดัหำงำนทีไ่ดร้บัอนุญำตหรอืแจง้ควำมจ ำนง
ไว ้ฯลฯ  และนอกเหนือจำกกำรจดัหำงำนทีเ่ขำ้ขำ่ยแลว้ ยงัรวมถงึกำรชีแ้นะเกีย่วกบักำรหำงำน งำนสมัมนำของบรษิทัทีใ่ห้
ค ำปรกึษำรำยบุคคลทีจ่ดัโดยหน่วยงำนรฐับำล ฯลฯ (เช่น องคก์รส่งเสรมิกำรจำ้งงำนของผูส้งูอำยุ คนพกิำร และผูห้ำงำน ซึง่
เป็นหน่วยงำนอสิระของรฐั องคก์ำรปกครองทอ้งถิน่  บรษิทับรกิำรขอ้มลูหำงำน หนังสอืพมิพ ์ฯลฯ) 

  (ง.) “กำรเขำ้รบักำรศกึษำและกำรฝึกอบรม” หมำยถงึ กรณีเขำ้รบักำรฝึกอบรมวชิำชพีของรฐับำลจำกกำรชีแ้นะหรอืแนะน ำของ  

ฮลัโหลเวริค์ กรณีเขำ้รบักำรฝึกอบรมสนับสนุนผูห้ำงำนตำมแผนสนับสนุนกำรท ำงำน กรณีเขำ้ศกึษำในสถำนฝึกอบรมแต่ละ
ประเภทตำมค ำแนะน ำของฮลัโหลเวริค์  กรณีเขำ้รบักำรฝึกอบรมทีเ่ขำ้ขำ่ยไดร้บัเงนิช่วยเหลอืดำ้นกำรศกึษำและกำรฝึกอบรม
และกำรฝึกอบรมทีเ่ขำ้ขำ่ยไดร้บัค่ำเขำ้รบักำรฝึกอบรมระยะสัน้ ฯลฯ และกรณีเขำ้รบักำรฝึกอบรมหรอืหลกัสตูรทีไ่ดร้บั
มอบหมำยใหด้ ำเนินกำรส ำหรบัเป็นงำนสนับสนุนกำรยำ้ยไปประจ ำกำรทีอ่ื่นหรอืกำรยำ้ยไปสงักดัทีอ่ื่น 

 

(กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรเดนิเรื่องขอยื่นไดท้ีเ่จำ้หน้ำทีข่องฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ) 
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 □ บตัรผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำน 
 □ ใบออกจำกงำนหรอืหนงัสอืแจง้ยนืยนักำรสญูเสยีคุณสมบตั ิ(ยื่นภำยหลงักไ็ด)้ 

 

กรณีไม่ได้รบัคณุสมบติัการรบัเงินใหม่ 
 กรณีจ ำนวนวนัรบัเงนิทีเ่หลอืในระยะเวลำรบัเงนิในตอนแรก (อำ้งองิหน้ำ 8) จะสำมำรถรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนไดใ้นช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว แตท่ว่ำในวนัทีเ่ขำ้ขำ่ยรบัเงนิ คุณไปฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ เพื่อยื่นเรื่องหลงัจำกออกจำกงำน วนัดงักล่ำวจะกลำยเป็นวนัยื่นสมคัร
งำนอกีครัง้ (กรณีมรีะยะเวลำขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ คอื หลงัจำกครบระยะเวลำขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิ) ดงันัน้หลงัจำกออกจำกงำน 
กรุณำรบีไปฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ และยื่นเรื่องโดยเรว็ทีสุ่ด 

 อน่ึง กรณีไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ ฯลฯ จะสำมำรถรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนไดใ้นขอบเขตทีห่กัออกจำกส่วนของ
จ ำนวนวนัรบัเงนิดงักล่ำว (ปัดเศษทิง้) 
 

 

 

  

 

 

  เมื่อผูท้ีม่จี ำนววนัรบัเงนิทีก่ ำหนดเท่ำกบั 180 วนั เขำ้ท ำงำนอกีครัง้หลงัจำกรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนในส่วนของ 60 วนั และ
ออกจำกงำนหลงัจำกรบัเงนิเบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้ในส่วนของ 84 วนั 

 

 

 

 

 

 180 วนั (จ ำนวนวนัรบัเงนิทีก่ ำหนด) - 60 วนั (เบีย้เลีย้งพืน้ฐำน) - 84 วนั (เบีย้เลีย้งกำรเขำ้ท ำงำนอกีครัง้) = สำมำรถรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนใน

ขอบเขตของ 36 วนั 

 

 

 

 ส ำหรบัผูท้ีว่นัออกจำกงำนครัง้แรกหลงัจำกรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนและอื่น ๆ ยงัอยู่ในระยะเวลำรบัเงนิ และถูกใหอ้อกจำกงำนอกี
ครัง้เนื่องจำกกำรปิดกจิกำร กำรเลกิจำ้งและอื่น ๆ จะสำมำรถขยำยระยะเวลำรบัเงนิออกไปไดใ้นระยะเวลำหนึ่ง 

 

กรณีได้รบัคณุสมบติัการรบัเงินใหม ่

 กรณีออกจำกงำนหลงัจำกท ำงำนในฐำนะเป็นผูเ้อำประกนัในสถำนทีท่ ำงำนตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป (ตัง้แต ่6 เดอืนขึน้ไปส ำหรบักรณี
เป็นผูท้ีถู่กใหอ้อกจำกงำนเนื่องจำกกำรปิดกจิกำร กำรเลกิจำ้งและอื่น ๆ) โดยทัว่ไปแลว้จะไดร้บัคุณสมบตักิำรรบัเงนิจำกประกนักำร
จำ้งงำนใหม่ ดงันัน้จะไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนตำมคุณสมบตักิำรรบัเงนิดงักล่ำว ในกรณีนี้จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรเดนิเรื่องเพื่อขอรบั
เงนิตัง้แต่ตอนแรก (อำ้งองิหน้ำ 2) 
 อน่ึง กรณีไดร้บัคุณสมบตักิำรรบัเงนิใหม่แลว้ จะไม่สำมำรถขอรบัเงนิตำมคุณสมบตักิำรรบัเงนิครัง้ก่อนได ้

28 เมื่อออกจากงานอีกครัง้หลงัจากเข้าท างาน? 

เอกสารจ าเป็นในการแจ้ง 

ช่วงเวลำ
รอคอย 

ไดร้บัเงนิเบี้ยเลี้ยงพืน้ฐำน  
(ในส่วนของ 60 วนั) 

เขำ้ท ำงำน (ไม่มคุีณสมบตัริบัเงิน) ในส่วนของ 36 วนั 

วนัถดัไป
ของวนัออก
จำกงำน 

วนัตดัสนิ
คุณสมบตัิ
กำรรบัเงนิ 

เบี้ยเลี้ยงกำรเขำ้ท ำงำนอกี
ครัง้ในส่วนของ 84 วนั 

วนัที่
สมคัรงำน
อกีครัง้ 

ระยะเวลำรบัเงนิ (1 ปี) 

ตวัอย่าง 

กรณีพิเศษท่ีสามารถขยายระยะเวลารบัเงินได้เม่ือออกจากงานอีกครัง้ภายหลงัรบัเงินเบีย้เล้ียงพ้ืนฐานการเข้าท างานอีกครัง้และอ่ืน ๆ 
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กรณีเปลีย่นชื่อนำมสกุลหรอืทีอ่ยู่ กรุณำแจง้ฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ โดยเรว็ทีสุ่ด 

กรณีเปลีย่นทีอ่ยู่ อำจตอ้งเปลีย่นฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ ในเขตพืน้ทีอ่ำศยัส ำหรบัไปเดนิเรื่องเกีย่วกบัประกนักำรจำ้งงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ จะมกีำรแนะน ำกำรเขำ้รบัฝึกอบรมวชิำชพีของรฐั ฯลฯ ในกรณีลงควำมเหน็ว่ำจะมปีระโยชน์ต่อกำรเขำ้ท ำงำนอกี
ครัง้ของคุณ 

 ในกรณีนี้ สำมำรถขยำยระยะเวลำและรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนจนถงึวนัสิน้สุดกำรฝึกอบรม แมว้่ำจะกำรรบัเงนิตำมส่วนจ ำนวนวนัรบั
เงนิทีก่ ำหนดจะครบแลว้กต็ำม 

 นอกจำกนี้ยงัจะไดร้บัเบีย้เลีย้งกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม เบีย้เลีย้งกำรเดนิทำงไปสถำนฝึกอบรม ฯลฯ ส ำหรบัเป็นค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็น
ส ำหรบักำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมอกีดว้ย 

 

 

กรณีอยู่ในสภำพทีไ่ม่สำมำรถท ำงำนไดต้ัง้แต่ 15 วนัขึน้ไปเนื่องจำกเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็ หลงัจำกไดร้บักำรตดัสนิคุณสมบตักิำรรบั
เงนิ คุณสำมำรถขอรบัเงนิชดเชยกรณีเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็ในจ ำนวนเงนิทีเ่ท่ำกนัแทนเบีย้เลีย้งพืน้ฐำน (แต่ทว่ำจะไม่ไดร้บัเงนิในกรณี
ไดร้บัเงนิชดเชยกำรเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็ เงนิชดเชยกรณีหยุดงำน ฯลฯ จำกประกนัสุขภำพ ประกนัอุบตัเิหตจุำกกำรท ำงำน ฯลฯ หรอื
ตำมกฎหมำยอื่น ๆ หรอืในวนัทีอ่ยู่ในช่วงเวลำขอ้จ ำกดัของกำรรบัเงนิและช่วงเวลำรอคอย)  

นอกจำกนี้ในกรณีไม่สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป แต่ไมข่อรบัเงนิชดเชยกรณีเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็ และขอ
ขยำยระยะเวลำรบัเงนิ จะขอรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐำนไดห้ลงัจำกหำยเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็ (อำ้งองิกำรขยำยระยะเวลำรบัเงนิในหน้ำ 17) 

29 เมื่อเปล่ียนช่ือนามสกลุหรือท่ีอยู่ 
ลล 

30 เมื่อเข้ารบัการฝึกอบรมวิชาชีพของรฐัตามค าแนะน าของผู้อ านวยการส านักงานการขนส่ง
ภมิูภาคหรอืผู้อ านวยการส านักงานสวสัดิภาพแรงงาน? 

ย

31 เมื่อไม่สามารถท างานได้เน่ืองจากเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็? 

  

□ บตัรผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำน 
 □ ใบแจง้กำรเปลีย่นชื่อนำมสกุล และทีอ่ยู่ (กรุณำแนบเอกสำรรบัรอง เช่น หนังสอืรบัรองรำยกำรบนัทกึในทะเบยีนบำ้น) 
 □ ใบแจง้เปลีย่นสถำบนักำรเงนิทีต่้องกำรใหโ้อนเงนิ (กรณีเปลีย่นชื่อนำมสกุล) 

เอกสารจ าเป็นในการแจง้ 
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กรณีตอ้งกำรยื่นขอเงนิชดเชยกรณีเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็ กรุณำยื่นเอกสำรดงัต่อไปนี้ทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ ระยะเวลำยื่นขอ คอื
จนถงึวนัรบัรองหลงัจำกหำยเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็ 

 

1. ใบค ำรอ้งขอเงนิชดเชยกรณีเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็ 

2. บตัรผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิจำกประกนักำรจำ้งงำน 
 

* ใหต้วัแทนยื่นขอได ้แต่กรณีนี้จะตอ้งมใีบมอบฉนัทะ 
 กรณีคำดว่ำระยะเวลำเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็อำจจะกนิเวลำตัง้แต่ 1 เดอืนขึน้ไป กรุณำปรกึษำฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ ก่อนล่วงหน้ำ 
 และจะขอตรวจสอบประเภทของกำรประกนัสุขภำพ ดงันัน้กรุณำพก “บตัรประกนัสุขภำพ” มำดว้ย (ใชส้ ำเนำได)้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กรณีตวัผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิเสยีชวีติในระหว่ำงรบัเงนิ ครอบครวัของผูเ้สยีชวีติทีด่ ำรงชวีติอยู่กบัผูเ้สยีชวีติ จะไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้ง
พืน้ฐำน ฯลณ จนถงึวนัก่อนเสยีชวีติ (วนัทีก่ ำหนดในกรณีก ำหนดไว)้ ซึง่จะเรยีกว่ำ “เงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน ฯลฯ ท่ียงัไม่ได้รบั” 
 ในกรณีนี้ กรุณำยื่น “ใบค ำรอ้งขอเงนิชว่ยเหลอืกรณีว่ำงงำน ฯลฯ ทีย่งัไม่ไดร้บั” ทีฮ่ลัโหลเวริค์ ฯลฯ ภำยใน 6 เดอืนนับตัง้แตว่นั
ถดัไปของวนัทีต่วัผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิเสยีชวีติ 

32 ถ้าหากตวัผู้มีคณุสมบติัรบัเงินเสียชีวิตในระหว่างรบัเงิน? 

การเดินเร่ืองย่ืนขอเงินชดเชยกรณีเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ 
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◎ การรบัเงินอย่างผิดกฎหมาย 

  หมายถงึ การทีไ่ม่สามารถขอรบัเงนิช่วยเหลอืกรณีว่างงานและอื่น ๆ ไดแ้ต่ขอรบัหรอืตัง้ใจจะขอรบัเงนิช่วยเหลอืกรณี 
    ว่างงานอื่น ๆ ดว้ยวธิกีารหลอกลวงหรอืการฉ้อโกง (ไม่ว่าในความเป็นจริงจะได้รบัเงินหรือไม่ได้รบักต็าม) 
 

◎ ถ้าแจ้งข้อมูลไมถ่กูต้องจะถือว่าเป็นการรบัเงินอย่างผิดกฎหมาย 

  ยกตวัอย่างในกรณีดงัต่อไปนี้ 
□ ไม่มผีลการหางาน แต่แจง้ความเทจ็เกีย่วกบัผลการหางานในเอกสารแสดงการรบัรองการว่างงาน 

□ กรณีไดร้บัการจา้งงานจากเจ้าของธุรกจิ (ไม่ว่าจะเป็นการจา้งงานรูปแบบใดกต็าม รวมถงึในช่วงเวลาทดลองงาน (ฝึกอบรม) ดว้ย) แต่แจง้ความเทจ็
โดยไม่แจง้เรื่องดงักล่าวในเอกสารแสดงการรบัรองการว่างงาน หรอืปกปิดวนัจา้งงาน การถูกจา้งงาน ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการท างาน และรายได ้ 

□ ไม่แจง้เรื่องไดร้บัเงนิช่วยเหลอื (ชดเชย) กรณีหยุดงานจากประกนัอุบตัเิหตุจากการท างาน หรอืเบีย้เลีย้งกรณีเจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็ ฯลฯ จากประกนั
สุขภาพ (รวมถงึกรณีรบัเงนิช่วยเหลอืหรอืชดเชยกรณีหยุดงานจากประกนัอุบตัเิหตุจากการท างานในช่วงเวลาทีไ่ดร้บัเงนิจากประกนัการจา้งงาน 
หลงัจากสิน้สุดการรบัเงนิจากประกนัการจา้งงาน) 

□ ยื่นขอรบัเงนิเบีย้เลีย้งการเขา้ท างานอกีครัง้ ฯลฯ โดยทีไ่ม่ไดท้ างานแต่โกหกว่าท างาน และโกหกวนัทีเ่ขา้ท างาน 

□ ไม่แจง้เรื่องด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารของบรษิทั ฯลฯ 

□ ยื่นใบออกจากงานทีก่รอกขอ้มลูเทจ็ (รวมถงึเหตุผลการออกจากงานดว้ย) 
 

◎ ขอให้ปฏิบติัตามกฎข้อบงัคบัแล้วขอรบัเงินอย่างถกูต้อง 

  ถา้หากขอรบัเงนิอย่างผดิกฎหมาย 

□ หยุดการจ่ายเงิน (หมดสทิธขิอรบัเงนิชว่ยเหลอืกรณีว่างงานและอืน่ ๆ หลงัจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป) 
□ ค าสัง่ให้คืนเงิน (ตอ้งคนืเงนิทีไ่ดร้บัอย่างผดิกฎหมายจ านวนทัง้หมด) 
□ ค าสัง่ให้ช าระเงิน (ตอ้งคนืเงนิทีไ่ดร้บัอย่างผดิกฎหมายจ านวนทัง้หมด และต้องช าระเงินอีกประมาณ 2 เท่าของจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัอย่างผดิ

กฎหมาย) 
□ จะถูกเรยีกเกบ็เงนิคา้งช าระนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัทีไ่ดร้บัเงนิอยา่งผดิกฎหมาย 

□ ถา้เพกิเฉยการช าระเงนิคนืและอื่น ๆ เหล่านี้ อาจถูกด าเนินการยึดทรพัยสิ์น ฯลฯ 
□ กรณเีลวรา้ย อาจถูกตอ้งโทษฐานฉ้อโกง ฯลฯ 
 

 

กรณีไม่เหน็ดว้ยกบัการลงโทษเกีย่วกบัการรบัเงนิช่วยเหลอืกรณีว่างงานและอื่น ๆ ทีด่ าเนินการโดยฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ สามารถแจง้เจตจ านงขอตรวจสอบ
ต่อเจา้หน้าทีต่รวจสอบประกนัการจา้งงาน ภายใน 3 เดอืนนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัทีท่ราบการลงโทษดงักล่าว ซึง่วธิกีารนี้เรยีกว่า “การเรียกร้องให้
ตรวจสอบ” 

 กรณีตอ้งการเรยีกรอ้งใหต้รวจสอบ กรุณาแจง้เจตจ านงดงักล่าวนัน้ผ่านฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ หรอืแจง้เจา้หน้าที่ตรวจสอบประกนัการจา้งงานโดยตรง 
 นอกจากนี้กรณีไม่เหน็ดว้ยกบัการตดัสนิของเจา้หน้าทีต่รวจสอบประกนัการจา้งงาน สามารถเรียกร้องให้ตรวจสอบอีกครัง้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกนัอุบตัเิหตุจากการท างาน ภายใน 2 เดอืนนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัทีส่่งส าเนาเอกสารการตดัสนิไป 

 อย่างไรกต็ามกรณีเวลาเกนิ 3 เดอืนนับตัง้แตว่นัถดัไปของวนัทีเ่รยีกรอ้งให้ตรวจสอบ แต่ยงัไม่มกีารตดัสนิเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งใหต้รวจสอบ คุณสามารถ
เรยีกรอ้งใหต้รวจสอบอกีครัง้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประกนัอุบตัเิหตุจากการท างานไดแ้ม้จะยงัไม่มกีารตดัสนิ 

 การยื่นฟ้องขอใหเ้พกิถอนการลงโทษเกีย่วกบัการรบัเงนิช่วยเหลอืกรณวี่างงานและอื่น ๆ ทีด่ าเนินการโดยฮลัโหลเวริค์ ฯลฯ นัน้ สามารถยื่นฟ้องได้
ภายใน 6 เดอืนนับตัง้แต่วนัทีท่ราบเรื่องการตดัสนิหลงัจากตดัสนิการเรยีกรอ้งใหต้รวจสอบเสรจ็ (แต่ยกเวน้กรณีเกนิ 1 ปีนับตัง้แต่วนัทีต่ดัสนิ) 
 แต่ทว่ากรณีไม่มกีารตดัสนิเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งใหต้รวจสอบ แมจ้ะครบ 3 เดอืนนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัทีเ่รยีกรอ้งใหต้รวจสอบ สามารถยื่นฟ้องขอให้
เพกิถอนไดแ้มจ้ะยงัไม่มกีารตดัสนิ 

3333  กรณุากรณุาขอรบัเงินช่วยเหลือกขอรบัเงินช่วยเหลือกรณีว่างงรณีว่างงานและอ่ืน ๆ อย่างถกูต้องานและอ่ืน ๆ อย่างถกูต้อง 

3344  เมื่อไม่เหน็ด้วยกบัการลงโทษเมื่อไม่เหน็ด้วยกบัการลงโทษ?? 
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ผูเ้ขา้ขา่ยไดร้บัเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมเกีย่วกบัการศกึษาและการฝึกอบรมทัว่ไป คอืผูท้ีเ่ขา้ขา่ยในขอ้ ① หรอื ขอ้ ② ขอ้ใดขอ้หนึ่ง
ดา้นล่างนี้ และเป็นผูเ้ขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดกิาร และจบการศกึษาและการ
ฝึกอบรมดงักล่าว 
① ผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน (ผูท้ีย่งัท างานอยู่ในฐานะเป็นผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน) 
  ตอ้งมรีะยะเวลาเงื่อนไขการรบัเงนิ (*2) ในวนัทีเ่ริม่เขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและ

สวสัดกิาร (จากนี้ไปจะเรยีกว่า “วนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม”) ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป (*3) 
② ผูท้ีเ่คยเป็นผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน (ผูท้ีไ่ม่ใช่ผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน 
 วนัทีไ่ม่ใช่ผูเ้อาประกนักอ่นเริม่วนัเขา้รบัการฝึกอบรม ตอ้งอยู่ภายใน 1 ปีก่อนวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม (กรณีด าเนินการขยาp 

  ระยะเวลาการใชท้ีเ่ขา้ขา่ยออกไปนัน้ สงูสุดคอืภายใน 20 ปี) (*4) ตอ้งมรีะยะเวลาเงื่อนไขการรบัเงนิในวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม 
  ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป (*3) 
 

กรณีเขา้รบัและจบการศกึษาและการฝึกอบรมทีเ่ขา้ขา่ย จะไดร้บัเงนิทีเ่ทยีบไดก้บั 20% ของค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการศกึษาและการฝึกอบรมที่
ตวัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดช้ าระเงนิเพื่อการเขา้ฝึกอบรมดงักล่าวใหแ้ก่ผูด้ าเนินการดา้นการศกึษาและการฝึกอบรม 

แต่ทว่ากรณีจ านวนเงนิทีเ่ทยีบไดก้บั 20% ของคา่ใชจ้่ายดงักล่าวนัน้เกนิกว่า 100,000 เยน จ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บั คอื 100,000 เยน ส่วน
กรณีไม่เกนิ 4,000 เยน จะไม่ไดร้บัเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรม 

*กรณเีขา้รบัค าปรกึษาดา้นอาชพีทีจ่ดัโดยทีป่รกึษาดา้นอาชพี (การใหค้ าปรกึษาดา้นอาชพีทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 30 วรรค 3 ของกฎหมายสง่เสรมิการพฒันาทกัษะ
อาชพี) ภายใน 1 ปีก่อนวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม สามารถน าค่าใชจ้่ายดงักล่าวมารวมกบัค่าใชจ้า่ยในการศกึษาและการฝึกอบรมได ้แต่ทว่ากรณีจ านวนเงนิ
ค่าใชจ้่ายนัน้เกนิ 20,000 เยน จ านวนเงนิทีส่ามารถน ามารวมกบัค่าใชจ้่ายในการศกึษาและการฝึกอบรมนัน้จะไดเ้พยีง 20,000 เยน (เฉพาะกรณีเขา้รบัค าปรกึษาดา้น
อาชพีตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2017 เป็นตน้ไป) 

 

1 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเก่ียวกบัการศึกษาและการฝึกอบรมทัว่ไป 

 เป็นระบบเงนิชว่ยเหลอืจากประกนัการจา้งงานทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการด าเนินการพฒันาทกัษะทีเ่ป็นแกนหลกัส าหรบั
คนท างาน รวมถงึส่งเสรมิการจา้งงานอย่างมัน่คงและการเขา้ท างานอกีครัง้ 
  กรณีผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงานทีม่คีุณสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีก่ าหนด (*1) (ผูท้ี่ยงัท างานอยู่) หรอืผูท้ีเ่คยเป็นผูเ้อาประกนั 
(ผูท้ีอ่อกจากงาน) เขา้รบัและจบการศกึษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดกิาร จะ
ไดร้บัเงนิจ านวน (มจี านวนเงนิสงูสุด) ทีเ่ทยีบไดก้บัอตัราส่วนทีก่ าหนดส าหรบัค่าใชจ้่ายดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมทีต่วัผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมจ่ายใหแ้ก่สถานศกึษาและฝึกอบรมเพื่อเขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรม 

*1  ผูเ้อาประกนั หมายถงึ ผูเ้อาประกนัทัว่ไปและผูเ้อาประกนัสงูอายุ ดา้นล่างนี้กเ็หมอืนกบัขอ้น้ี 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2 ระยะเวลาเงือ่นไขการรบัเงนิ หมายถงึระยะเวลาทีไ่ดร้บัการจา้งงานในฐานะผูเ้อาประกนัส าหรบัธุรกจิทีใ่ชป้ระกนัการจา้งงานในช่วง 

  จนถงึวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดก้บัเจา้หน้าทีข่องฮลัโหลเวริค์ 

*3 ส าหรบัผูข้อเงนิชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมเกีย่วกบัการศกึษาและการฝึกอบรมทัว่ไปครัง้แรก ระยะเวลาเงือ่นไขการ 
  รบัเงนิตอ้งตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป (มาตรการชัว่คราว) 
*4 กรณีผูท้ีไ่ม่ใช่ผูเ้อาประกนัในวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม มวีนัทีไ่ม่สามารถเริม่เขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมทีเ่ขา้ขา่ยไดเ้ป็นเวลา

ต่อเนื่องตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป เน่ืองจากเหตุผลของการตัง้ครรภ ์คลอดลูก เลีย้งดลููก เจบ็ป่วย บาดเจบ็ ฯลฯ ในชว่งเวลา 1 ปี หลงัจาก
วนัทีส่ญูเสยีคุณสมบตัผิูเ้อาประกนั สามารถน าจ านวนวนัทีไ่ม่สามารถเริม่เขา้รบัการฝึกอบรมดงักล่าว (สงูสุด 19 ปี) ไปบวกกบั
ระยะเวลาทีเ่ขา้ขา่ยไดร้บัเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมตัง้แตว่นัทีส่ญูเสยีคุณสมบตัผิูเ้อาประกนัจนถงึวนัเริม่เขา้รบั
การฝึกอบรม (ระยะเวลาการใชท้ีเ่ขา้ขา่ย) โดยการแจง้ใจความส าคญัดงักล่าวกบัฮลัโหลเวริค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3355  เงินช่วยเหลือด้านการศึกเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึษาและการฝึกอบรมกอบรม 

ผู้เข้าข่ายได้รบัเงิน 

จ านวนเงินท่ีได้รบั 



34 

 

ผูเ้ขา้ขา่ยไดร้บัเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมเกีย่วกบัการศกึษาและการฝึกอบรมทัว่ไปแบบเฉพาะเจาะจง คอืผูท้ีเ่ขา้ขา่ยในขอ้ ① หรอื  
ขอ้ ② ขอ้ใดขอ้หนึ่งดา้นล่างนี้ และเป็นผูเ้ขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดกิาร และ
จบการศกึษาและการฝึกอบรมดงักล่าว 

① ผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน (ผูท้ีย่งัท างานอยู่ในฐานะเป็นผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน) 
ตอ้งมรีะยะเวลาเงื่อนไขการรบัเงนิ (*2) ในวนัทีเ่ริม่เขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและ
สวสัดกิาร (จากนี้ไปจะเรยีกว่า “วนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม”) ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป (*3) 

② ผูท้ีเ่คยเป็นผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน (ผูท้ีไ่ม่ใช่ผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน 
วนัทีไ่ม่ใชผู่เ้อาประกนักอ่นเริม่วนัเขา้รบัการฝึกอบรม ตอ้งอยู่ภายใน 1 ปีก่อนวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม (กรณีด าเนินการขยายระยะเวลาการใชท้ีเ่ขา้
ขา่ยออกไปนัน้ สงูสุดคอืภายใน 20 ปี) (*4) และตอ้งมรีะยะเวลาเงื่อนไขการรบัเงนิในวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรมตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป (*3) 

กรณีเขา้รบัและจบการศกึษาและการฝึกอบรมทีเ่ขา้ข่าย จะไดร้บัเงนิทีเ่ทยีบไดก้บั 40% ของค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการศกึษาและการ
ฝึกอบรมทีต่วัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดช้ าระเงนิเพื่อการเขา้ฝึกอบรมดงักล่าวใหแ้กผู่ด้ าเนินการดา้นการศกึษาและการฝึกอบรม 

แต่ทว่ากรณีจ านวนเงนิทีเ่ทยีบไดก้บั 40% ของค่าใชจ้่ายดงักล่าวนัน้เกนิกว่า 200,000 เยน จ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บั คอื 200,000 
เยน ส่วนกรณีไม่เกนิ 4,000 เยน จะไมไ่ดร้บัเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรม 

2 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเก่ียวกบัการศึกษาและการฝึกอบรมทัว่ไปแบบเฉพาะเจาะจง 

เป็นระบบเงนิช่วยเหลอืจากประกนัการจา้งงานทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการเขา้ท างานอกีครัง้โดยเรว็และสรา้งอาชพีอย่าง
รวดเรว็ รวมถงึสรา้งเสถยีรภาพในการจา้งงานและส่งเสรมิการเขา้ท างานอกีครัง้ 

กรณีผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงานทีม่คีุณสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีก่ าหนด (*1) (ผูท้ีย่งัท างานอยู่) หรอืผูท้ีเ่คยเป็นผูเ้อา
ประกนั (ผูท้ีอ่อกจากงาน) เขา้รบัและจบการศกึษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและ
สวสัดกิาร จะไดร้บัเงนิจ านวน (มจี านวนเงนิสงูสุด) ทีเ่ทยีบไดก้บัอตัราส่วนทีก่ าหนดส าหรบัค่าใชจ้่ายดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมที่
ตวัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจ่ายใหแ้ก่สถานศกึษาและฝึกอบรมเพื่อเขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรม 

*1  ผูเ้อาประกนั หมายถงึ ผูเ้อาประกนัทัว่ไปและผูเ้อาประกนัสงูอายุ ขอ้ดา้นล่างนี้กเ็ช่นเดยีวกนั 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2 ระยะเวลาเงือ่นไขการรบัเงนิ หมายถงึระยะเวลาทีไ่ดร้บัการจา้งงานในฐานะผูเ้อาประกนัส าหรบัธุรกจิทีใ่ชป้ระกนัการจา้งงานใน 

  ช่วงเวลาจนถงึวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดก้บัเจา้หน้าทีข่องฮลัโหลเวริค์ 

*3 ส าหรบัผูข้อเงนิชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมเกีย่วกบัการศกึษาและการฝึกอบรมทัว่ไปครัง้แรก ตอ้งมรีะยะเวลาเงือ่นไข 

  การรบัเงนิตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป (มาตรการชัว่คราว) 
*4 กรณีผูท้ีไ่ม่ใช่ผูเ้อาประกนัในวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม มวีนัทีไ่ม่สามารถเริม่เขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมทีเ่ขา้ขา่ยไดเ้ป็นเวลา 

ต่อเนื่องตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป เนื่องจากเหตุผลของการตัง้ครรภ ์คลอดลูก เลีย้งดลููก เจบ็ป่วย บาดเจบ็ ฯลฯ ในชว่งเวลา 1 ปี หลงัจาก 
วนัทีส่ญูเสยีคุณสมบตัผิูเ้อาประกนั สามารถน าจ านวนวนัทีไ่ม่สามารถเริม่เขา้รบัการฝึกอบรมดงักล่าว (สงูสุด 19 ปี) ไปบวกกบั 
ระยะเวลาทีเ่ขา้ขา่ยไดร้บัเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมตัง้แตว่นัทีส่ญูเสยีคุณสมบตัผิูเ้อาประกนัจนถงึวนัเริม่เขา้รบั 
การฝึกอบรม (ระยะเวลาการใชท้ีเ่ขา้ขา่ย) โดยการแจง้เหตุผลดงักล่าวกบัฮลัโหลเวริค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าข่ายได้รบัเงิน 

จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั 



35 

 

ผูเ้ขา้ขา่ยไดร้บัเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมเกีย่วกบัการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทาง คอืผูท้ีเ่ขา้ขา่ยในขอ้ ① หรอื 
ขอ้ ② ขอ้ใดขอ้หนึ่งดา้นล่างนี้ และเป็นผูเ้ขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดกิาร และจบ
การศกึษาและการฝึกอบรมดงักล่าว 
① ผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน 

  ตอ้งมรีะยะเวลาเงื่อนไขการรบัเงนิ (*3) ในวนัเริม่เขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทาง (จากนี้ไปจะเรยีกว่า  
   “วนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม”) ของผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป (*4) 
② ผูท้ีเ่คยเป็นผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน 

   เป็นผูท้ีไ่ม่ใช่ผูเ้อาประกนัในวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม ภายในเวลา 1 ปี (กรณีเดนิเรื่องขอขยายระยะเวลาการใชท้ี่เขา้ขา่ยออกไป (*5)  
   นัน้ สงูสุดคอืภายใน 20 ปี) นับตัง้แต่วนัสญูเสยีคุณสมบตัผิูเ้อาประกนั (วนัถดัไปของวนัออกจากงาน) จนถงึวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม     

   และตอ้งมรีะยะเวลาเงื่อนไขการรบัเงนิตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป (*4) 
 

3 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเก่ียวกบัการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบติังานเฉพาะทาง 
   เป็นระบบเงนิช่วยเหลอืจากประกนัการจา้งงานทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการสรา้งอาชพีระยะกลางและระยะยาวซึง่เป็นแกนหลกัส าหรบัคนท างาน 

รวมถงึสรา้งเสถยีรภาพในการจา้งงานและส่งเสรมิการเขา้ท างานอกีครัง้ 
   เป็นระบบทีเ่จา้ตวัจะไดร้บัเงนิในอตัราส่วนทีก่ าหนด (มจี านวนเงนิสงูสุด) ของค่าใชจ้่ายส าหรบัการศกึษาและการฝึกอบรมทีเ่จา้ตวัช าระใหแ้กส่ถานศกึษา

และฝึกอบรมจากฮลัโหลเวริค์ ในกรณผีูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงานทีม่คีุณสมบตัติรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด (*1) (ผูท้ีย่งัท างานอยู่) หรอืผูท้ีเ่คยเป็นผู้
เอาประกนั (ผูท้ีอ่อกจากงาน) เขา้รบัและจบการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทางทีก่ าหนดโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข
แรงงานและสวสัดกิาร 

  นอกจากนี้ผูท้ีไ่ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืดงักล่าว อาจไดร้บัเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรม 80% (*2) ของจ านวนเงนิทีเ่ทยีบไดก้บัจ านวนเงนิเบีย้
เลีย้งรายวนั ส าหรบัในชว่งเวลาทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมและวนัทีอ่ยู่ในสถานะว่างงาน 

 *1  ผูเ้อาประกนั หมายถงึ ผูเ้อาประกนัทัว่ไปและผูเ้อาประกนัสงูอายุ ขอ้ดา้นล่างนี้กเ็ช่นเดยีวกนั 

*2  จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัส าหรบัเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมเกีย่วกบัการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทางที่เริม่เขา้รบั
การฝึกอบรมก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม 2017 คอื 50% ของจ านวนเงนิทีเ่ทยีบไดก้บัจ านวนเงนิเบีย้เลีย้งรายวนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*3 ระยะเวลาเงื่อนไขการรบัเงนิ หมายถงึระยะเวลาทีไ่ดร้บัการจา้งงานในฐานะผูเ้อาประกนัส าหรบัธุรกจิทีใ่ชป้ระกนัการจา้งงานในช่วง 
  จนถงึวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม กรุณาสอบถามรายละเอยีดกบัเจา้หน้าทีข่องฮลัโหลเวริค์ 

*4 ส าหรบัผูข้อเงนิชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทางครัง้แรก  
  ตอ้งมรีะยะเวลาเงื่อนไขการรบัเงนิตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป (มาตรการชัว่คราว) 
*5 กรณีผูท้ีไ่ม่ใช่ผูเ้อาประกนัในวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรม มวีนัทีไ่ม่สามารถเริม่เขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมทีเ่ขา้ขา่ยไดเ้ป็นเวลา 

ต่อเนื่องตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป เนื่องจากเหตุผลของการตัง้ครรภ์ คลอดลูก เลีย้งดูลูก เจบ็ป่วย บาดเจบ็ ฯลฯ ในช่วงเวลา 1 ปี หลงัจาก 
วนัทีส่ญูเสยีคุณสมบตัผิูเ้อาประกนั สามารถน าจ านวนวนัทีไ่มส่ามารถเริม่เขา้รบัการฝึกอบรมดงักล่าว (สงูสุด 19 ปี) ไปบวกกบั 
ระยะเวลาทีเ่ขา้ขา่ยไดร้บัเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมตัง้แต่วนัทีส่ญูเสยีคุณสมบตัผิูเ้อาประกนัจนถงึวนัเริม่เขา้รบั 
การฝึกอบรม (ระยะเวลาการใชท้ีเ่ขา้ขา่ย) โดยการแจง้เหตุผลดงักล่าวกบัฮลัโหลเวริค์ 

 

  
ระหว่างเขา้รบัการศกึษาและการ
ฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะ

ทาง หลงัจากจบการศกึษาและการฝึกอบรม 
ในการปฏบิตังิานเฉพาะทาง 

จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั 

(ค่าใชจ้่ายในการศกึษาและ
ฝึกอบรมทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ช าระไป X อตัราสว่นในช่อง
ขวามอื) 

50% 

แต่ตอ้งในกรณีเกนิ 4,000 เยน 

กรณีเกนิ 1,200,000 เยน : 
1,200,000 เยน 

กรณีไดร้บัการจา้งงานในฐานะเป็นผูเ้อาประกนัภายใน 1 ปีนับตัง้แต่วนัถดัไป
ของวนัทีไ่ดร้บัคุณสมบตัแิละวนัจบการศกึษา 

70% 

แต่ตอ้งในกรณีเกนิ 4,000 เยน 

กรณีเกนิ 1,680,000 เยน : 1,680,000 เยน 

จะไดร้บัจ านวนเงนิสว่นต่างเพิม่จากจ านวนเงนิในชอ่งซา้ยมอืทีไ่ดร้บัมาก่อน 

*    จ านวนเงนิช่วยเหลอืสงูสุดจ านวน 1200,000 เยน ทีจ่ะไดร้บัในระหว่างเขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะ
ทาง คอืจ านวนเงนิสงูสุดในกรณีเขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทางในระยะเวลา 3 ปี กรณีระยะการ
ฝึกอบรม 1 ปี จ านวนเงนิสงูสุดคอื 400,000 เยน และระยะการฝึกอบรม 2 ปี จ านวนเงนิสงูสุดคอื 800,000 เยน 

ผู้เข้าข่ายได้รบัเงิน 

 

จ านวนเงินท่ีได้รบั 
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 ส าหรบัเงนิชว่ยเหลอืจ านวน 1680,000 เยน ทีจ่ะไดร้บัหลงัจากจบการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทาง คอื
จ านวนเงนิสงูสุดในกรณีเขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทางในระยะเวลา 3 ปี กรณีระยะการฝึกอบรม 1 
ปี จ านวนเงนิสงูสุดคอื 560,000 เยน และระยะการฝึกอบรม 2 ปี จ านวนเงนิสงูสุดคอื 1,120,000 เยน 

 

* กรณีเขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทางจ านวนหลายครัง้ในระยะเวลา 10 ปี จ านวนเงนิชว่ยเหลอื
ทัง้หมดส าหรบัการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทางทีเ่ริม่เขา้รบัการฝึกอบรมจนกระทัง่ครบ 10 ปี คอือยูใ่น
วงเงนิ 1,680,000 เยน  โดยเริม่ตัง้แต่วนัเริม่เขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทางทีไ่ดร้บัเงนิช่วยเหลอื
ดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทางในครัง้แรก (รวมถงึวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรมก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม 
2017) 
อน่ึง ส าหรบัผูท้ีเ่ขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทางระยะสัน้สุด 4 ปีตามกฎหมาย จะไดร้บัในจ านวน
วงเงนิสงูสุด 1,680,000 เยน ซึง่เป็นเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทางในระยะเวลา 10 ปี 
ตอนจบการเขา้การฝึกอบรมในปีที ่3 และจะไดร้บัเงนิเพิม่อกีในวงเงนิ 560,000 เยน ส าหรบัการเขา้รบัการฝึกอบรมในปีที ่4 (ใน
ระยะ 4 ปี จะไดร้บัเงนิสงูสุด 2,240,000 เยน) 

 

* จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัส าหรบัการศกึษาและการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานเฉพาะทางทีเ่ริม่เขา้รบัการฝึกอบรมก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม 
2017 คอื 40% ของค่าใชจ้่ายของการศกึษาและการฝึกอบรม (กรณีไดร้บัคุณสมบตั ิฯลฯ แลว้ไดร้บัการจา้งงานในฐานะเป็นผูเ้อา
ประกนัภายใน 1 ปีนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัทีจ่บการศกึษา จะไดร้บั 60%) และวงเงนิสงูสุดทีจ่ะไดร้บัคอื 320,000 เยนต่อปี (กรณี
ไดร้บัคุณสมบตั ิฯลฯ แลว้ไดร้บัการจา้งงานในฐานะเป็นผูเ้อาประกนัภายใน 1 ปีนับตัง้แต่วนัถดัไปของวนัทีจ่บการศกึษา จะไดร้บั 
480,000 เยนต่อปี ) 

 

4 หลกัสูตรท่ีก าหนดซ่ึงจะได้รบัเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมและการสอบถามเก่ียวกบัเง่ือนไขการรบัเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนยื่นขอรบัเงนิชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรม 

คุณสามารถสอบถามฮลัโหลเวริค์ในเขตพืน้ทีอ่ยู่อาศยัของคุณจาก “แบบสอบถามเงือ่นไขการรบัเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการ
ฝึกอบรม” ว่า 

① ในวนัเริม่เขา้รบัการฝึกอบรมปัจจุบนั (ก าหนดการ) คุณมสีมบตัริบัเงนิช่วยเหลอืดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมครบถว้นหรอืไม่  
②หลกัสตูรการศกึษาและการฝึกอบรมทีคุ่ณตอ้งการเขา้รบัการฝึกอบรมนัน้ ก าหนดโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงาน
และสวสัดกิารหรอืไม่ กรุณาสอบถามรายละเอยีดกบัเจา้หน้าทีข่องฮลัโหลเวริค์ 

 คุณสามารถดู “รายการหลกัสตูรการศกึษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดกิาร” ทีเ่คาน์เตอรข์องฮลั
โหลเวริค์ 

 นอกจากนี้ยงัสามารถดูทางอนิเตอรเ์น็ตจาก “ระบบการคน้หาหลกัสตูรการศกึษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข
แรงงานและสวสัดกิาร” (https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/) 

การศึกษาและการฝึกอบรมแบบใดบ้างท่ีรมต.กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการก าหนดไว้ 
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□ ตอ้งเป็นผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 65 ปี 

□ ระยะเวลาทีเ่ป็นผูเ้อาประกนัรวมทัง้หมดตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 

 *  ในการค านวณ “ระยะเวลาทีเ่ป็นผูเ้อาประกนั” นี้ กรณีมกีารเวน้ช่วงระยะเวลาทีเ่ป็นผูเ้อาประกนั ถา้เวน้ช่วงดงักล่าวภายใน   1 ปี จะค านวณ
ระยะเวลาทีเ่ป็นผูเ้อาประกนัก่อนและหลงัรวมกนัทัง้หมด 

แต่ทว่ากรณีเคยไดร้บัเบีย้เลีย้งพืน้ฐาน ฯลฯ หรอืเงนิกอ้นพเิศษ จะค านวณรวมเฉพาะระยะเวลาหลงัจากรบัเงนิดงักล่าวเท่านัน้ 

□ จ านวนเงนิค่าจา้งทีไ่ดร้บัทุกเดอืนหลงัจากอายุ 60 ปี ลดลงไม่ถงึ 75% ของจ านวนเงนิค่าจา้งรายเดอืนตอนอายุครบ 60 ปี 
□  จ านวนเงนิค่าจา้งทีไ่ดร้บัทุกเดอืนหลงัจากอายุ 60 ปีไดไ้ม่ถงึวงเงนิทีไ่ดร้บั (365,114 เยน อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในวนัที ่   1 สงิหาคมของทุกปี) 
□ ตอ้งไดร้บัการจา้งงานอย่างต่อเนื่องในฐานะผูเ้อาประกนัตัง้แตว่นัแรกจนถงึวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน 

□ ในแต่ละเดอืนตอ้งไม่ไดร้บัเงนิช่วยเหลอืกรณีหยุดงานเพื่อเลีย้งดูลูกหรอืเงนิชว่ยเหลอืกรณีหยุดงานเพื่อการบรบิาล 

จะค านวณตาม “อตัราการลดลง” (%) ของเงนิค่าจา้งทีไ่ดร้บัในแต่ละเดอืน (จ านวนเงนิค่าจา้งทีไ่ดร้บัแต่ละเดอืน ÷ จ านวนเงนิค่าจา้งรายเดอืนตอนอายุครบ 

60 ปี X 100) โดยใชส้ตูรการค านวณดงัต่อไปนี้ (แต่จ านวนทีไ่ดร้บัอาจลดลงหรอือาจไม่ไดร้บัขึน้อยู่กบัวงเงนิทีไ่ดร้บั) 

□ กรณอีตัราลดลงไม่เกนิ 61% 

  จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั = จ านวนเงนิค่าจา้งทีไ่ดร้บัในแต่ละเดอืน x 15% 

□ กรณอีตัราลดลงเกนิ 61% แต่ไม่ถงึ 75% 

    จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั = จ านวนเงนิค่าจา้งทีไ่ดร้บัในแต่ละเดอืน x 15% - 0% (ลดน้อยลงในสดัสว่นทีก่ าหนดตามอตัราการลดลง) 
□ กรณอีตัรลดลงตัง้แต่ 75% ขึน้ไป จะไม่ไดร้บัเงนิ 

     * ระยะเวลาทีส่ามารถรบัเงนิได ้คอืจนถงึเดอืนทีม่อีายุครบ 65 ปี 

 

 

ส าหรบัเงนิช่วยเหลอืจากประกนัการจา้งงานนัน้มรีะบบทีเ่รยีกว่า “เงินช่วยเหลือการจา้งงานอยา่งต่อเน่ือง” ซึง่จะไดร้บัใน
ระหว่างท างาน 

 จะขอแนะน าเน้ือหาโดยคร่าว ๆ เพราะหลงัจากคุณเขา้ท างานอกีครัง้ คุณอาจเขา้ขา่ยการรบัเงนิช่วยเหลอืน้ี 

 อน่ึง ขัน้ตอนการเดนิเรื่องขอรบัเงนิช่วยเหลอืการจา้งงานอยา่งต่อเนื่องนัน้ จะตอ้งด าเนินการผ่านทางเจา้ของธุรกจิทีคุ่ณเขาท างาน
อกีครัง้ 
 “เงนิช่วยเหลอืการจา้งงานอย่างต่อเนื่อง” นี้ จะม ี“เงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเน่ืองของผู้สูงอายุ” “เงินช่วยเหลือกรณีหยุดงาน
เพ่ือเลี้ยงดลููก” และ “เงินช่วยเหลือกรณีหยุดงานเพื่อการบริบาล” 

 

 เงนิช่วยเหลอืการจา้งงานอย่างต่อเนื่องของผูส้งูอายุ จะมอบใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน (ผูท้ีก่ าลงัท างาน) ทีม่อีายุ
ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 65 ปีซึง่มคีุณสมบตัคิรบตามเงือ่นไขทีก่ าหนด (ส าหรบัผูท้ีเ่ป็นลูกเรอื คอืมอีายุตัง้แต ่55 ปีขึน้ไปแตไ่ม่เกนิ 
60 ปีตามวนัเดอืนปีเกดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หน้าที)่ เพื่อสนับสนุนการจา้งงานอยา่งต่อเนื่องจนถงึอายุ 65 ปี 
 เงนิช่วยเหลอืการจา้งงานอยา่งต่อเนื่องของผูส้งูอายุ ม ี2 ประเภท คอื เงินช่วยเหลือพื้นฐานการจ้างงานอย่างต่อเน่ืองของ
ผู้สูงอายุ และ เงินช่วยเหลือการเข้าท างานอีกครัง้ของผูสู้งอาย ุ

1 เงินช่วยเหลอืพื้นฐานการจ้างงานอย่างต่อเน่ืองของผู้สูงอาย ุ

 คอืเงนิช่วยเหลอืส าหรบัผูท้ีเ่ขา้ขา่ยไม่ไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐาน ฯลฯ จากประกนัการจา้งงาน (รวมถงึเงนิช่วยเหลอืทีถ่อืว่าไดร้บั
เงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐาน เช่น เบีย้เลีย้งพืน้ฐานการเขา้ท างานอกีครัง้ดว้ย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3366  เงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างเงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเน่ือต่อเน่ืองง 

เงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเน่ืองของผู้สูงอายุ 

เง่ือนไขการรบัเงิน 

จ านวนเงินท่ีได้รบั 
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□  ตอ้งเป็นผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 65 ปี 
□  ระยะเวลาทีเ่ป็นผูเ้อาประกนัรวมทัง้หมดตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 
   *  ในการค านวณ “ระยะเวลาทีเ่ป็นผูเ้อาประกนั” นี้ กรณีมกีารเวน้ช่วงระยะเวลาทีเ่ป็นผูเ้อาประกนั ถา้เวน้ช่วงดงักล่าวภายใน 1 ปี จะ 
       ค านวณระยะเวลาทีเ่ป็นผูเ้อาประกนัก่อนและหลงัรวมกนัทัง้หมด 

แต่ทว่ากรณีเคยไดร้บัเบี้ยเลีย้งพืน้ฐาน ฯลฯ หรอืเงนิกอ้นพเิศษ จะค านวณรวมเฉพาะระยะเวลาหลงัจากรบัเงนิดงักล่าวเท่านัน้ 
□  ตอ้งมจี านวนวนัรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานเหลอืในวนัก่อนของวนัเขา้ท างานตัง้แต่ 100 วนัขึน้ไป 
□  จ านวนเงนิค่าจา้งรายเดอืนหลงัเขา้ท างานอกีครัง้ ตอ้งลดลงไม่ถงึ 75% ของจ านวนเงนิในส่วนของ 30 วนัของจ านวนค่าจา้งรายวนัทีเ่ป็น

พืน้ฐานการค านวณเบีย้เลีย้งพื้นฐาน 

□  จ านวนเงนิค่าจา้งทีไ่ดร้บัทุกเดอืนหลงัจากเขา้ท างานอกีครัง้ไดไ้ม่ถงึวงเงนิทีไ่ดร้บั (365,114 เยน อาจมกีารเปลีย่นแปลงในวนัที ่1  
        สงิหาคมของทุกปี) 
□  ตอ้งไดร้บัการจา้งงานอย่างต่อเน่ืองในฐานะผูเ้อาประกนัตัง้แต่วนัแรกจนถงึวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน 
□  ในแต่ละเดอืนตอ้งไม่ไดร้บัเงนิช่วยเหลอืกรณีหยุดงานเพื่อเลีย้งดูลูกหรอืเงนิช่วยเหลอืกรณีหยุดงานเพื่อการบรบิาล 

แนวคดิพืน้ฐานเหมอืนกบัเงนิชว่ยเหลอืพืน้ฐานการจา้งงานอย่างต่อเนื่องของผูส้งูอายุ แตท่ว่า “อตัราการลดลง” ไม่ไดเ้ปรยีบเทยีบกบั
ค่าจา้งตอนอายุครบ 60 ปี แตจ่ะค านวณว่าค่าจา้งหลงัการเขา้ท างานอกีครัง้ลดลงหรอืไม่ โดยเปรยีบเทยีบกบัค่าจา้งทีเ่ป็นเกณฑข์อง
เบีย้เลีย้งพืน้ฐาน  
ระยะเวลาทีจ่ะรบัเงนิไดข้ึน้อยู่กบัจ านวนวนัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานทีเ่หลอืดงัต่อไปนี้ 
□  กรณีจ านวนวนัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานทีเ่หลอืในวนัก่อนวนัเขา้ท างานเหลอืตัง้แต่ 200 วนัขึน้ไป : ระยะ 2 ปีหลงัจากเขา้ท างานอกีครัง้ 
□  กรณีจ านวนวนัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานทีเ่หลอืในวนัก่อนวนัเขา้ท างานเหลอืตัง้แต่ 100 วนัขึน้ไป : ระยะ 1 ปีหลงัจากเขา้ท างานอกีครัง้ 
 * กรณีในระยะเวลาดงักลา่วมอีายุครบ 65 ปี จะนับจนถงึเดอืนทีม่อีายุครบ 65 ปี 

2 เงินช่วยเหลอืการเข้าท างานอีกครัง้ของผู้สูงอาย ุ

 คอืเงนิช่วยเหลอืส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัการจา้งงานในฐานะเป็นผูเ้อาประกนัจากการท างานทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นการจา้งงานอย่าง
ต่อเนื่องเกนิกว่า 1 ปี อย่างแน่นอนหลงัอายคุรบ 60 ปี ภายหลงัจากไดร้บัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานตามคุณสมบตักิารรบัเงนิ ซึง่จะเขา้
ขา่ยในกรณีทีเ่ขา้ท างานภายในระยะเวลารบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐาน และมจี านวนวนัรบัเงนิเบีย้เลีย้งพืน้ฐานเหลอืในวนัก่อนของวนัเขา้
ท างานตัง้แต่ 100 วนัขึน้ไป 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*  ไม่สามารถรบัเงินช่วยเหลือการเข้าท างานอีกครัง้ของผู้สูงอายุและเบีย้เลี้ยงการเข้าท างานอีกครัง้พร้อมกนัได ้

* จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจรงิของเงนิช่วยเหลอืการจา้งงานอย่างต่อเน่ืองนัน้ อาจจะลดลงหรอืไม่ไดร้บัขึน้อยู่กบั “จ านวนเงนิค่าจา้งที่
พจิารณา” และ “จ านวนวงเงนิทีไ่ดร้บั” กรุณาสอบถามรายละเอยีดกบัเจา้หน้าทีข่องฮลัโหลเวริค์ 

 

 

 กรณีผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน (*) (ทัง้ชายและหญงิ) ขอหยุดงานเพื่อเลีย้งดลููก ถา้มคีุณสมบตัคิรบตามเงือ่นไขทีก่ าหนด
จะไดร้บั “เงนิชว่ยเหลอืกรณีหยดุงานเพื่อเลีย้งดลููก” กรุณาสอบถามรายละเอยีดกบัเจา้หน้าทีข่องฮลัโหลเวริค์ 

* ผูเ้อาประกนัหมายถงึ ผูเ้อาประกนัทัว่ไปและผูเ้อาประกนัสงูอายุ  

 

 กรณีผูเ้อาประกนัของประกนัการจา้งงาน (*) ขอหยุดงานเพื่อการบรบิาลส าหรบับรบิาลบุคคลในครอบครวั ถา้มคีุณสมบตัคิรบตาม
เงือ่นไขทีก่ าหนดจะไดร้บั “เงนิชว่ยเหลอืกรณีหยุดงานเพื่อการบรบิาล” กรุณาสอบถามรายละเอยีดกบัเจา้หน้าทีข่องฮลัโหลเวริค์ 

* ผูเ้อาประกนัหมายถงึ ผูเ้อาประกนัทัว่ไปและผูเ้อาประกนัสงูอายุ 

เงินช่วยเหลือกรณีหยุดงานเพ่ือเลี้ยงดลููก 

เงินช่วยเหลือกรณีหยุดงานเพ่ือการบริบาล 

เง่ือนไขการรบัเงิน 

จ านวนเงินท่ีได้รบั 
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 ผูท้ีไ่ดร้บัเงนิช่วยเหลอืผูห้างาน (เบีย้เลีย้งพืน้ฐาน) ในฐานะเป็น 

1. ผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิพเิศษจากประกนัการจา้งงาน (ตวัอย่าง : ออกจากงานเนื่องจากการปิดกจิการ การเลกิจา้ง ฯลฯ) 
2. ผูม้คีุณสมบตัดิว้ยเหตุผลพเิศษจากประกนัการจา้งงาน (ตวัอย่าง : ออกจากงานเนื่องจากการหยุดจา้ง ฯลฯ) 

 ในชว่งระยะเวลาตัง้แต่วนัถดัไปของวนัทีอ่อกจากงานจนถงึสิน้ปีงบประมาณถดัไป 

 *ผูท้ีเ่หตุผลการออกจากงานในบตัรผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิจากประกนัการจา้งงานเขา้ขา่ยในขอ้ 11, 12, 21, 22, 31, 32, 23, 33, 34 

 *ผูม้คีุณสมบตัริบัเงนิผูส้งูอายุและผูม้สีทิธริบัเงนิพเิศษไม่เขา้ขา่ยนี้ 

 ค านวณเบีย้ประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(ภาษ)ี จากรายไดแ้ละอืน่ ๆของปีก่อน 

การลดหย่อนนัน้จะค านวณโดยคดิเป็น 30/100 จากรายไดเ้งนิเดอืนของปีก่อน 

 * กรุณาสอบถามเกีย่วกบัการลดหย่อนโดยละเอยีดทีเ่ขตเทศบาล 

 

ระยะเวลาตัง้แต่วนัถดัไปของวนัออกจากงานจนถงึสิน้ปีงบประมาณถดัไป 

* ไม่เหมอืนกบัระยะเวลารบัเงนิช่วยเหลอืผูห้างานจากประกนัการจา้งงาน (เบีย้เลีย้งพืน้ฐาน ฯลฯ) 
* แมว้่ายื่นเรื่องล่าชา้แต่สามารถขอลดหย่อนยอ้นหลงัได ้
* ในระหว่างเขา้ประกนัสุขภาพแห่งชาต ิถา้เขา้ท างานกลางคนักจ็ะยงัเขา้ขา่ยการลดหย่อนต่อไป  
แต่เมื่อออกจากประกนัสุขภาพแห่งชาต ิเช่น การเขา้ประกนัสุขภาพของบรษิทัและอื่น ๆ การลดหย่อนจะสิน้สุดลง 

 

 

 จะด าเนินการปรบัการรบัเงนิร่วมระหว่างเงนิบ านาญสวสัดกิารชราภาพ เงนิบ านาญส ารองเลีย้งชพีกบัเงนิชว่ยเหลอืผูห้างาน (เบีย้
เลีย้งพืน้ฐาน) ในระหว่างทีผู่ม้สีทิธริบัเงนิบ านาญสวสัดกิารชราภาพและอื่น ๆ ทีเ่กดิสทิธกิารรบัเงนิ ไดร้บัเงนิช่วยเหลอืผูห้างาน (เบีย้
เลีย้งพืน้ฐาน) จะตอ้งหยุดรบัเงนิเงนิบ านาญสวสัดกิารชราภาพหรอืเงนิบ านาญส ารองเลีย้งชพี 

 การด าเนินการนี้ไม่ใช่การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดการรบัเงนิช่วยเหลอืผูห้างาน แต่เป็นเพยีงการหยุดรบัเงนิบ านาญเท่านัน้ อน่ึง
นอกจากเงนิช่วยเหลอืผูห้างานแลว้เงนิช่วยเหลอืการจา้งงานอย่างต่อเนื่องของผูส้งูอายุกเ็ขา้ขา่ยการปรบัการรบัเงนิร่วมดว้ยเช่นกนั 

 ส าหรบัรายละเอยีดการปรบัการรบัเงนิร่วมนัน้ กรุณาสอบถามทีส่ านักงานเงนิบ านาญทีคุ่ณเดนิเรื่องหรอืมกี าหนดจะเดนิเรื่อง 

 

 ผูท้ีอ่อกจากงานเน่ืองจากการปิดกจิการและการเลกิจา้ง ฯลฯ (ผูท้ีม่คีุณสมบตัริบัเงนิพเิศษ) หรอืผูท้ีอ่อกจากงานเนื่องจากการหยุด
จา้ง ฯลฯ (ผูท้ีอ่อกจากงานดว้ยเหตุผลพเิศษ) จะไดร้บัการลดหยอ่นเบีย้ประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(ภาษ)ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3377  การปรบัการรบัเงินร่วมระหว่างเงินบ านาญสวสัดิการชราภาพและอ่ืน ๆ การปรบัการรบัเงินร่วมระหว่างเงินบ านาญสวสัดิการชราภาพและอ่ืน ๆ 
กบัประกนัการจ้างงานกบัประกนัการจ้างงาน  

3388  การลดหย่อนเบีย้ประกนัสขุภาพแห่งชการลดหย่อนเบีย้ประกนัสขุภาพแห่งชาติ (ภาษีาติ (ภาษี))  

ผู้ท่ีเข้าขา่ย 

จ านวนเงินลดหย่อน 

ระยะเวลาลดหย่อน 

คุณจะตอ้งแจง้เกีย่วกบัการขอลดหย่อน กรณุาสอบถามเพือ่รบัการอธบิายระบบอย่าง
ละเอยีดไดท้ีเ่จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบประกนัสุขภาพแห่งชาตใินเขตเทศบาลทีคุ่ณอาศยัอยู่ 

 



เมือ่ผูม้คีณุสมบตัเิสยีชวีติ
และบุคคลในครอบครวั
ตอ้งการขอรบัเงนิชว่ยเหลอื
กรณีว่างงาน ฯลฯ

ภายใน 6 เดอืนนบัตัง้แต่วนั
ถดัไปของวนัทีเ่สยีชวีติ

ใบค ารอ้งขอรบัเงนิชว่ยเหลอื
กรณีว่างงาน ฯลฯ ทีย่งัไมไ่ดร้บั
  บตัรผูม้คีณุสมบตัริบัเงนิ

หน้า 31

ใบตรวจ
ยนืยนัการ
เสยีชวีติ   
ทะเบยีนบา้น
ทีร่ะบุทุกคน

เมือ่ไมส่ามารถท างาน
ต่อเนื่องไดต้ัง้แต่ 15 วนัขึน้
ไปเนื่องจากเจบ็ป่วยหรอื
บาดเจบ็

จนถงึวนัรบัรองหลงัจาก
รกัษาหาย (กรณีเจบ็ป่วย
หรอืบาดเจบ็เป็นเวลานาน 
กรุณาปรกึษาฮลัโหลเวริค์ 
ฯลฯ)

ใบค ารอ้งขอเงนิชดเชยกรณี
เจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็ บตัรผูม้ ี
คณุสมบตัริบัเงนิ

หน้า 30

ทะเบยีนบา้น 
ฯลฯ

แพทยผ์ูร้กัษา

เมือ่ผูท้ ีทุ่พพลภาพ ฯลฯ เขา้
ท างานจากการจดัหางาน
ของฮลัโหลเวริค์

ภายใน 1 เดอืนนบัตัง้แต่วนั
ถดัไปของวนัทีเ่ขา้ท างาน

ใบค ารอ้งขอเงนิเบี้ยเลีย้ง
เตรยีมตวัท างานทัว่ไป  บตัรผู้
มคีณุสมบตัริบัเงนิ

หน้า 25

เมือ่เปลีย่นชือ่นามสกลุหรอื
ทีอ่ยู่ ฯลฯ

จนถงึวนัรบัรองครัง้ต่อไป 
(ลว่งหน้ากอ่นยา้ยไปยงัเขต
พืน้ทีด่แูลของฮลัโหลเวริค์ 
ฯลฯ)

ใบแจง้การเปลีย่นชือ่นามสกลุ
และทีอ่ยู่ของผูค้ณุสมบตัริบัเงนิ  
บตัรผูม้คีณุสมบตัริบัเงนิ

หน้า 30

เจา้ของธุรกจิที่
เขา้ท างาน

เมือ่ไดร้บัก าหนดใหเ้ริม่เขา้
ท างานหรอืท าธุรกจิ

โดยหลกัการแลว้คอืวนักอ่น
เขา้ท างาน

เอกสารรบัรองการจา้งงาน  (วนั
เดอืนปีทีจ่า้งงาน)  บตัรผูม้ ี
คณุสมบตัริบัเงนิ

หน้า 20

เมือ่เขา้ท างานอกีครัง้โดยเรว็
ภายใน 1 เดอืนนบัตัง้แต่วนั
ถดัไปของวนัทีเ่ขา้ท างาน

ใบค ารอ้งขอเงนิเบี้ยเลีย้งการ
เขา้ท างานอกีครัง้  บตัรผูม้ ี
คณุสมบตัริบัเงนิ

หน้า 20

เจา้ของธุรกจิที่
เขา้ท างาน

เจา้ของธุรกจิที่
เขา้ท างาน

เมือ่จ าเป็นตอ้งเดนิเรือ่ง ก าหนดเวลาการเดนิเรือ่ง เอกสารจ าเป็น หน้าทีเ่กีย่วขอ้ง

เมือ่ตอ้งการขยายระยะเวลา
การรบัเงนิเนื่องจากเจบ็ป่วย
 บาดเจบ็ ตัง้ครรภ ์คลอดลกู 
เลีย้งดลูกู การพยาบาล
เครอืญาตแิละอื่น ๆ

โดยหลกัการแลว้ขอใหเ้ดนิเรือ่ง
โดยเรว็หลงัจากวนัถดัไปของวนัที่
ระยะเวลาทีไ่ม่สามารถเขา้ท างาน
ไดค้รบ 30 วนั แต่กส็ามารถ
เดนิเรือ่งไดจ้นถงึวนัสดุทา้ยของ
ระยะเวลารบัเงนิหลงัจากขยาย
ระยะเวลา

ใบค ารอ้งขอขยายระยะเวลารบั
เงนิ  บตัรผูม้คีณุสมบตัริบัเงนิ

หน้า 17

เอกสารแนบ
และผูร้บัรอง

สมดุบนัทกึแม่
และเดก็ 
ใบรบัรอง
แพทย ์ฯลฯ

รายการเดินเร่ืองท่ีส าคญั



別紙２

上記の者について、以下のとおり、当社の採用試験（面接）を行いました。

上記のとおり相違ないことを証明します。

面　接　証　明　書

から

まで

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

採用試験(面接）
実 施 日 時

住　所

氏　名

印

公共職業安定所長　殿

年　　　　月　　　　日

所在地

事業所

名　称

代表者名

電話番号



       採 用 証 明 書       別紙１  
支給番号        －          － 
フリガナ 
氏  名 生年月日        年  月  日   （〒      ） 
住所                    （電話  （    ）    ）  
この採用証明書は、正しい雇用年月日を把握し、適正な給付を行うため、事業主の皆

様に証明していただくものです。必ず出勤簿、タイムカード、労働者名簿等の関係書類

を確認の上、証明してください。    万一、雇用年月日を事実に相違して記載し、それが不正受給につながる場合は、雇用
保険法第 10条の４第２項により失業等給付を受けた者と連帯して返還及び納付してい

ただく場合があります。 
雇用（予定）年月日

（試用期間を含む。） 年 月 日 雇用の内定日 年 月 日 
雇用（予定）年月日以前に臨時、アルバイ

ト、日雇い等で働いた期間の有無（該当す

る箇所を○で囲んでください。）。 
※裏面「「雇用年月日」についての注意事

項」を必ずご参照ください。 ア 無し 
イ 有り（具体的な就労期間を記入し
てください。） 
年 月 日 ～ 年 月 日          （  日間）  

職  種  
今回採用された方の採用経路について、以下の項目の該当する箇所を○で囲んでく

ださい。 
ア 安定所の紹介（関連機関含む）  ウ 求人広告、新聞折り込み等 
イ 職業紹介事業者の紹介      エ 知人、取引先等の紹介 
上記のとおり相違ないことを証明します。  

公共職業安定所長 殿      年   月   日                      事業所 所在地             名 称             代表者名               印             電 話                                 適用事業所番号      －        －   
ハローワークでは、各種技能を持たれた方々が多数仕事を探されています。 
１ 今後の採用予定                   ２ 現在、ハローワークに求人を     □ ある   □ ない                    出していただいていますか？           □ 出している □ 出していない 

職種 採用予定人数 採用の時期   月頃   月頃 

事
業
主
記
入
欄 

本
人
記
入
欄 



「雇用年月日」についての注意事項  
① まず、社員や従業員として、いつから在籍されているかを確認してくだ

さい。「雇用年月日」は、本人との間で取り決めをされた 

           「在籍となる初日」のことをいいます。 

  通常は、「最初に出勤される予定の日」や「実際に出勤された日」となり

ますが、「在籍となる初日」と最初に出勤される日が異なる場合があるので、

ご注意ください。 

（例１）雇用年月日が休祝日に当たる場合 

    ●日は会社休業日 

       １月１日         １月２日      １月３日      １月４日 

 

      雇用日                      以降出勤 

     ※ １月１日が雇用年月日 

 

（例２）出勤すべき初日に欠勤された場合 

     

       １月 23日        １月 24日      

 

      雇用日（欠勤） 以降出勤                      

     ※ １月 23日が雇用年月日  
② 「在籍となる初日」には、正社員や本採用に限らず、臨時やパート、見

習い、試用、研修等で在籍している期間も含みます。 

（例３）正社員に切替前に、臨時・パート・試用期間・アルバイト等がある場合 

     

       ６月 20日                       ６月 30日      ７月１日 

 

     雇用日                                           正社員に切替 

        

   臨時、パート、試用期間、アルバイト等の期間 

     ※ ６月 20日が雇用年月日  



別紙３

上記のとおり証明します。

傷　病　証　明　書

支　給　番　号 － －

月

住　所

氏　名

生年月日 年 月 日 生

傷病等のため職
業に就くことができ
なかったと認めら
れ る 期 間

傷病等の状態　
及びその程度

から

まで

日

公共職業安定所長　殿

日間

印

年

年 月 日

医師又は　　　　　
　　　　　　　　　　　
診療担当者名

所在地

年　　　　月　　　　日



別紙４

年 月 日

〒 －

℡ （ ） －

令和 年 月 日 令和 年 月 日

離職理由　・・・・・・・　該当するものを○で囲み、具体的な事情を記載してください。

イ 解雇 ロ 倒産による退職 ハ 契約期間満了 具体的な事情

ニ 事業主の勧奨による退職 ホ 定年（　　　　歳）

ヘ 定年（　　歳）後の勤務延長又は再雇用の終了（　　歳）

ト その他

上記のとおり相違ないことを証明します。

令和　　　年　　　月　　　日

公共職業安定所長　殿

事業所の所在地及び名称

事業主氏名 ㊞

※　事業主の方へお願い

1

2

3 雇用保険に加入いただいている場合は、離職票Ⅰ・Ⅱをご使用ください。

【安定所記載欄】

事
業
主
が
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

雇用年月日 離職年月日

離　職　状　況　証　明　書
（雇用保険未加入者用）

申
請
者
が
記
入

フリガナ

この証明は、貴事業所で雇入れた方のうち、雇用保険被保険者として資格取得をされなかった方
についてご記入ください。

雇入年月日・離職年月日については、試用期間・研修期間等があった場合には、その期間を含め
てご記入ください。

平成

住　　　所

生年月日

昭和

氏　　　名



4 1 2 3 4 1 1 2 3 1 2 3 4 5
1 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 7 8 9 10 11 12
2 12 13 14 15 16 17 18 3 10 11 12 13 14 15 16 1 13 14 15 16 17 18 19
3 19 20 21 22 23 24 25 4 17 18 19 20 21 22 23 2 20 21 22 23 24 25 26
4 26 27 28 29 30 31 1 24 25 26 27 28 29 30 3 27 28 29 30

2 31
4 1 2 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 3 7 8 9 10 11 12 13 4 4 5 6 7 8 9 10
2 9 10 11 12 13 14 15 4 14 15 16 17 18 19 20 1 11 12 13 14 15 16 17
3 16 17 18 19 20 21 22 1 21 22 23 24 25 26 27 2 18 19 20 21 22 23 24
4 23 24 25 26 27 28 29 2 28 29 30 3 25 26 27 28 29 30 31

1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14 3 5 6 7 8 9 10 11 1 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21 4 12 13 14 15 16 17 18 2 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28 1 19 20 21 22 23 24 25 3 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31 2 26 27 28 29 30 31 4 29 30

1 1 2 3 4 2 1 4 1 2 3 4 5
2 5 6 7 8 9 10 11 3 2 3 4 5 6 7 8 1 6 7 8 9 10 11 12
3 12 13 14 15 16 17 18 4 9 10 11 12 13 14 15 2 13 14 15 16 17 18 19
4 19 20 21 22 23 24 25 1 16 17 18 19 20 21 22 3 20 21 22 23 24 25 26
1 26 27 28 29 30 2 23 24 25 26 27 28 29 4 27 28 29 30 31

3 30 31

※

4 1 2 1 1 3 1 2 3 4
1 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10 11
2 10 11 12 13 14 15 16 3 9 10 11 12 13 14 15 1 12 13 14 15 16 17 18
3 17 18 19 20 21 22 23 4 16 17 18 19 20 21 22 2 19 20 21 22 23 24 25
4 24 25 26 27 28 29 30 1 23 24 25 26 27 28 29 3 26 27 28 29 30
1 31 2 30 31
1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 3 1 2
2 7 8 9 10 11 12 13 3 6 7 8 9 10 11 12 4 3 4 5 6 7 8 9
3 14 15 16 17 18 19 20 4 13 14 15 16 17 18 19 1 10 11 12 13 14 15 16
4 21 22 23 24 25 26 27 1 20 21 22 23 24 25 26 2 17 18 19 20 21 22 23
1 28 2 27 28 29 30 3 24 25 26 27 28 29 30

4 31
1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9 10 1 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20 4 11 12 13 14 15 16 17 2 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27 1 18 19 20 21 22 23 24 3 21 22 23 24 25 26 27
1 28 29 30 31 2 25 26 27 28 29 30 31 4 28 29 30

1 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 4 1 2 3 4
2 4 5 6 7 8 9 10 4 8 9 10 11 12 13 14 1 5 6 7 8 9 10 11
3 11 12 13 14 15 16 17 1 15 16 17 18 19 20 21 2 12 13 14 15 16 17 18
4 18 19 20 21 22 23 24 2 22 23 24 25 26 27 28 3 19 20 21 22 23 24 25
1 25 26 27 28 29 30 3 29 30 31 4 26 27 28 29 30 31

※ 春分の日、秋分の日は未定

3 7 11

4 8 12

土

1 5 9

2 6 10

日 月 火月 水 木 金火 水 木 金 土木 金 土 日日 月 火 水

4 8 12

春分の日、秋分の日は未定

令和３年（２０２１年）

2 6 10

3 7 11

1 5 9

土木 金 木 金 土日 月

令和２年（２０２０年）

日 月 火 水 木 金 土 火 水日 月 火 水
週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型 週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型 週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型



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


