(สำหรับผูห้ ำงำน)

（タイ語）

ปี เรวะที่

วันเดือนปี ที่ตดั สิ นคุณสมบัติการรับเงิ น

เดือน

วันรับรอง
(รูปแบบ-วัน)

วันที่

รูปแบบ

หมายเลขการรับเงิ น

ชื่อนามสกุล

วัน

วันเวลาของการอธิ บายสรุปการประกันการจ้างงาน
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เดือน

วันที่ (วัน
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นาฬิ กา

นาที

กรุณานาสิ่ งที่ทาเครื่องหมาย ○ มาตอนอธิ บายสรุปการประกันการจ้างงาน
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คู่มือปฏิ บตั ิ ของผู้มีคณ
ุ สมบัติรบั เงิ น
เครื่องเขียน
ใบแจ้งระบุสถาบันการเงิ นที่ ต้องการให้โอนเงิ น หรือสมุดบัญชีเงิ นฝาก (ออม) (ที่ เป็ นชื่อของเจ้าตัว)
รูปถ่าย
ใบ (แบบครึ่งตัวหน้ าตรง ขนาดประมาณกว้าง 3.0 cm × ยาว 2.5 cm)
มายนัมเบอร์การ์ด บัตรแจ้ง หรือทะเบียนบ้านที่ บนั ทึกหมายเลขประจาตัว อย่างใดอย่างหนึ่ ง (*)
ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองคุณสมบัติ (ที่ มีรปู ถ่าย)
ที่ ออกโดยหน่ วยงานรัฐ อย่างใดอย่างหนึ่ ง (สมุดบันทึกของลูกเรือกรณี เป็ นลูกเรือ )
หนังสือรับรองรายการบันทึกในทะเบียนบ้าน (สาเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองตราประทับ)
บัตรผู้เอาประกันจากการประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรผู้เอาประกันจากการประกันสุขภาพ
อื่น ๆ (
)

(*) ในขันตอนการเดิ
้
นเรื่องขอรับเงิ นนัน้ จาเป็ นต้องใช้เอกสารยืนยันหมายเลขประจาตัว (มายนัมเบอร์การ์ดและอื่น ๆ)

วันรับรองการว่างงานครัง้ แรก
*

เดือน

วันที่ (วัน

)

นำฬิกำ

นำที -

นำฬิกำ

นำที

กรุณำนำสิง่ ต่อไปนี้มำในวันรับรอง
บัตรผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินจำกประกันกำรจ้ำงงำน

・ เอกสำรแสดงกำรรับรองกำรว่ำงงำน

・

อื่น ๆ（

）

* หำกเดินเรือ่ งขอรับเงินจำกประกันกำรจ้ำงงำนแล้ว จะไม่สำมำรถนำระยะเวลำกำรเข้ำประกันกำรจ้ำงงำนก่อนวันทีเ่ ดินเรือ่ ง มำคำนวณรวมตอน
คำนวณเงือ่ นไขกำรรับเงินจำกประกันกำรจ้ำงงำนภำยหลัง ไม่ว่ำคุณจะได้รบั หรือไม่ได้รบั เบี้ยเลีย้ งพืน้ ฐำนและอื่น ๆ หรือไม่กต็ ำม

* หำกมีขอ้ สงสัยประกำรใดเกีย่ วกับรำยละเอียดต่ำง ๆ กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่
* พืน้ ทีจ่ อดรถมีจำกัด หำกเป็ นไปได้กรุณำใช้ระบบขนส่งมวลชน
คุณสามารถดูประกาศ Q&A เกี่ยวกับประกันการจ้างงานบนโฮมเพจของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิ การ
้
【URL นี 】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
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เชิญใช้บริการฮัลโหลเวิรค์
ฮัลโหลเวิรค์ นำเสนอบริกำรมำกมำยแก่คณ
ุ เริม่ ตัง้ แต่กำรจัดหำงำนเพื่อให้ทุกคนสำมำรถทำงำนอย่ำงมั ่นคงตำมควำมประสงค์ได้
เร็วทีส่ ุด
ฮัลโหลเวิรค์ เป็ นหน่วยงำนของรัฐบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข แรงงำนและสวัสดิกำร ฉะนัน้ คุณสำมำรถใช้บริกำรทัง้ หมดโดยไม่
เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ จำกนี้ไปจะขอแนะนำบริกำรสำคัญ ๆ ของฮัลโหลเวิรค์ ขอเชิญทุกคนเข้ำมำใช้บริกำร
อนึ่ง ตอนใช้บริกำรของฮัลโหลเวิรค์ นัน้ กรุณำนำ “บัตรผู้มคี ณ
ุ สมบัติรบั เงิ นจากประกันการจ้างงาน” มำด้วย

ให้คำปรึกษำเกีย่ วกับงำน
เคำน์เตอร์ให้คำปรึกษำด้ำนแรงงำนของฮัลโหลเวิรค์ รับให้คำปรึกษำมำกมำยเกี่ยวกับกำรทำงำน ให้คำปรึกษำในทุกเรื่องไม่ว่ำจะ
“หำทีร่ บั สมัครงำนตำมควำมต้องกำรไม่ได้” “มีกำรรับสมัครงำนทีส่ นใจแต่ไม่ทรำบว่ำควรทำอย่ำงไร...” เชิญแวะมำทีเ่ คำน์เตอร์ตำม
อัธยำศัย
นอกจำกนี้เรำยังดำเนินกำร เช่น ให้คำอธิบำยสถำนกำรณ์กำรรับสมัครงำนในปัจจุบนั หรือให้คำแนะนำเพื่อให้คณ
ุ เข้ำทำงำนอีกครัง้
ได้โดยเร็วทีส่ ุด

นำเสนอข้อมูลกำรรับสมัครงำน
ฮัลโหลเวิรค์ ได้รบั ข้อมูลกำรรับสมัครงำนใหม่ ๆ จำกบริษทั ต่ำง ๆ มำกมำยทุกวัน
คุณสำมำรถดูขอ้ มูลกำรรับสมัครงำนได้โดยง่ำยจำกคอมพิวเตอร์
นอกจำกนี้ทำงฮัลโหลเวิรค์ ยังนำเสนอข้อมูลกำรรับสมัครงำนทีป่ ระกำศในฮัลโหลเวิรค์ แห่งอื่นอีกด้วย ดังนัน้ คุณจะได้รบั ข้อมูลกำรรับ
สมัครงำนในขอบข่ำยทีก่ ว้ำงขวำง

แนะนำให้แก่บริษทั ทีต่ อ้ งกำรรับสมัครงำน
เมื่อมีกำรรับสมัครงำนทีค่ ณ
ุ ต้องกำรสมัคร กรุณำไปทีเ่ คำน์เตอร์ให้คำปรึกษำด้ำนแรงงำน
เมื่อคุณได้รบั กำรอธิบำยและคำแนะนำรวมถึงคำถำมเกีย่ วกับกำรรับสมัครงำนดังกล่ำวแล้ว ฮัลโหลเวิรค์ จะปรับเรื่องวันเวลำในกำร
สัมภำษณ์และอื่น ๆ กับผูร้ บั ผิดชอบของบริษทั และมอบจดหมำยแนะนำตัว
นอกจำกนี้ กรณีเงือ่ นไขกำรรับสมัครงำนแต่ละประเภทไม่ตรงกับควำมต้องกำรเล็กน้อย ก็จะประสำนงำนกับบริษทั ให้ดว้ ย

สนับสนุ นกำรหำงำน
ฮัลโหลเวิรค์ จัดสัมมนำหลำยประเภท อำทิ วิธกี ำรเพื่อให้คณ
ุ หำงำนทีเ่ หมำะสมกับตนเอง หรือแนะนำเกีย่ วกับวิธกี ำรเข้ำรับ
สัมภำษณ์และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกำรหำงำนให้แก่ทุกคน กรุณำสอบถำมเกีย่ วกำหนดกำรสัมมนำแต่ละประเภทได้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์
ทุกแห่ง

กำรบริกำรอื่น ๆ
นอกจำกนี้ ฮัลโหลเวิรค์ แต่ละแห่งยังนำเสนอกำรบริกำรอีกมำกมำย
กรุณำสอบถำมรำยกำรและรำยละเอียดกำรบริกำรได้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์ ทุกแห่ง

1

ลำดับขัน้ ตอนกำรเดินเรื่องขอรับเงิน
ออกจากงาน

สมัครงานและการตัดสิ น
คุณสมบัติการรับเงิ น

งานอธิ บายเกี่ยวกับประกันการจ้างงาน

สิ้ นสุดการรอ

ข้อจากัดของการรับเงิน

รับรองการว่างงาน

จ่ายเบีย้ เลี้ยงพื้นฐาน

โดยหลักการแล้ววันรับรองการ
ว่างงานของคุณจะได้รบั การ
กาหนดใน ทุก ๆ 4 สัปดาห์

เข้าทางาน

สิ้ นสุดการจ่ายเงิ น

ขอให้เจ้ำตัวผูเ้ ดินเรื่องขอรับเงินนำเอกสำรทีจ่ ำเป็ นไปทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฮัลโหลเวิรค์ จะ
ตรวจสอบและตัดสินคุณสมบัตกิ ำรรับเงินตำมเอกสำรทีไ่ ด้รบั

มอบเอกสำรทีจ่ ำเป็ น เช่น บัตรผูม้ คี ณ
ุ สมบัตริ บั เงิน ฯลฯ
อธิบำยวิธกี ำรเดินเรื่องขอรับเงินจำกประกันกำรจ้ำงงำนและกำรหำงำน
*กิจกรรมอธิบำยเกีย่ วกับกำรประกันกำรจ้ำงงำน อำจจะจัดหลังจำกสิน้ สุดช่วงเวลำรอคอย
ระยะเวลำตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั กำรตัดสินคุณสมบัตกิ ำรรับเงินจนถึงเวลำผ่ำนไปครบ 7 วันทีอ่ ยู่ใน
สถำนะว่ำงงำน เรียกว่ำ “ช่วงเวลำรอคอย” ในช่วงนี้จะยังไม่ได้สทิ ธิรบั เงินจำกประกันกำรจ้ำงงำน

ผูท้ อ่ี อกจำกงำนด้วยเหตุผลส่วนตัวและอืน่ ๆ จะไม่ได้รบั เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนอีกเป็ นเวลำ
3 เดือนนับจำกวันถัดไปของวันสิน้ สุดกำรรอ ซึง่ เรียกว่ำ “ข้อจำกัดของกำรรับเงิน”

กรุณำยื่นเอกสำรแสดงกำรรับรองกำรว่ำงงำนในทุกวันรับรอง (โดยหลักกำรแล้วยืน่
4 สัปดำห์ต่อ 1 ครัง้ ) ดำเนินกำรรับรองกำรว่ำงงำนโดยตรวจสอบว่ำมีหรือไม่มกี ำร
ทำงำน ผลกำรหำงำนและอื่น ๆ
จะโอนเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนตำมจำนวนวันทีไ่ ด้รบั กำรรับรองกำรว่ำงงำนเข้ำบัญชีออมทรัพย์ของคุณ
(ระยะเวลำจนถึงกำรโอนเข้ำบัญชีจะแตกต่ำงกันแล้วแต่สถำบันกำรเงิน ส่วนใหญ่จะใช้เวลำประมำณ
1 สัปดำห์)

กรุณาใช้บริการการให้คาปรึกษาด้านแรงงาน
คุณสำมำรถดูขอ้ มูลกำรสมัครงำน ขอรับคำปรึกษำด้ำนแรงงำนและอื่น ๆ ได้ในวันอื่นทีน่ อกเหนือจำก
วันรับรองกำรว่ำงงำน ขอให้คุณใช้กจิ กรรมกำรหำงำนอย่ำงเต็มทีเ่ พื่อจะได้เข้ำทำงำนอีกครัง้ ได้
โดยเร็วทีส่ ุด

บำงกรณีคุณสำมำรถยื่นขอรับเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ เบีย้ เลีย้ ง
สนับสนุนกำรทำงำน เบีย้ เลีย้ งกำรทำงำน เบีย้ เลีย้ งเตรียมตัวทำงำนทัวไป
่ เงิน
ช่วยเหลือกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ ของผูส้ ูงอำยุและอืน่ ๆสำหรับเป็ นเงินช่วยเหลือ
ในกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้

คุณสามารถใช้บริการให้คาปรึกษาได้แม้จะสิ้ นสุดการจ่ายเงิ นแล้ว
กรุณาแวะไปทีฮ่ ลั โหลเวิ รค์ ได้ทุกเวลา
2

1 ผู้ที่สามารถรับเงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานคือ?
ประกันกำรจ้ำงงำน จะมอบ “เงิ นช่วยเหลือผู้หางาน” เพื่อให้ผหู้ ำงำนทุม่ เทกับกำรหำงำนอย่ำงเต็มทีโ่ ดยไม่วติ กกังวลกับกำร
ดำเนินชีวติ ในขณะว่ำงงำนและสำมำรถเข้ำทำงำนอีกครัง้ ได้โดยเร็วทีส่ ุด
เงินช่วยเหลือผูห้ ำงำนนัน้ มิใช่เงิ นช่วยเหลือที่จะต้องได้รบั เมื่อลาออกจากงานเสมอไป
ผูท้ จ่ี ะได้รบั เงินช่วยเหลือผูห้ ำงำน คือเฉพำะผู้ที่อยู่ในสถานะว่างงานเท่ำนัน้

2 ผู้ที่อยู่ในสถานะว่างงานคือ?
สถำนะว่ำงงำน หมำยถึงกรณีเป็ นไปตำมเงือ่ นไขทัง้ หมดดังต่อไป
- มีความประสงค์ที่จะทางานอย่างกระตือรือร้น
- มีความสามารถที่จะทางานได้เสมอ (สภาวะสุขภาพ สิ่ งแวดล้อมและอื่น ๆ)
- พยายามหางานอย่างเต็มที่แล้วแต่ปัจจุบนั ยังไม่ได้ทางาน

ผู้ที่อยู่ในสถานะดังต่อไปนี้ ในข้อใดข้อหนึ่ งโดยหลักการแล้วไม่สามารถขอรับเงิ นช่วยเหลือผู้หางานได้
1.ไม่สำมำรถทำงำนได้ทนั ทีเนื่องจำกเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บ (รวมถึงกรณีได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งกรณีบำดเจ็บหรือเจ็บป่ วยจำกประกัน
สุขภำพ หรือได้รบั “เงินชดเชย” กรณีหยุดงำนจำกประกันอุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำนด้วย)
2. ไม่สำมำรถทำงำนได้ทนั ทีเนื่องจำกตัง้ ครรภ์ คลอดลูก เลีย้ งดูลูกและอื่น ๆ
3. ไม่สำมำรถทำงำนได้ทนั ทีเนื่องจำกกำรบริบำลเครือญำติและอื่นๆ
4. พักฟื้ นในช่วงเวลำหนึ่งหลังจำกออกจำกงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุและอื่น ๆ
5. แต่งงำน ทำงำนบ้ำนเป็ นหลักและไม่ตอ้ งกำรจะทำงำน
6. ช่วยทำงำนบ้ำนหรืองำนเกษตร ทำงำนในธุรกิจครอบครัว เช่น กำรค้ำขำย และไม่สำมำรถเข้ำทำงำนได้
7. ทำธุรกิจส่วนตัว (รวมถึงกำรเตรียมกำรด้วย) *ไม่ว่ำจะมีหรือไม่มรี ำยได้
8. ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริหำรของบริษทั และอื่น ๆ (กรณีไม่มกี ำรทำงำนหรือค่ำตอบแทนกรุณำตรวจสอบทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ )
9. กำลังเข้ำทำงำน (รวมถึงกำรฝึกงำน ช่วงทดลองงำน ช่วงฝึกอบรม และไม่ว่ำจะมีหรือไม่รำยได้)
*กรณีมชี วโมงท
ั่
ำงำนต่อสัปดำห์ไม่ถงึ 20 ชัวโมง
่ จะต้องแจ้งวันทำงำนและจำนวนเงินรำยได้ ซึง่ บำงกรณีอำจขอรับเบีย้ เลีย้ ง
พืน้ ฐำนสำหรับวันทีว่ ่ำงงำนวันอืน่ นัน้ ได้
10. ทุ่มเทให้กบั กำรศึกษำ (เข้ำโรงเรียนเพื่อรับกำรศึกษำในตอนกลำงวันและไม่สำมำถทำงำนได้ทนั ที)
11. ได้งำนใหม่แล้ว (รวมถึงกำรจองหรือกำรตกลงจ้ำงงำนด้วย)
*กรณีไม่สำมำรถทำงำนได้ทนั ทีดว้ ยเหตุผลในข้อ 1, 2, 3, 4 บำงกรณีสำมำรถขยายระยะเวลารับเงิ นได้ (อ้ำงอิงหน้ำ 17)

จ่ำยเบีย้ ประกันแต่ทำไมถึงไม่สำมำรถรับเงินช่วยเหลือผูห้ ำงำนได้?
ประกันกำรจ้ำงงำนมิใช่ระบบทีห่ ำกจ่ำยเบีย้ ประกันแล้วจะสำมำรถรับเงินช่วยเหลือได้เสมอเหมือนกับเงินออมสะสม
ประกันกำรจ้ำงงำนเป็ นระบบช่วยเหลือซึง่ กันและกัน (ควำมช่วยเหลือซึง่ กันและกัน) ทีด่ ำเนินงำนโดยรัฐบำล จำกเบีย้ ประกันทีค่ ณ
ุ
จ่ำยไป เบีย้ ประกันจำกคนทำงำนคนอื่นและเจ้ำของกิจกำร
ดังนัน้ ถ้ำไม่เป็ นไปตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย จะไม่สำมำรถรับเงินช่วยเหลือได้
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กรณีมคี วำมรูส้ กึ อยำกจะทำงำนแต่ในเวลำนี้ไม่สำมำรถทำงำนได้เพรำะเจ็บป่ วย ควรจะทำอย่ำงไร?
ระยะเวลำทีส่ ำมำรถรับเงินช่วยเหลือผูห้ ำงำน โดยหลักกำรแล้วจะมีระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันทีอ่ อกจำกงำน จะเรียก
ระยะเวลำนี้ว่ำ “ระยะเวลำรับเงิน”
หำกระยะเวลำรับเงินหมดลงในช่วงทีไ่ ม่สำมำรถทำงำนได้ทนั ทีเนื่องจำกเหตุผลของกำรเจ็บป่ วย กำรตัง้ ครรภ์และอื่น ๆ หลังจำก
ลำออก จะไม่สำมำรถใช้ระบบประกันทีม่ อี ยู่ได้
ดังนัน้ ในกรณีเป็ นไปตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด จะมีระบบทีส่ ำมำรถขยำยระยะเวลำรับเงินออกไปในระยะเวลำหนึ่ง จำกนัน้ เมื่อสำมำรถ
ทำงำนได้แล้วจึงดำเนินกำรเดินเรื่องขอรับเงินจำกประกันกำรจ้ำงงำน (อ้ำงอิงรำยละเอียดในหน้ำ 17)

กรณีลำออกจำกงำนและเข้ำโรงเรียนตอนกลำงวันเพือ่ รับวุฒกิ ำรศึกษำ จะได้รบั เงินช่วยเหลือจำกประกันหรือไม่?
กรณีไม่ได้อยูใ่ น “สถำนะกำรว่ำงงำน” เนื่องจำกกำรเข้ำโรงเรียนเพื่อรับกำรศึกษำตอนกลำงวันตำมทีอ่ ธิบำยในหน้ำก่อนนี้ จะไม่
สำมำรถรับเงินช่วยเหลือผูห้ ำงำนได้
นอกจำกนี้ผทู้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมือนกับนักศึกษำภำคกลำงวันอย่ำงแท้จริง เช่น นักเรียนหรือนักศึกษำ ฯลฯ (ยกเว้นระบบกำรเรียน
ทำงไกล ระบบกำรศึกษำภำคกลำงคืน ระบบกำรเรียนแบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน จำกนี้ไปจะเรียกว่ำ “นักศึกษำภำคกลำงวัน”) ที่
ศึกษำในโรงเรียนทีก่ ำหนดไว้ในมำตรำ 1 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำของโรงเรียน โรงเรียนอำชีวศึกษำทีก่ ำหนดไว้ในมำตรำ 124
ของพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำของโรงเรียน หรือโรงเรียนแต่ละประเภททีก่ ำหนดไว้ในข้อ 1 มำตรำ 134 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำ
ของโรงเรียน โดยหลักกำรแล้วจะไม่เข้ำข่ำยเป็ นผูห้ ำงำนตำมกฎหมำยประกันกำรจ้ำงงำน ฉะนัน้ จึงไม่สำมำรถรับเงินช่วยเหลือผูห้ ำ
งำนได้

สภำพกำรณ์แบบใดทีถ่ อื ว่ำเป็ น “กำรเข้ำทำงำน”?
“กำรเข้ำทำงำน” ตำมกฎหมำยประกันกำรจ้ำงงำน มิได้หมำยถึงเพียงพนักงำนประจำเท่ำนัน้ ยังรวมถึงพนักงำนชัวครำว
่
พนักงำน
พำร์ทไทม์ ผูฝ้ ึกงำน และอื่น ๆ ด้วย
อีกทัง้ กรณีดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำรของบริษทั กำรเตรียมทำธุรกิจส่วนตัวและกำรทำธุรกิจส่วนตัว กำรทำงำนในครอบครัว
เช่น กำรเกษตรและกำรค้ำขำย กำรบริกำรด้ำนแรงงำนด้วยกำรรับเหมำและกำรเป็ นตัวแทน งำนเสริมทีท่ ำทีบ่ ำ้ น กิจกรรมอำสำสมัคร
ฯลฯ บำงกรณีอำจถือว่ำเป็ น “กำรเข้ำทำงำน” กรุณำดูรำยละเอียด “12 วิธกี ำรเขียนเอกสำรแสดงกำรรับรองกำรว่ำงงำน”
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3 วิธีการดูบตั รผู้มีคณ
ุ สมบัติรบั เงินจากประกันการจ้างงาน
◎ ด้ำนหน้ำ

2

1
3

5

6

9

16
19

11
14

12
15

17
20

18
21

23
◎

ด้ำนหลัง

<กรณี เหตุผลการออกจากงานข้อ 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33>
0530

20-012345-6

สิ ้นสุดการรอ

020509-0529

วันสิน้ สุดกำรรอ
21

โคะโย ทะโร

วันรับรองครัง้ ต่อไป 27 มิถุนำยน

020508

เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน

\○○○,○○○

[020509-0529] [21] หมำยถึง ระยะเวลำรับรอง (9~ 29 พฤษภำคม 2020) และจำนวนวัน
รับเงินทีไ่ ด้รบั กำรรับรอง (21 วัน)

69

จำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือ

<กรณี เหตุผลการออกจากงานข้อ 40, 50> (กรณี มีการข้อจากัดของการรับเงิ น)
0530

โคะโย ทะโร
วันรับรองครัง้ ต่อไป
สิ ้นสุดการรอ
วันสิ้นสุดกำรรอ
020508
ระยะเวลำข้อจำกัดของกำรรับเงิน 020509-020808 เหตุผลกำรออกจำกงำนข้อิ 40

20-012345-6

[020509-020808] หมำยถึงกำรถูกระบุในกรณีได้รบั ข้อจำกัดของกำรรับเงิน และในระยะเวลำนี้ (9 พฤษภำคม - 8 สิงหำคม
2020) จะไม่ได้รบั เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน
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22

กรุณาตรวจสอบว่าเนื้ อหาถูกต้องหรือไม่ กรณี มีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้ าที่ทราบ
1
2
3
5
6
9
11

12

14
15
16
17
18
19
20
21
23

หมำยเลขสำหรับรับเงิน เป็ นหมำยเลขใช้สำหรับสอบถำมฮัลโหลเวิรค์ และอื่น ๆ (ฮัลโหลเวิรค์ หรือ
สำนักงำนกำรขนส่งภูมภิ ำค สำนักงำนเดินเรือ) หรือกรอกลงในเอกสำรแสดงกำรรับรองกำรว่ำงงำน
คำอ่ำนชื่อถูกต้องหรือไม่? (กรุณำระวังเพรำะถ้ำหำกคำอ่ำนแตกต่ำงกับคำอ่ำนทีล่ งทะเบียนไว้กบั
ชื่อนำมสกุล
สถำบันกำรเงินก็จะโอนเงินไม่ได้)
หมำยเลขผูเ้ อำประกัน
กรณีจะทำงำนในอนำคตก็จะใช้หมำยเลขนี้สำหรับประกันกำรจ้ำงงำนด้วย
อำยุตอนออกจำกงำน
อำยุเต็มของคุณตอนออกจำกงำน
วันเดือนปี เกิด
ระบุ [3] คือ “ปี โชวะ” ส่วน 4 คือ “ปี เฮเซ” ในบรรทัดแรก ด้ำนขวำของ [-] ระบุวนั เดือนปี เกิด
วิธกี ำรจ่ำยเงิน
ชื่อสถำบันกำรเงิน ชื่อสำขำ หมำยเลขบัญชีธนำคำรทีร่ ะบุ
วันเดือนปี ทอ่ี อกจำกงำน
วันทีค่ ุณออกจำกงำน
ระบุเหตุผลกำรออกจำกงำนด้วยหมำยเลข
11, 12 : กำรเลิกจ้ำง (ไม่รวมข้อ 50)
21
: กำรหยุดจ้ำง (กำรจ้ำงงำนตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไปของเจ้ำของธุรกิจเดียวกัน)
22
: กำรหยุดจ้ำง (กำรจ้ำงงำนไม่ถงึ 3
ปี ของเจ้ำของธุรกิจเดียวกันและมีกำรระบุกำรต่อสัญญำอย่ำง ชัดเจน)
23
: สิน้ สุดระยะเวลำ (กำรจ้ำงงำนไม่ถงึ 3
ปี ของเจ้ำของธุรกิจเดียวกันและมีกำรระบุเนื้อหำอย่ำงชัดเจนว่ำสำมำรถต่อสัญญำได้)
เหตุผลกำรออกจำกงำน
24
: สิน้ สุดระยะเวลำ (นอกเหนือจำก 21~ 23)
25
: เกษียณอำยุ (ไม่รวมผูท้ เ่ี ป็ นลูกเรือ) และโอนย้ำยไปประจำกำรทีอ่ ่นื
31, 32 : กำรออกจำกงำนด้วยเหตุผลส่วนตัวทีม่ เี หตุผลอันควร
(เช่น ได้รบั ผลกระทบจำกเจ้ำของธุรกิจ)
33
: กำรออกจำกงำนด้วยเหตุผลส่วนตัวทีม่ เี หตุผลอันควร (นอกเหนือจำก 31, 32)
40, 45 : กำรออกจำกงำนด้วยเหตุผลส่วนตัวทีไ่ ม่มเี หตุผลอันควร
50, 55 : กำรเลิกจ้ำงด้วยเหตุผลร้ำยแรงทีเ่ ป็ นควำมรับผิดชอบของตนเอง
โดยหลักกำรแล้วจะเป็ นจำนวนเงินทีไ่ ด้จำกจำนวนรวมของค่ำจ้ำงทีจ่ ่ำยในระยะ 6 เดือนก่อนออกจำก
จำนวนเงินค่ำจ้ำงรำยวันตอนออกจำกงำน
งำน
หำรด้วย 180
ข้อจำกัดของกำรรับเงิน
ระยะเวลำข้อจำกัดของกำรรับเงินในกรณีมขี อ้ จำกัดของกำรรับเงิน
วันเดือนปี ทย่ี ่นื สมัครงำน
วันทีค่ ุณยื่นใบออกจำกงำนแก่ฮลั โหลเวิรค์ ฯลฯ เพื่อยื่นสมัครงำน
วันรับรอง
ด้ำนซ้ำยระบุรปู แบบสัปดำห์ ด้ำนขวำระบุวนั (อ้ำงอิงหน้ำ 11)
วันสิน้ สุดระยะเวลำรับเงิน
วันสุดท้ำยของระยะเวลำทีค่ ุณสำมำรถรับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน
จำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งรำยวัน
จำนวนเงินเบีย้ เลีย้ ง 1 วันในส่วนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
จำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด
จำนวนวันสูงสุดทีค่ ุณสำมำรถรับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน (อ้ำงอิงหน้ำ 8)
ระยะเวลำรวมทัง้ หมดของผูเ้ อำประกัน
ระยะเวลำรวมทัง้ หมดทีค่ ุณถูกจ้ำงงำนในฐำนะทีเ่ ป็ นผูเ้ อำประกัน (อ้ำงอิงหน้ำ 7)
ประวัตกิ ำรรับเงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ วันทีร่ บั เงินวันสุดท้ำย กรณีทค่ี ุณเคยรับเงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ มำก่อน
หมำยเลขกำรรับเงิน

☆ อย่าโอนหรือให้ผอ
ู้ ื่นยืมบัตรผู้มีคณ
ุ สมบัติรบั เงิ นจากประกันการจ้างงาน กรณี สญ
ู หายกรุณาแจ้งฮัลโหลเวิ รค์ ฯลฯ

ทันที
☆ บัตรผู้มีคณ
ุ สมบัติรบั เงิ นจากประกันการจ้างงานนัน้ จะประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนัน้ กรุณาพับเฉพาะตรงเส้น
รอยพับ เท่านัน้ และอย่าทาเลอะเปรอะเปื้ อน
☆ หลังได้รบ
ั เงิ นแล้วกรุณาเก็บรักษาบัตรผูม้ ีคณ
ุ สมบัติรบั เงิ นจากประกันการจ้างงานไว้ให้ดี
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4 จานวนเงินเบีย้ เลี้ยงพืน้ ฐานรายวันและจานวนวันที่รบั เงิน?
เบีย้ เลีย้ งทีไ่ ด้รบั สำหรับวันทีอ่ ยู่ในสถำนะว่ำงงำนของผูห้ ำงำนซึง่ เป็ นเงินช่วยเหลือผูห้ ำงำนเรียกว่ำ “เบีย้ เลีย้ งพื้นฐาน”
(1) จานวนเงิ นเบีย
้ เลีย้ งพื้นฐานรายวันโดยหลักกำรแล้วจะได้ประมำณ 80% - 45% ของจำนวนเงินทีไ่ ด้จำกจำนวนเงินรวมทัง้ หมด
ของค่ำจ้ำง (จานวนเงิ นค่าจ้างรายวัน) ทีไ่ ด้รบั ในระยะเวลำ 6 เดือนก่อนถูกออกจำกงำนหำรด้วย 180 (กำหนดจำนวนเงิน
เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนรำยวันสูงสุดแยกต่ำงหำก)
* จะมีการแก้ไขจานวนเงิ นเบีย
้ เลี้ยงพื้นฐานรายวันในวันที่ 1 สิ งหาคมของทุกปี ตามผล “สถิ ติแรงงานของทุกเดือน”
(2) มีกำรกำหนดจำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน
้ ฐำนรำยวันสูงสุดในแต่ละช่วงอำยุไว้
(กรณีวนั ทีอ่ ยู่ในข่ำยได้รบั เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนคือตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหำคม 2020 ถึง วันที่ 31 กรกฎำคม 2021)
●

จำนวนเงินค่ำจ้ำงรำยวัน (w เยน)
อัตรำทีจ่ ่ำยเงิน
ผู้ที่ออกจากงานตอนมีอายุไม่ถึง 30 ปี หรือตัง้ แต่ 65 ปี ขึน้ ไป

จำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนรำยวัน (y เยน)

ตัง้ แต่ 2,574 เยนขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 5,030 เยน

80%

ตัง้ แต่ 5,030เยนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 12,390 เยน

80% - 50%

มำกกว่ำ 12,390 เยน แต่ไม่เกิน13,700 เยน

50%

6,195 เยน - 6,850 เยน

มำกกว่ำ 13,700 เยน (จานวนเงิ นสูงสุด)

―

6,850 เยน (จานวนเงินสูงสุด)

●

2,059 เยน - 4,023 เยน
4,024 เยน - 6,195 เยน (*1)

ผู้ที่ออกจากงานตอนมีอายุตงั ้ แต่ 30 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 45 ปี

ตัง้ แต่ 2,574 เยนขึน้ ไปแต่ไม่ถงึ 5,030 เยน

80%

2,059 เยน - 4,023 เยน

ตัง้ แต่ 5,030 เยนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 12,390 เยน

80% - 50%

มำกกว่ำ 12,390 เยน แต่ไม่เกิน 15,210 เยน

50%

6,195 เยน - 7,605 เยน

มำกกว่ำ 15,210 เยน (จานวนเงิ นสูงสุด)

―

7,605 เยน (จานวนเงิ นสูงสุด)

●

4,024 เยน - 6,195 เยน (*1)

ผู้ที่ออกจากงานตอนมีอายุตงั ้ แต่ 45 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 60 ปี

ตัง้ แต่ 2,574 เยนขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 5,030 เยน

80%

2,059 เยน - 4,023 เยน

ตัง้ แต่ 5,030 เยนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 12,390 เยน

80% - 50%

มำกกว่ำ 12,390 เยน แต่ไม่เกิน 16,740 เยน

50%

6,195 เยน - 8,370 เยน

มำกกว่ำ 16,740 เยน (จานวนเงิ นสูงสุด)

―

8,370 เยน (จานวนเงิ นสูงสุด)

●

4,024 เยน - 6,195 เยน (*1)

ผู้ที่ออกจากงานตอนมีอายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 65 ปี

ตัง้ แต่ 2,574 เยนขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 5,030 เยน
ตัง้ แต่ 5,030 เยนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 11,140 เยน

80%
80% - 45%

2,059 เยน - 4,023 เยน
4,024 เยน - 5,013 เยน (*2)

มำกกว่ำ 11,140 เยน แต่ไม่เกิน15,970 เยน

45%

5,013 เยน - 7,186 เยน

มำกกว่ำ 15,970 เยน (จานวนเงินสูงสุด)

―

7,186 เยน (จานวนเงิ นสูงสุด)

*1 y = 0.8w - 0.3｛(w - 5,030) /7,360｝w
*2 จำนวนเงินทีน่ ้อยอันใดอันหนึ่งของ y = 0.8w-0.35｛(w - 5,030)/6,110｝w, y = 0.05w + 4,456
(3) กำหนดจำนวนวันสูงสุดทีส่ ำมำรถรับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนได้ตำมอายุในวันที่ออกจากงาน ระยะเวลาที่ถกู จ้างงานในฐานะผู้เอาประกันและเหตุผล
การออกจากงานล่าสุด ไว้ในตำรำงในหน้ำถัดไป (เรียกสิง่ นี้ว่ำ “จานวนวันรับเงินที่กาหนด”)

ระยะเวลาที่ถกู จ้างงานในฐานะผู้เอาประกัน
กรณีมรี ะยะเวลำว่ำงเว้นทีผ่ เู้ อำประกันเปลีย่ นทีท่ ำงำนและอื่น ๆ ซึง่ ระยะเวลำว่ำงเว้นนัน้ ไม่เกิน 1 ปี จะคำนวณระยะเวลำก่อนและหลังของผูเ้ อำ
ประกันรวมกันทัง้ หมด แต่ทว่ำกรณีเคยรับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน (รวมถึงเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ และอืน่ ๆ) หรือเงินก้อนพิเศษมำก่อน จะคำนวณ
เฉพำะระยะเวลำของผูเ้ อำประกันภำยหลังจำกรับเงินดังกล่ำวเท่ำนัน้
ระยะเวลำทีเ่ ป็ นพนักงำนทีเ่ ข้ำทำงำนแลกเปลีย่ นโดยจ้ำงงำนแบบต่อเนื่องทีก่ ำหนดไว้ในมำตรำ 21 วรรค 1 ตำมกฎหมำยกำรแลกเปลีย่ นบุคลำกร
ของภำครัฐและภำคเอกชน และระยะเวลำทีร่ บั เงินช่วยเหลือกรณีหยุดงำนเพื่อดูแลลูก (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2007 เป็ นต้นไป) จะไม่นำมำรวมในกำร
คำนวณประเมินจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด
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จานวนวันรับเงิ นที่กาหนด
① ผู้ที่ออกจากงานเนื่ องจากสิ้ นสุดระยะเวลาสัญญา เกษียณอายุ และออกจากงานตามความประสงค์ของตนเอง
(ผู้ที่ออกจากงานทัง้ หมดที่ไม่เข้าข่ายในข้อ ② และข้อ ③)
ตัง้ แต่ 10 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลำทีเ่ ป็ นผูเ้ อำประกัน
ตัง้ แต่ 20 ปี ขึ้นไป
ไม่ถงึ 10 ปี
แต่ไม่ถึง 20 ปี
อำยุตอนออกจำกงำน

ทุกวัย

90 วัน

120 วัน

150 วัน

② ผู้ที่ออกจากงานเนื่ องจากการปิ ดกิ จการ การเลิ กจ้าง และการหยุดจ้างงานที่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด (ไม่รวมข้อ ③)
ตัง้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป ตัง้ แต่ 5 ปี ขึ้นไป ตัง้ แต่ 10 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลำทีเ่ ป็ นผูเ้ อำประกัน
ไม่ถึง 1 ปี
ตัง้ แต่ 20 ปี ขึ้นไป
อำยุตอนออกจำกงำน
แต่ไม่ถึง 5 ปี
แต่ไม่ถึง 10 ปี
แต่ไม่ถึง 20 ปี

ไม่ถึง 30 ปี
ตัง้ แต่ 30 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 35 ปี
ตัง้ แต่ 35 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 45 ปี
ตัง้ แต่ 45 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 60 ปี
ตัง้ แต่ 60 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 65 ปี

90 วัน

90 วัน
120 วัน
150 วัน
180 วัน
150 วัน

120 วัน
180 วัน
240 วัน
180 วัน

180 วัน
210 วัน
240 วัน
270 วัน
210 วัน

―

240 วัน
270 วัน
330 วัน
240 วัน

* กำรใช้ตำรำง ② สำหรับผูท้ ถ่ี ูกให้ออกจำกงำนเนื่องจำกกำรหยุดจ้ำงงำนทีเ่ ป็ นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดนัน้ เป็ นมำตรกำรชัวครำว
่
(ใช้กบั ผูท้ ถ่ี ูกให้ออกจำกงำนใน
ระยะเวลำจนถึงวันที่ 31 มีนำคม 2022)

③

ผู้ที่หางานยาก เช่น คนพิ การ (เจ้าตัวจะต้องเป็ นผู้ยื่นเรื่อง)
ระยะเวลำทีเ่ ป็ นผูเ้ อำประกัน

ไม่ถึง 1 ปี *

ตัง้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป

150 วัน

300 วัน
360 วัน

อำยุตอนออกจำกงำน

ไม่ถึง 45 ปี
ตัง้ แต่ 45 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 65 ปี

* ช่อง “ไม่ถงึ 1 ปี ” ใช้เฉพำะกับผูท้ ถ่ี ูกให้ออกจำกงำนเนื่องจำกเหตุผลทีเ่ ข้ำข่ำยในข้อ ② หรือเหตุผลอืน่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้เท่ำนัน้

5 ระยะเวลาที่สามารถรับเบีย้ เลี้ยงพื้นฐาน?
ระยะเวลำทีส่ ำมำรถรับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนนัน้ โดยหลักการแล้วจะมีระยะเวลา 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันที่ออกจากงาน (ผู้ที่
มีจานวนวันรับเงิ นที่กาหนด 330 วัน จะเท่ากับ 1 ปี + 30 วัน ส่วนผู้ที่มีจานวนวันรับเงิ นที่กาหนด 360 วัน จะเท่ากับ 1 ปี +
60 วัน) เรียกระยะเวลำนี้ว่ำ “ระยะเวลารับเงิ น”
สำหรับวันทีอ่ ยู่ในสถำนะว่ำงงำนทีอ่ ยู่ในระยะเวลำนี้ คุณสำมำรถรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนทีจ่ ำกัดจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด
เมื่อเลยระยะเวลำนี้ไปแล้ว แม้จะรับเงินยังไม่ครบตำมจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนดก็ตำม หลังจำกนี้จะไม่สำมำรถรับเงินเบีย้ เลีย้ ง
พืน้ ฐำนได้
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ตัวอย่ำง
กรณีหลังออกจำกงำนด้วยเหตุผลส่วนตัวแล้วเดินเรื่องทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ ล่ำช้ำ
จำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนดคือ 150 วัน ...
ระยะเวลำรับเงิน ( 1 ปี )
ช่วงเวลำรอคอย
(7 วัน)
วันถัดไปของวันทีอ่ อก
จำกงำน

ข้อจำกัดของกำรรับเงิน
(3 เดือน)

ไม่สำมำรถรับเงินได้
รับเงินในจำนวน120 วัน

วันทีต่ ดั สินคุณสมบัตกิ ำรรับเงิน

จำนวน 30 วัน
วันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำรับเงิน

ั ิ
ในกรณีน้ีระยะเวลำกำรรั
บเงินจะสิน้ สุดลง ณ เวลำทีร่ บั เงินในจำนวน 120 วัน ฉะนัน้ จำนวน 30 วันจะไม่สำมำรถรับเงินได้
แต่ทว่ำสำมำรถขยายระยะเวลารับเงิ นได้ ถ้าหากไม่สามารถทางาน ได้เป็ นเวลาตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป เนื่องจำกกำรเจ็บป่ วย
หรือบำดเจ็บ ตัง้ ครรภ์ ฯลฯ (กรุณำดู “16 กำรขยำยระยะเวลำรับเงิน คือ?”)

นอกจำกนี้กรณีผทู้ เ่ี ข้ำข่ำยข้อ ③ หน้ำ 8 มีจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด 300 วัน หรือ 360 วัน และได้รบั ข้อจำกัดของกำรรับเงิน
เป็ นเวลำ 3 เดือน จะใช้ระยะเวลำกำรรับเงินกรณีพเิ ศษดังต่อไปนี้
ระยะเวลำที่ถูกขยำย

ระยะเวลำรับเงินตอนแรก ( 1 ปี )
ช่วงเวลำรอคอย
(7 วัน)
วันถัดไปของวันที่
ออกจำกงำน

A (*)

ข้อจำกัดของกำรรับเงิน (3 เดือน)

วันทีต่ ดั สินคุณสมบัตกิ ำรรับเงิน

วันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำรับเงินตอนแรก

วันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำรับเงิน

ในกรณีน้รี ะยะเวลำรับเงิน คือ ระยะเวลำทีไ่ ด้จำกกำรบวก A เข้ำกับระยะเวลำรับเงินตอนแรก
* A = 21 วัน + 3 เดือน (ข้อจำกัดของกำรรับเงิน) + 300 วัน (จำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด) – 1 ปี

6 เริ่มต้นจากการยื่นสมัครงาน
กำรเดินเรื่องเกีย่ วกับประกันกำรจ้ำงงำนนัน้ เริม่ ต้นจำกยื่นใบออกจำกงำนรวมถึงยื่นสมัครงำนทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ (กรณีผทู้ เ่ี ป็ น
ลูกเรือลำออกซึง่ มีควำมประสงค์จะเข้ำทำงำนเป็ นลูกเรือต่อไปให้ย่นื ที่สำนักงำนกำรขนส่งภูมภิ ำค)
วันทีเ่ ริม่ ต้นเดินเรื่องนี้เรียกว่ำ “วันที่ตดั สิ นคุณสมบัติการรับเงิ น”
ในตอนยื่นสมัครงำน ขอให้กรอกประเภทของงำน รำยได้ และอื่น ๆ ทีต่ อ้ งกำรลงใน “ใบสมัครงาน”

7 “ช่วงเวลารอคอย” ตัง้ แต่วนั ที่ตดั สินคุณสมบัติการรับเงิน
ตัง้ แต่วนั ที่ตดั สิ นคุณสมบัติการรับเงิ นจนถึงเวลาผ่านไป 7 วันที่อยูใ่ นสถานะว่างงาน จะไม่สำมำรถรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนได้
ซึง่ เรียกระยะเวลำนี้ว่ำ “ช่วงเวลารอคอย”
ดังนัน้ วันทีเ่ ข้ำข่ำยได้รบั เงินคือตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันสุดท้ำยของ “ช่วงเวลารอคอย” นี้ ซึง่ จะได้รบั เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนตำมวันทีไ่ ด้รบั
กำรรับรองกำรว่ำงงำนทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ
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8 การเริ่มรับเงิน (กรณี ไม่มีข้อจากัดของการรับเงิน)
กรณีอยู่ในสถำนะว่ำงงำนอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกหมดช่วงเวลำรอคอย (เรียกช่วงนี้ว่ำ “สิ้ นสุดช่วงเวลารอคอย”) จะถือว่ำเข้ำข่ำย
กำรรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน
ไปฮัลโหลเวิรค์ ในวันทีร่ บั รองนี้และ
เมื่อขอรับกำรรับรองกำรว่ำงงำน จะ
ได้รบั กำรรับรอง “ช่วงเวลำรอคอย 7
สถำนะว่ำงงำน
วัน” และ “สถำนะว่ำงงำนตัง้ แต่วนั
ไม่ได้รบั เงิน
เข้ำข่ำยกำรรับเงิน
ถัดไปของวันทีส่ น้ิ สุดช่วงเวลำรอคอย
ช่วงเวลำรอคอย (7 วัน)
จนถึงวันก่อนวันทีร่ บั รอง” จำกนัน้ จะ
วันทีส่ น้ิ สุด วันถัดไปของวันที่
วันก่อนวันทีร่ บั รอง วันทีร่ บั รอง
วันทีต่ ดั สินคุณสมบัติ
เริม่ รับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน
ช่วงเวลำรอ สิน้ สุดช่วงเวลำรอคอย
กำรรับเงิน
ตอนแรก
ตอนแรก
(

／

คอย

( ／ )

)

( ／

)

／

(

( ／ )

)

9 มีข้อจากัดของการรับเงิน 3 เดือนตามเหตุผลการออกจากงาน
ผูท้ เ่ี ข้ำข่ำยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเริม่ รับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนได้ ในกรณีอยู่ในสถำนะว่ำงงำนอย่ำงต่อเนื่องหลังจำกเวลำผ่ำนไป 3
เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดไปทีผ่ ่ำนช่วงเวลำรอคอย (เรียกช่วงนี้ว่ำ “สิ้ นสุดช่วงเวลารอคอย”)
① กรณี ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวแบบไม่สมเหตุสมผล
② กรณี ถกู เลิ กจ้างด้วยเหตุผลร้ายแรงเนื่ องจากความรับผิดชอบของตนเอง
สถำนะกำรว่ำงงำน
ข้อจำกัดของกำรรับเงิน (3 เดือน)

ไม่ได้รบั เงิน

ไม่ได้รบั เงิน

เข้ำข่ำยได้รบั เงิน

ช่วงเวลำรอคอย (7 วัน)
วันทีต่ ดั สิน
คุณสมบัตกิ ำรรับ
เงิน

(

／

วันทีส่ น้ิ สุด วันถัดไปของวันที่
วันทีร่ บั รอง
ช่วงเวลำรอ สิน้ สุดช่วงเวลำรอคอย ตอนแรก
คอย

)

( ／ )

(

／ )

วันถัดไปที่ผ่ำนระยะเวลำ
ของข้อจำกัดของกำรรับ
เงิน

( ／ )

(

／ )

วันก่อนวัน
รับรอง

( ／

)

วันทีร่ บั รอง

( ／

)

กำรขอรับเงินนัน้ จะทำได้หลังจำกขอรับกำรรับรองในวันรับรองหลังจำกระยะเวลำของข้อจำกัดของกำรรับเงินผ่ำนไปแล้ว
แต่ถ้าหากไม่ขอรับการรับรองการว่างงานในวันรับรองตอนแรกจะไม่ถือว่าเลยช่วงเวลารอคอย
ผูท้ ม่ี ขี อ้ จำกัดของกำรรับเงินจะต้องไปฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ ในวันรับรองทีก่ ำหนด เพื่อรับกำรรับรองกำรว่ำงงำนด้วยเช่นกัน

10 หากได้งานใหม่ในขณะที่ยงั ไม่ได้ขอรับเงินเลย?
กรณีได้รบั กำรตกลงให้เข้ำทำงำนอีกครัง้ จำเป็ นต้องแจ้งเรื่องกำรทำงำนให้แก่ฮลั โหลเวิรค์ ฯลฯ ทรำบ (กรุณำดูรำยละเอียดใน “20
เมื่อได้งำนหรือกำรตกลงเริม่ ธุรกิจ?)
กรณีเข้ำทำงำนอีกครัง้ โดยทีย่ งั ไม่ได้ขอรับเงินเบีย้ เลี้ยงพืน้ ฐำนหรือเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ ฯลฯ จะคำนวณรวมระยะเวลำที่
ทำประกันกำรจ้ำงงำนก่อนหน้ำนี้ทงั ้ หมด และตอนคำนวณจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนดของประกันกำรจ้ำงงำนกรณีว่ำงงำนในอนำคต
ก็จะนำมำคิดรวมกับระยะเวลำทีถ่ ูกจ้ำงงำนในฐำนะผูเ้ อำประกัน
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สำหรับขอบเขตหรือเงือ่ นไขของระยะเวลำทีส่ ำมำรถคำนวณรวมได้นนั ้ มีขอ้ กำหนดไว้หลำยข้อ กรุณำสอบถำมรำยละเอียดกับ
เจ้ำหน้ำทีข่ องฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ

11 การรับรองการว่างงานคือ?
ในกำรขอรับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนนัน้ คุณจะต้องไปทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ ด้วยตนเอง เพื่อแจ้งสถำนะว่ำได้ (กำลัง) ว่ำงงำนด้วย
“เอกสารแสดงการรับรองการว่างงาน” ในวันที่กาหนดซึ่งโดยหลักการแล้วยื่นใน 4 สัปดาห์ต่อ 1 ครัง้ (28 วัน) (เรียกวันนี้ว่ำ
วันรับรองกำรว่ำงงำน)
กำรดำเนินกำรจ่ำยเงินหลังจำกตรวจสอบอย่ำงเป็ นกลำงและโดยละเอียดรอบคอบว่ำอยูห่ รือไม่อยู่ใน “สถานะว่างงาน” นัน้ มี
ควำมสำคัญ ดังนัน้ ในกำรรับรองกำรว่ำงงำนจึงกำหนดเกณฑ์กำรตัดสินโดยใช้ผลการหางานตามขอบเขตที่กาหนด กรุณำกรอก
ข้อมูลกำรหำงำนทีท่ ำไปในระยะเวลำทีต่ อ้ งกำรขอรับรองกำรว่ำงงำนอย่ำงถูกต้อง (สำหรับเอกสำรแสดงกำรรับรองกำรว่ำงงำน กรุณำดู
ที่ “12 วิธกี ำรเขียนเอกสำรแสดงกำรรับรองกำรว่ำงงำน” และสำหรับผลกำรหำงำน กรุณำดูท่ี “13 ผลกำรหำงำนคือ?”
คุณสำมำรถดำเนินกำรรับรองกำรว่ำงงำนในวันทีอ่ ยู่ในสถำนะว่ำงงำนตำมกำรแจ้งดังกล่ำว แล้วเดินเรื่องรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนที่
ฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ

เกี่ยวกับ “วันรับรองการว่างงาน”
จะแสดงวันรับรองในรูปแบบสัปดาห์และวันตรงช่องวันรับรองในบัตรผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินจำกประกันกำรจ้ำงงำนของคุณ
คุณสำมำรถตรวจสอบวันรับรองได้โดยใช้ปฏิทนิ ทีแ่ นบมำ
กรณีพมิ พ์วำ่ “รูปแบบ 2 - อ.”
“รูปแบบ 2” คือแสดงวันรับรองในรูปแบบสัปดำห์ (ตัง้ แต่รปู แบบ 1 ถึงรูปแบบ 4)
“อ.” คือแสดงวัน (จ. อ. พ. พฤ. ศ.)
* กรุณาระวังเพราะมิ ได้หมายความว่าวันอังคารที่ 2
เมื่อดูปฏิทนิ ด้ำนซ้ำย วันรับรองคือวันที่ 16 กันยำยนซึง่ เป็ นจุดทีร่ ปู แบบสัปดำห์ 2
(แนวนอน) ตัดกับวันอังคำร (แนวตัง้ )
และวันรับรองครัง้ หน้ำคือวันที่ 14 ตุลำคม

กรุณาระวัง
★บำงครัง้ วันรับรองอำจมี 2 ครัง้ ใน 1 เดือน
★กรณีวน
ั รับรองตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ จะเปลีย่ นแปลงวันรับรอง

และประกำศ ฯลฯ เพื่อแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ดังนัน้ กรุณำตรวจสอบเอกสำรแจ้ง
ประกำศ
★จะพิมพ์วน
ั รับรองครัง้ หน้ำไว้ทบ่ี ตั รผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงิน
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12 วิธีการเขียนเอกสารแสดงการรับรองการว่างงาน
เกี่ยวกับ “เอกสารแสดงการรับรองการว่างงาน”
เอกสำรแสดงกำรรับรองกำรว่ำงงำนเป็ นเอกสำรสำคัญสำหรับขอรับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน ฉะนัน้ กรุณำกรอกข้อมูลลงช่องทีเ่ ข้ำข่ำยให้
ถูกต้อง กรณีแจ้งข้อมูลอันเป็ นเท็จจะถูกลงโทษในฐำนขอรับเงินโดยทุจริต
1. กรุณำนำ 1) บัตรผูม้ คี ุณสมบัตริ บั จำกเงินประกันกำรจ้ำงงำน 2) เอกสำรแสดงกำรรับรองกำรว่ำงงำน 3) ตรำประทับ
(ไม่สำมำรถใช้ตรำยำงทัวไป)
่ มำในวันรับรองด้วย
2. กรุณำกรอกเอกสำรแสดงกำรรับรองกำรว่ำงงำนด้วยปำกกำลูกลื่นหรือปำกกำหมึกซึมสีดำ
ถ้ำกรอกผิดให้ประทับตราจุดที่มีการแก้ไขหรือแก้ไขโดยเซ็นชื่อด้วยลายมือตนเอง
3. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ กรุณำกรอกข้อมูลลงช่องทีเ่ ข้ำข่ำยให้ถูกต้องแม้ว่ำจะยังไม่ได้รบั รำยได้กต็ ำม
(1) วันที่จ้างงานในกรณีทางาน (รวมถึงในช่วงระยะฝึ กงานและทดลองงาน)
(2) วันที่ทางาน กรณีทำงานเสริมหรืองานช่วยเหลือ
(3) วันที่ทางาน กรณีทางานพาร์ทไทม์ งานพิ เศษ กำรจ้ำงงำนชัวครำวและกำรท
่
ำงำนแบบจ้ำงงำนรำยวัน ฯลฯ
(กรณีทำงำนดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำนำน อำจถือเป็ น “กำรเข้ำทำงำน”)
(4) วันทีเ่ ริม่ ธุรกิจส่วนตัว (รวมถึงระยะเวลำเตรียม) วันทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการบริหารของบริษทั
วันทีท่ ำธุรกิจครอบครัว เช่น กำรเกษตร กำรค้ำขำย วันทีน่ าเสนอบริการด้านแรงงานด้วยการรับเหมาและ
การเป็ นตัวแทน และวันทีท่ ากิ จกรรมอาสาสมัคร

กรุณาระวัง
★วันทีท
่ ำงำนไม่สำมำรถขอรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนได้ แต่กรณีเป็ นไปตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนด อำจขอรับ “เบีย้ เลีย้ งกำรทำงำน”

ได้ (กรุณำดู 25 เกีย่ วกับเบีย้ เลีย้ งกำรทำงำน)
★กรณีมรี ำยได้จำกกำรทำงำนเสริมหรืองำนช่วยเหลือ อำจโดนลดจำนวนเงินหรือไม่ได้รบ
ั เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนโดยจะคำนวณ
ตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด กรุณำสอบถำมรำยละเอียดกับเจ้ำหน้ำทีข่ องฮัลโหลเวิร์ค ฯลฯ
★ กรณีจำเป็ นอำจขอให้แสดงใบอนุ ญำตขับขีห
่ รือเอกสำรอื่นทีส่ ำมำรถยืนยันเจ้ำตัวในตอนรับรองด้วย

กำรเรียกตรงเคำน์เตอร์
ในกำรเรียกผูร้ บั เงินไปยังเคำน์เตอร์รบั รองกำรว่ำงงำน จะเรียกด้วยชื่อเต็ม เพื่อป้ องกันกำรมอบเอกสำร ฯลฯ ผิดแก่
ผูอ้ ่นื และลดระยะเวลำรอเพื่อให้เคำน์เตอร์ทำงำนคล่องตัว กรุณำทำควำมเข้ำใจและขอควำมร่วมมือด้วย
อนึ่ง สำหรับผูท้ ไ่ี ม่ตอ้ งกำรให้เรียกด้วยชื่อเต็มด้วยเหตุผลต่ำง ๆ กรุณำปรึกษำเจ้ำหน้ำก่อนล่วงหน้ำ
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แบบฟอร์ม ที่ 14 (เกีย
่ วกับมาตรา 22) (หน ้าที่ 1)

เอกสารแสดงการรับรองการว่างงาน

①

ก. ได ้ทา

คุณเข ้าทางาน ทางานหรือ งาน
เสริม งานช่วยเหลือ ในช่วง
ระยะเวลาทีค
่ ณ
ุ ได ้รับการรับรอง
การว่างงานหรือ ไม่

วันที่จางงานหรื
้
อ ทางาน
และทาเครือ
่ งหมาย x
วันที่ทางานเสริมหรือ งาน
ช่วยเหลือ ตรงปฏิท น
ิ ด ้าน
ขวามือ

4

③

2

7

1

2

8

9 10 11 12 13 14

8

9 10 11 12 13 14

3

4

5

6

เดือ น 15 16 17 18 19 20 21

5

3

4

5

6

7

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
วัน ที่มรี ายได ้

2
ผู ้ที่ทางานเสริมหรืองานช่วยเหลือและได ้รับ รายได ้ กรุณ ากรอกวัน ที่มรี ายได ้
จานวนเงินรายได ้ (จานวนกีว่ น
ั ) และอืน
่ ๆ

× ○

×

เดือ น 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

ข. ไม่ไ ด ้ทา

②

1

กรุณาทาเครือ
่ งหมาย ○

29 30 31

5 เดือน 25วัน

จานวนเงินรายได ้

2000เยน

มีรายได ้จานวนกีว่ ัน

2จานวนวัน

วัน ที่มรี ายได ้

เดือน

วัน

จานวนเงินรายได ้

เยน

มีรายได ้จานวนกีว่ ัน

จานวนวัน

วัน ที่มรี ายได ้

เดือน

วัน

จานวนเงินรายได ้

เยน

มีรายได ้จานวนกีว่ ัน

จานวนวัน

3 คุณได ้หางานในช่วงระหว่างได ้รับการรับรองการว่างงานหรือ ไม่
(1) คุณหางานด ้วยวิธีก ารใด
วันที่หา
งาน

วิธีการหางาน
(ก.) ขอคาปรึกษาด ้านแรงงาน การจัด หางาน

ฯลฯ จากสานั กงานสวัส ดิภ าพแรงงาน
หรือสานั กงานการขนส่งภูม ิภาค

่ หน่วยงานที่ใ ช ้
ชือ

5/20

รายละเอียดการหางาน

ฮัลโหลเวิรค์

ผลของกำรรับคำปรึกษำด้ำนแรงงำน คือได้รบั กำร
แนะนำแก่บริษทั △△ จำกัด สัมภำษณ์เมื่อ 23 พ.ค. รอ

○○

(ข.) ขอคาปรึกษาด ้านแรงงาน การจัด หางาน

ฯลฯ จากบริษัท จัด หางาน

ผลว่ำจะรับหรือไม่รบั เข้ำทำงำน (กำหนดจะแจ้งผลว่ำรับ

(ค.) ขอคาปรึกษาด ้านแรงงาน ฯลฯ จาก

หรือไม่รบั เข้ำทำงำนในวันที่ 29 พ.ค.)

บริษัท ตั วแทนจัด ส่งแรงงานไปประจาการ
(ง.) ขอคาปรึกษาด ้านแรงงาน การจัด หางาน

ฯลฯ จากหน่ วยงานรัฐ ฯลฯ

ก. ได ้หางาน

（2） กรณีทเี่ คยสมัครงานบริษัททีน
่ อกเหนือ จากการหางานในข ้อ (1) กรุณากรอกลงในช่อ งด ้านล่าง
วันทีส
่ มัคร

วิธีการสมัคร

งาน

งาน

่ บริษัท แผนก
ชือ

5/6

อุตสำหกรรม □□ (จากัด)

ประเภท
งาน

เหตุจงู ใจที่ส มัค ร
(ก) คนรู ้จักแนะนา

เข้ำไป กำรขำย(ข)
สมัคร
(ค)
โดยตรง

ผลการสมัค รงาน

โฆษณาในหนั งสือ พิม พ์

16 พ.ค.
จะมีการแจ้งว่ารับหรือไม่
รับเข้าทางาน

นิตยสารที่ใ หข้ ้อมูลการ
ทางาน

(ง) อินเตอร์เน็ ต

(หมายเลขโทรศั พท์

03-5253-1111

(จ) อืน
่ ๆ

)

(ก) คนรู ้จักแนะนา
(ข) โฆษณาในหนั งสือ พิมพ์
(ค) นิตยสารที่ใ หข้ ้อมูลการ
ทางาน

(ง) อินเตอร์เน็ ต
(หมายเลขโทรศั พท์

⑤

กับ คุณ จากสานั กงานสวัส ดิภ าพแรงงาน
หรือสานั กงานการขนส่งภูม ิภาค คุณ จะ
ตอบรับ หรือไม่

(กรุณากรอกเหตุผลทีไ่ ม่ไ ด ้หางานโดยละเอียด)
ผู ้ที่ทาเครือ
่ งหมาย ○ ในข ้อ ข กรุณ าเลือกเหตุผ ลที่ไ ม่ต อบรับ ทั น ทีจากข ้อควรระวัง 8 ในหน า้ ที่ 2

ก. ตอบรับ

แล ้วทาเครือ
่ งหมาย ○ ที่สั ญลั กษณ์ดั งกล่าว

ข. ไม่ตอบรับ

(ก.)

5 ขอให ้ผู ้ที่เข ้าทางานหรือทาธุรกิจ

ส่วนตั วหรือผู ้ที่มก
ี าหนดจะเข ้าทางาน
หรือทาธุรกิจส่วนตั วกรอกข ้อมูล

(ข.)

(ค.)

(1) การจัดหางานจากสานั ก งานสวัสดิภาพแรงงาน
หรือ สานั ก งานการขนส่งภูม ภ
ิ าค
(2) การจัดหางานจากหน่วยงานปกครองท ้องถิน
่
หรือ บริษั ท จัดหางาน
(3) เข ้าทางานด ้วยตนเอง

ก. เข ้าทางาน

เขาท
้ างาน (กาหนด) ตังแต่
้

ข. ธุรกิจส่วนตัว

เดือน

เริม
่ ทาธุรกิจส่วนตัว (กาหนด) ตังแต่
้

วัน

เดือน

(ง.)

(บริษั ท ที่ทางาน)
่ บริษั ท (
ชือ

)

ที่ตัง้ (รหัสไปรษณีย ์

)

หมายเลขโทรศัพ ท์ (

)

วัน

แจ ้งข ้อมูลข ้างต ้นตามข ้อกาหนดในมาตรา 22 วรรค 1 ของกฎระเบียบทีบ
่ ังคับใช ้ตามกฎหมายประกันการจ ้างงาน
เรวะ ปี 2 เดือ น 5 วัน 28
โคะโย
่ นามสกุลผู ้มีคณ
เรียน ผอ. สานั ก งานสวัส ดิภาพแรงงาน ○○
ชือ
ุ สมบัตริ ับเงิน
(วันทีย
่ น
ื่ เอกสารนี้ )
ผอ. สานั ก งานการขนส่งภูม ภ
ิ าค
หมายเลขรับเงิน
(
20-123456-7
1．หมายเลขรับ

บันทึกของ เงิน
สนง.สวัสดิ
ภาพ
แรงงาน
หรือสนง.
การขนส่ง
ภูมภ
ิ าค

4．
ระยะเวลา
รับเงิน

(วันแรก)

ปี

เดือน

2．ประเภทที่ยั งไม่ได ้
รับเงิน

วัน

(วัน

～

เดือน

สุดท า้ ย

วัน

5．

)

รายได ้จากงาน
เสริมหรือ งาน
ช่วยเหลือ

ช่อ งว่าง นอกเหนือ จากยั งไม่ได ้
จ่ายเงิน
1 ยั งไม่ได ้รับเงิน

วัน

วัน

7．วันที่รบ
ั เบีย
้ เลีย
้ งทางาน

เยน

เดือน

วันที่

เดือน

วันที่
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ตราประทั บ

)
เดือน

วัน

วัน

6．จานวนวันที่รบ
ั เบีย
้ เลีย
้ ง
พื้นฐาน

วัน

ปี

เดือน

วัน

9．วันเดือ นปี ท ี่เ ข ้าทางาน - ความเป็ นมา

8．จานวนวันทีร่ ับเงินช่วยเหลือพิเศษซึง่ เทียบเท่ากับเบียเลี
้ ย้ งการทางาน

ระยะเวลาที่เ ข ้าข่าย
การรับรอง

ทะโร
ปี

ิ้ สุดช่วงเวลารอ
3．วันเดือ นปี ท ี่สน
คอย

-

* หวข
้ ้อแจงให
้
้
ทราบ
ตราประทั บผู ้จัดการ

*ช่อง

หมายเหตุ

⑥

(จ.)

ตราประทั บผู ้จัดทา

④

ข. ไม่ไ ด ้หางาน
4 หากคุณ ได ้รับ การจัด หางานที่เหมาะสม

(จ) อืน
่ ๆ

)

่ งหมาย ○ ในข ้อที่เ กีย
่ วข ้องและกรอกข ้อมูลที่จาเป็ น)
(กรุณาทาเครือ

(กรุณาอ่านข ้อควรระวังในการเขีย นในหน ้าที่ 2 ก่อ นกรอกข ้อมูล)

* ประเภทแบบฟอร์ม 11203
1

◎ ขอให้กรอกข้อมูลลงในเอกสารแสดงการรับรองการว่างงานให้ตรงตามความเป็ นจริ ง
จะอธิ บายรายละเอียดเกีย่ วกับการกรอกข้อมูลตอนบรรยายสรุปการประกันการจ้างงาน
①

กรณีเข้ำทำงำน ทำงำน ทำงำนเสริม ทำงำนช่วยเหลือในช่วงระยะเวลำทีค่ ุณได้รบั กำรรับรองกำรว่ำงงำน กรุณำทำเครื่องหมำย
○ ที่ “ ア した (ก. ได้ทา)”

ในช่วงระยะเวลำทีค่ ณ
ุ ได้รบั กำรรับรองกำรว่ำงงำนหมำยถึง
โดยหลักกำรแล้วจะหมำยถึงตัง้ แต่วนั รับรองครัง้ แรกจนถึงวันก่อนวันรับรองในครัง้ นี้
วันทีเ่ ข้ำทำงำนหรือวันทีท่ ำงำน（○）วันทีท่ ำงำนเสริมหรืองำนช่วยเหลือ（×）

กรุณำทำเครื่องหมำย ○ หรือเครื่องหมำย × ในปฏิทนิ โดยอ้ำงอิงเงือ่ นไขในหน้ำ 15
* กรุณากรอกข้อมูลลงไปในทุกกรณี ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มรี ายได้
และกรณี ที่ตดั สิ นไม่ได้ว่าเป็ นการเข้าทางานหรือทางาน หรือทางานเสริมหรืองานช่วยเหลือ กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ของ
ฮัลโหลเวิ รค์ ฯลฯ แล้วจึงกรอกข้อมูล
② กรณีทำงำนเสริมหรืองำนช่วยเหลือและได้รบ
ั รำยได้ในช่วงระยะเวลำทีค่ ณ
ุ ได้รบั กำรรับรองกำรว่ำงงำน กรุณำกรอกรำยได้ของ

กำรทำงำนเสริม วันทีร่ บั ค่ำตอบแทน ฯลฯ และจำนวนเงินรำยได้ของงำนช่วยเหลือ และรำยได้นนั ้ เป็ นรำยได้ในจำนวนกีว่ นั
③ กรุณำกรอกสภำพกำรหำงำนโดยละเอียด (อ้ำงอิงสิง่ ทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับว่ำเป็ น “กำรหำงำน” หน้ำ 16)

ประเด็นหลักของกำรกรอกข้อมูลอย่ำงละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
○ กรณีได้หำงำนในช่วงระยะเวลำทีค่ ุณต้องกำรขอรับกำรรับรองกำรว่ำงงำน กรุณำกรอกข้อทีเ่ ข้ำข่ำยในช่อง (1)

กรณีนอกเหนือจำกกำรหำงำนในช่อง (1) และได้สมัครงำนกับบริษทั กรุณำกรอกข้อทีเ่ ข้ำข่ำยในช่อง (2)
○ สำหรับผูท
้ ไ่ี ด้รบั ข้อจำกัดของกำรรับเงินตำมเหตุผลกำรออกจำกงำน กรุณำกรอกสภำพกำรหำงำนในช่วงระยะเวลำทีค่ ุณได้รบั ข้อจำกัด
ของกำรรับเงิน ตรงวันรับรองกำรว่ำงงำนครัง้ แรกหลังจำกได้รบั ข้อจำกัดของกำรรับเงิน
○ ในช่อง (1) กรณีหำงำนโดย (ก.) - (ง.) ให้ทำเครื่องหมำย ○ ตรงจุดทีเ่ ข้ำข่ำย และกรุณำกรอก “วันทีห
่ ำงำน” “ชื่อหน่วยงำนทีใ่ ช้บริกำร”
และ “รำยละเอียดกำรหำงำน” โดยละเอียด
กรณีใช้บริษทั จัดหำงำนเอกชน หน่วยงำนจัดส่งคนงำนไปประจำกำร หน่วยงำนรัฐบำล ฯลฯ ใน (ก.) - (ง.) กรุณำกรอกชือ่ หน่วยงำน รวมถึงหมำยเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงำนดังกล่ำวลงในช่อง “ชือ่ หน่วยงำนทีใ่ ช้”
○ กรุณำกรอกโดยละเอียดทัง้ ชือ่ บริษท
ั และแผนกทีร่ บั สมัคร รวมถึงหมำยเลขโทรศัพท์ดงั กล่ำวลงในช่อง “ชื่อบริษทั แผนก” ของช่อง (2)
อีกทัง้ กรุณำกรอกกำรส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ กำรเข้ำไปสัมภำษณ์ ฯลฯ และวิธกี ำรสมัครงำนลงในช่อง “วิธกี ำรสมัครงำน”
สำหรับช่อง “ผลกำรสมัครงำน” นัน้ กรุณำกรอกสภำพกำรณ์โดยละเอียด ยกตัวอย่ำงเช่น “ปัจจุบนั กำลังรอผลว่ำจะรับหรือไม่รบั เข้ำทำงำน
(กำหนดกำรแจ้งผลว่ำรับหรือไม่รบั เข้ำทำงำนในวัน x เดือน x)” “มีกำรแจ้งว่ำจะรับเข้ำทำงำน (ไม่รบั เข้ำทำงำน) ในวัน x เดือน x” ฯลฯ
④ กรณีตอบรับกำรจัดหำงำนของฮัลโหลเวิรค์ กรุณำทำเครื่องหมำย ○ ที่ “ア 応じられる (ก. ตอบรับ)” กรณีไม่ตอบรับกำร
จัดหำงำน กรุณำทำเครื่องหมำย ○ ที่ “イ 応じられない (ข. ไม่ตอบรับ)” และเลือกเหตุผลทีไ่ ม่ตอบรับจำก (ก.) - (จ.) ตรง

ด้ำนหลังของหน้ำ 8 แล้วทำเครือ่ งหมำย ○
⑤ กรณีได้งำน กรุณำกรอกวันเดือนปี เข้ำทำงำน (กำหนดกำร) บริษท
ั ทีท่ ำงำนและอื่น ๆ ให้ถูกต้อง (กรณีอยู่ในช่วงเวลำฝึกงำนหรือ

ทดลองงำน ฯลฯ กรุณำกรอกวันแรกของช่วงเวลำดังกล่ำว)
⑥ กรุณำกรอกวันเดือนปี ของวันรับรอง หมำยเลขรับเงิน และประทับตรำชื่อหรือเซ็นชื่อด้วยลำยมือตนเองในช่องชื่อนำมสกุลผูม้ ี

คุณสมบัตริ บั เงิน
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การเข้าทางานหรือการทางานหมายถึง (กรณี ทาเครื่องหมาย ○ ที่ปฏิ ทินในเอกสารแสดงการรับรองการว่างงาน)
กรณีเป็ นผูเ้ อำประกันของประกันกำรจ้ำงงำน (กรณีเข้ำทำงำนให้กรอกในช่อง 5 ก. ในเอกสำรแสดงกำรรับรองกำรว่ำงงำน)
② กรณีได้รบ
ั กำรจ้ำงงำนจำกเจ้ำของธุรกิจโดยมีชวโมงท
ั่
ำงำนตัง้ แต่ 4 ชัวโมงขึ
่
น้ ไปใน 1 วัน
* กรณีระยะเวลำสัญญำในสัญญำกำรจ้ำงงำนมีตงั ้ แต่ 7 วันขึน้ ไป และมีชวโมงกำรท
ั่
ำงำนทีก่ ำหนดต่อสัปดำห์ตงั ้ แต่ 20 ชัวโมงขึ
่
น้
ไป อีกทัง้ มีวนั ทำงำนต่อสัปดำห์ตงั ้ แต่ 4 วันขึน้ ไป จะถือว่ำเป็ นกำรเข้ำทำงำนซึง่ รวมถึงวันทีไ่ ม่ได้เข้ำทำงำนจริงด้วย
③ กรณีดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำรของบริษท
ั (ไม่คำนึงถึงชัวโมงท
่
ำงำนต่อ 1 วัน)
④ กรณีกำรเตรียมทำธุรกิจส่วนตัว กำรทำธุรกิจส่วนตัว กำรทำงำนในครอบครัว เช่น กำรเกษตรและกำรค้ำขำย กำรบริกำรด้ำน
แรงงำนด้วยกำรรับเหมำและกำรเป็ นตัวแทน งำนเสริมทีท่ ำทีบ่ ำ้ น กิจกรรมอำสำสมัคร และกรณีมชี วโมงกำรท
ั่
ำงำนต่อ 1 วัน
ตัง้ แต่ 4 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป
⑤ กรณีทำกิจกรรมทีย่ กตัวอย่ำงในข้อ ④ ซึง่ มีชวโมงกำรท
ั่
ำงำนต่อ 1 วันไม่ถงึ 4 ชัวโมง
่ แต่ไม่หำงำนอื่น เช่น ไม่ตอบรับกำรจัดหำ
งำนจำกฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ เพรำะต้องกำรทุม่ เทให้กบั กิจกรรมดังกล่ำว
* กรณี ① ② และ ③ จะถือว่าเป็ นการเข้าทางานหรือการทางานไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคา่ ตอบแทนเป็ นค่าจ้าง ฯลฯ ก็ตาม
①

งานเสริ มหรืองานช่วยเหลือ (กรณี ทาเครื่องหมาย x ตรงปฏิ ทินในเอกสารแสดงการรับรองการว่างงาน)
กรณีได้รบั กำรจ้ำงงำนจำกเจ้ำของธุรกิจ กรณีกำรเตรียมทำธุรกิจส่วนตัว กำรทำธุรกิจส่วนตัว กำรทำงำนในครอบครัว เช่น
กำรเกษตรและกำรค้ำขำย กำรบริกำรด้ำนแรงงำนด้วยกำรรับเหมำและกำรเป็ นตัวแทน งำนเสริมทีท่ ำทีบ่ ำ้ น กิจกรรมอำสำสมัคร
ซึง่ โดยหลักกำรแล้วมีชวโมงกำรท
ั่
ำงำนต่อ 1 วันไม่ถงึ 4 ชัวโมง
่ (ยกเว้นกรณีเป็ นผูเ้ อำประกันของประกันกำรจ้ำงงำน)
② กรณีได้รบ
ั กำรจ้ำงงำนจำกเจ้ำของธุรกิจ กรณีกำรเตรียมทำธุรกิจส่วนตัว กำรทำธุรกิจส่วนตัว กำรทำงำนในครอบครัว เช่น
กำรเกษตรและกำรค้ำขำย กำรบริกำรด้ำนแรงงำนด้วยกำรรับเหมำและกำรเป็ นตัวแทน งำนเสริมทีท่ ำทีบ่ ำ้ น กิจกรรมอำสำสมัคร ซึง่
มีชวโมงกำรท
ั่
ำงำนต่อ 1 วันตัง้ แต่ 4 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป แต่จำนวนเงินรำยได้ต่อ 1 วันนัน้ ต่ำกว่ำจำนวนเงินค่ำจ้ำงรำยวันขัน้ ต่ำ (*)
* 2,574 เยน จำนวนเงินนี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงในวันที่ 1 สิงหำคมของทุกปี
* แม้จะไม่ได้รบั รายได้จากงานเสริมหรืองานช่วยเหลือ ก็ต้องแจ้งเรื่องการทางานเสริมหรืองานช่วยเหลือ และกรณีมรี ำยได้
จำกงำนเสริมหรืองำนช่วยเหลือ (ได้รบั รายได้จากการทางานของตนเอง) ก็ต้องแจ้งจานวนเงิ นรายได้ดงั กล่ำวนัน้ ด้วย

①

13 ผลการหางานคือ?
วิธกี ำรหำงำนนัน้ มีมำกมำยหลำยวิธี ไม่ว่ำจะเป็ นรำยกำรทำงำนแต่ละประเภททีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ จัดเตรียมไว้ กำรค้นหำข้อสมัคร
งำนจำกโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์หรือทำงอินเตอร์เน็ต กำรขอคำแนะนำจำกคนรูจ้ กั ฯลฯ แต่สำหรับกำรรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนนัน้
จะต้องเป็ นผลการหางานที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็ นกลาง ผลนี้เรียกว่ำ “ผลการหางาน” (อ้ำงอิงกิจกรรมทีไ่ ด้รบั กำร
ยอมรับว่ำเป็ นผลกำรหำงำนใหน้ำถัดไป)
ในกำรรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนนัน้ โดยหลักการแล้วจะต้องดาเนิ นการรับรองกิ จกรรมที่ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นผลการหา
งานในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั รับรองครัง้ ก่อนจนถึงวันก่อนของวันรับรองครัง้ นี้ อย่างน้ อยสุดตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึ้นไป
อีกทัง้ ในกรณีมขี อ้ จำกัดของกำรรับเงิน โดยหลักการแล้วจะต้องดาเนิ นการรับรองกิ จกรรมที่ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นผลการ
หางาน ในช่วงระยะเวลำของข้อจำกัดของกำรรับเงินนี้รวมถึงระยะเวลำทีเ่ ข้ำข่ำยกำรรับรองภำยหลังทันที อย่างน้ อยสุดตัง้ แต่ 3 ครัง้
ขึ้นไป
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14 ผลการหางานมีแบบใดบ้าง?
สิง่ ทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับว่ำเป็ นผลกำรหำงำนมีดงั ต่อไปนี้ การดูข้อมูลสมัครงานที่ฮลั โหลเวิรค์ หรือหนังสือพิ มพ์ อิ นเตอร์เน็ต
หรือการขอคาแนะนาจากคนรู้จกั ฯลฯ ไม่รวมอยูใ่ นผลการหางาน
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧

กำรสมัครงำน
กำรปรึกษำด้ำนแรงงำน กำรจัดหำงำน ฯลฯ ทีจ่ ดั โดยฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ หรือศูนย์ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนลูกเรือ
กำรอบรมหลักสูตรระยะสัน้ แต่ละประเภท หรือกำรเข้ำร่วมสัมมนำทีจ่ ดั โดยฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ หรือศูนย์ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนลูกเรือ
กำรปรึกษำด้ำนแรงงำน กำรจัดหำงำน ฯลฯ ทีจ่ ดั โดยหน่วยงำนเอกชนทีไ่ ด้รบั อนุญำตหรือแจ้งควำมจำนง (บริษทั จัดหำงำน
เอกชน บริษทั จัดส่งคนงำนไปประจำกำร)
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม เช่น กำรสัมมนำเพื่อสอนวิธกี ำรหำงำน ฯลฯ ทีจ่ ดั โดยหน่วยงำนเอกชนทีไ่ ด้รบั อนุญำตหรือแจ้งควำม
จำนง (บริษทั จัดหำงำนเอกชน หน่วยงำนจัดส่งคนงำนไปประจำกำร)
กำรปรึกษำด้ำนแรงงำน ฯลฯ ทีจ่ ดั โดยหน่วยงำนรัฐ (หน่วยงำนอิสระของรัฐ องค์กรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผูส้ งู อำยุ คนพิกำรและผู้
หำงำน องค์กำรปกครองท้องถิน่ บริษทั บริกำรข้อมูลหำงำน หนังสือพิมพ์ ฯลฯ)
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำร่วม ฯลฯ อบรมหลักสูตรระยะสัน้ แต่ละประเภทและกำรสัมมนำ งำนบรรยำยของบริษทั ทีใ่ ห้
คำปรึกษำส่วนตัว ฯลฯ ทีจ่ ดั โดยหน่วยงำนรัฐ (หน่วยงำนอิสระของรัฐ องค์กรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผูส้ งู อำยุ คนพิกำรและผูห้ ำงำน
องค์กำรปกครองท้องถิน่ บริษทั บริกำรข้อมูลหำงำน หนังสือพิมพ์ ฯลฯ)
กำรสอบรับวุฒกิ ำรศึกษำแห่งชำติแต่ละประเภท กำรเข้ำรับกำรทดสอบคุณสมบัตแิ ต่ละประเภท เช่น กำรสอบวัดระดับ
ควำมสำมำรถ เพื่อนำไปใช้ในกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้
* กรณีไม่ทรำบว่ำจะเข้ำข่ำยผลกำรหำงำนหรือไม่ กรุณำสอบถำมได้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ
สิง่ ทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับว่ำเป็ นผลกำรหำงำนเหล่ำนี้ เป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์อย่ำงยิง่ ทีจ่ ะทำให้คณ
ุ เข้ำทำงำนอีกครัง้ ได้เร็วทีส่ ุด ขอให้
นำไปใช้เป็ นวิธกี ำรหำงำนในทุกวันอย่ำงเต็มที่
อนึ่ง อำจดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับผลกำรหำงำนทีไ่ ด้รบั แจ้งโดยสอบถำม ฯลฯ ไปยังหน่วยงำนทีใ่ ช้บริกำร ฯลฯ
ซึ่งหากแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็ นการขอรับเงิ นโดยทุจริต

15 การรับเบีย้ เลี้ยงพืน้ ฐาน
จะโอนเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนตำมจานวนวันที่ได้รบั การรับรองหลังจากได้รบั การรับรองการว่างงานเข้ำบัญชีเงินฝำกของสถำบัน
กำรเงินทีค่ ุณระบุ
อนึ่ง จะโอนเข้ำบัญชีเงินฝำก หลังประมาณ 7 วันของวันรับรองการว่างงาน (ระยะเวลำกำรโอนเข้ำอำจแตกต่ำงกันขึน้ อยูก่ บั
สถำบันกำรเงิน และกรณีเป็ นวันหยุด ฯลฯ ของสถำบันกำรเงิน เช่น เสำร์ อำทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) กำรโอนเงินจะล่ำช้ำตำมจำนวน
วันหยุดดังกล่ำว)
โปรดระวัง ถ้ำหำกบัญชีเงินฝำก (ออมทรัพย์) มิใช่กำรฝำกเงินแบบออมทรัพย์ (นอกเหนือจำกบัญชีออมทรัพย์) ทีร่ ะบุช่อื ของเจ้ำตัว
จะไม่สำมำรถโอนเงินได้
อนึ่ง ชื่อผูโ้ อนเงิน คือ “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 โชะกุเงียวอันเตโชะกุ)”
ในสมุดบัญชีจะพิมพ์ช่อื ดังกล่ำวเพียงครึง่ หนึ่ง *อำจแตกต่ำงกันขึน้ อยู่กบั สถำบันกำรเงิน

ข้อควรระวัง
กรณีเปลีย่ นชื่อนำมสกุล จะไม่สำมำรถโอนเงินได้ ถ้ำหำกเปลีย่ นชื่อเพียงในสมุดบัญชีอย่ำงเดียว ฉะนัน้ กรุณำแนบสมุด
บัญชีทร่ี ะบุช่อื นำมสกุลใหม่ และแจ้งต่อเจ้ำหน้ำทีข่ องฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ
☆ สำหรับจำนวนเงินช่วยเหลือทีถ
่ ูกโอนไปนัน้ กรุณำตรวจสอบจำนวนเงินในสมุดบัญชีเงินฝำกกับจำนวนเงินในบัตรผูม้ ี
คุณสมบัตริ บั เงินประกันกำรจ้ำงงำนว่ำถูกต้องหรือไม่
☆ หำกมีขอ้ สงสัย กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำทีข่ องฮัลโหลเวิรค
์ ฯลฯ
☆
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16 การขยายระยะเวลารับเงิน คือ?
ระยะเวลำทีส่ ำมำรถรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนนัน้ โดยหลักกำรแล้วจะมีระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันถัดไปของวันทีอ่ อกจำกงำน (อ้ำงอิง
หน้ำ 8) แต่ทว่ำในกรณีดงั ต่อไปนี้คุณสำมำรถขยำยระยะเวลำรับเงินออกไปได้ กรณีในช่วงระยะเวลำรับเงิน เจ้ำตัวเจ็บป่ วย บำดเจ็บ
ตัง้ ครรภ์ คลอดลูก เลีย้ งดูลูก (ไม่เกิน 3 ขวบ) พยำบำลเด็กก่อนวัยเรียนระดับปฐมศึกษำ พยำบำลเครือญำติ ฯลฯ ติดตำมคู่สมรสไป
ทำงำนในต่ำงประเทศ หรือกรณีทำกิจกรรมอำสำสมัคร ฯลฯ ในระยะเวลำหนึ่ง ซึง่ เป็ นระยะเวลำทีไ่ ม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป จะสำมำรถนำจำนวนวันทีไ่ ม่สำมำรถทำงำนดังกล่ำวมำบวกเข้ำกับระยะเวลำรับเงิน (ระยะเวลาที่สามารถบวก
เข้ากับระยะเวลารับเงิ นได้ คือมีระยะสูงสุด 3 ปี )

การเดิ นเรื่องยื่นขอขยายระยะเวลารับเงิ น
ในกำรยื่นขอขยำยระยะเวลำรับเงิน โดยหลักกำรแล้วสำมำรถยื่นขอให้เร็วทีส่ ุดได้ตงั ้ แต่หลังวันถัดไปของวันทีไ่ ม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่องเป็ นเวลำตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป แต่สำมำรถยื่นขอได้ในช่วงเวลำจนถึงวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับเงินหลังจำกขยำยเวลำ กรุณำ
ยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ
1. “ใบคำร้องขอขยำยระยะเวลำรับเงิน”
2. “บัตรผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินจำกประกันกำรจ้ำงงำน
3. “เอกสำรทีส่ ำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุผลกำรขยำยระยะเวลำ”
(สำมำรถยื่นเอกสำรโดยตัวแทนหรือส่งทำงไปรษณียไ์ ด้ แต่กรณีตวั แทนจะต้องมีใบมอบฉันทะ)

ตัวอย่าง
ระยะเวลำรับเงิน (1 ปี )
ระยะเวลำทีไ่ ม่สำมำรถทำงำนได้ (ตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป)
วันถัดไปของวันที่
ออกจำกงำน
ในช่วงเวลำนี้ไม่สำมำรถรับเงินเบีย้ เลี้ยงพืน้ ฐำน

ระยะเวลำทีข่ ยำย
วันสิน้ สุดระยะเวลำรับเงิน

วันสิน้ สุดระยะเวลำรับเงินหลังจำกขยำยเวลำ

เมื่อได้รบั อนุมตั กิ ำรขยำยระยะเวลำรับเงิน คุณจะได้รบั “ใบแจ้งกำรขยำยระยะเวลำรับเงิน” เมือ่ เหตุผลกำรขยำยเวลำดังกล่ำวเสร็จ
สิน้ ลง กรุณำแจ้งฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ ทันที
อนึ่ง คุณสำมำรถยื่นเอกสำรรับรอง ฯลฯ เช่น ใบตรวจสุขภำพจำกแพทย์ ตำมเหตุผลกำรขยำยเวลำ
เมื่อคุณอยู่ในสภำพทีไ่ ม่สำมำรถทำงำนได้ตงั ้ แต่ 15 วันขึน้ ไป เนื่องจำกเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บหลังจำกรับกำรตัดสินคุณสมบัตกิ ำรรับ
เงิน คุณอำจได้รบั เงินชดเชยกรณีบำดเจ็บหรือเจ็บป่ วยในจำนวนเงินเท่ำกันแทนเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน กรุณำดูรำยละเอียดใน “31 เมือ่ ไม่
สำมำรถทำงำนได้เนื่องจำกเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บ?”

การขยายระยะเวลารับเงิ นของผู้ที่ออกจากงานเนื่ องจากเกษี ยณอายุที่มีอายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขึ้นไป
กรณีออกจำกงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุหรือสิน้ สุดกำรจ้ำงงำนอย่ำงต่อเนื่องหลังเกษียณของผูท้ ม่ี อี ำยุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป (อำยุ
ตัง้ แต่ 50 ปี ขน้ึ ไปสำหรับลูกเรือ) และยื่นขอไม่สมัครงำนในระยะเวลำหนึ่งหลังจำกออกจำกงำน จะสำมำรถขยำยระยะเวลำรับเงิน
ได้ในจำนวนระยะเวลำทีย่ ่นื ขอนี้ (นำนสุดคือ 1 ปี ) โดยมีเวลำทีก่ ำหนดในกำรยื่นขอคือภำยใน 2 เดือนนับจำกวันถัดไปของวันที่
ออกจำกงำน กรณีมคี วำมประสงค์จะใช้วธิ กี ำรนี้ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีใ่ นขณะยื่นใบออกจำกงำนทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ (โปรดระวัง
เพรำะไม่สำมำรถใช้วธิ กี ำรนี้ได้หลังจำกสมัครงำนแล้ว)
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17 ขีดจากัดของการรับเงินเนื่ องจากปฏิเสธการแนะนาและอื่น ๆ?
เมื่อคุณปฏิเสธกำรเข้ำทำงำนตำมทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ แนะนำ กำรรับกำรฝึกอบรมวิชำชีพของรัฐ และกำรเข้ำรับกำรสอนด้ำน
วิชำชีพทีจ่ ดั โดยฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ โดยไม่มเี หตุผลอันควร หรือเมื่อคุณออกจำกโรงเรียนฝึกอบรมวิชำชีพของรัฐกลำงคันด้วยเหตุผล
ส่วนตัว จะไม่สำมำรถรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนได้ในระยะเวลำ 1 เดือนนับจำกวันดังกล่ำว

18 เมื่อไม่ได้ไปฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ ในวันรับรอง?
กรณี ไม่ได้ไปฮัลโหลเวิ รค์ ฯลฯ ในวันรับรอง คุณจะไม่สำมำรถรับกำรรับรองกำรว่ำงงำน (รับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน) ในช่วงเวลำจนถึง
วันรับรองดังกล่ำวและในวันทีเ่ ป็ นวันรับรองทีค่ ุณไม่ได้ไปฮัลโหลเวิรค์
และกรณีไปฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ จนถึงวันก่อนของวันรับรองครัง้ ต่อไป และไม่ได้หำงำนอย่ำงจริงจัง เช่น ขอคำปรึกษำด้ำนแรงงำน
คุณจะไม่สำมำรถรับกำรรับรองกำรว่ำงงำนในช่วงเวลำจนถึงวันก่อนของวันรับรองครัง้ ต่อไปด้วย
กรุณำอ้ำงอิงตัวอย่ำงด้ำนล่ำง
กรณี ไม่ได้ไปในวันรับรองในวันที่ 15 ตุลาคม และไปในวันรับรองครัง้ ต่อไปในวันที่ 12 พฤศจิ กายน

①

วันรับรอง (17 ก.ย.)

วันรับรอง (15 ต.ค.)

ไม่สำมำรถรับเงินได้

วันรับรอง (12 พ.ย.)

ไม่สำมำรถรับเงินได้

17 ก.ย. – 14 ต.ค.

สำมำรถรับเงินได้

15 ต.ค. – 11 พ.ย.

ไปฮัลโหลเวิรค์

วันรับรอง (10 ธ.ค.)

12 พ.ย. – 9 ธ.ค.

ไม่ได้ไปฮัลโหลเวิรค์

ไปฮัลโหลเวิรค์

ไปฮัลโหลเวิรค์

ถ้ำหำกไม่ไปฮัลโหลเวิรค์ จนถึงวันก่อน (11 พ.ย.) ของวันรับรองครัง้ ต่อไป (12 พ.ย.) ของวันรับรองทีไ่ ม่ได้ไปฮัลโหลเวิรค์ (15
ต.ค.) ระยะเวลำ 56 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 19 กันยำยน จนถึง 11 พฤศจิกำยนจะไม่สำมำรถรับเงินได้
กรณี ไม่ได้ไปฮัลโหลเวิ รค์ วันรับรองในวันที่ 15 ตุลาคม แต่ไปในช่วงวันที่ 16 ตุลาคม จนถึง 11 พฤศจิ กายน เพือ่ ขอ
คาปรึกษาด้านแรงงาน หลังจากนัน้ ไปในวันรับรองในวันที่ 12 พฤศจิ กายน

②

วันรับรอง (17 ก.ย.)

วันรับรอง (15 ต.ค.)

ไม่สำมำรถรับเงินได้

17 ก.ย. – 14 ต.ค.

ไปฮัลโหลเวิรค์

วันรับรอง (12 พ.ย.)

เข้ำข่ำยรับเงินได้ตงั ้ แต่ 10/16 เป็ นต้นไป

16 ต.ค. – 11 พ.ย.

วันรับรอง (10 ธ.ค.)

สำมำรถรับเงินได้

ไม่ได้ไปฮัลโหลเวิรค์
ไปฮัลโหลเวิรค์
ไปฮัลโหลเวิ รค์ เพื่อขอคาปรึกษาด้านแรงงาน

12 พ.ย. – 9 ธ.ค.

ไปฮัลโหลเวิรค์

ไม่สำมำรถรับเงินเป็ นเวลำ 29 วัน ตัง้ แต่ 17 กันยำยน ถึง 15 ตุลำคม
อนึ่งตำมหลักกำรแล้วในช่วง 16 ตุลำคม – 11 พฤศจิกำยน จะต้องมีผลกำรหำงำนตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไปด้วย
กรณี ผ้ทู ี่มีข้อจากัดของการรับเงิ น 3 เดือน ไม่ได้ไปฮัลโหลเวิรค์ ในวันรับรองที่กาหนด และไปฮัลโหลเวิ รค์ หลังจากผ่าน
ไป 3 เดือนแล้ว

③

วันรับรองครัง้ แรก

(27 ส.ค.)

(17 ก.ย.)

วันรับรอง

วันรับรอง

วันรับรอง

(15 ต.ค.)

(12 พ.ย.)

(10 ธ.ค.)

ไม่เข้ำข่ำยได้รบั เงิน

ออกจำกงำน

วันตัดสินคุณสมบัตกิ ำรรับเงิน

ไม่ได้ไปฮัลโหลเวิรค์

ไม่ได้ไปฮัลโหลเวิรค์

ไม่ได้ไปฮัลโหลเวิรค์

ไปฮัลโหลเวิรค์

ถ้ำยังไม่สน้ิ สุดช่วงเวลำรอคอยและขีดจำกัดของกำรรับเงิน จะไม่เข้ำข่ำยกำรได้รบั เงิน (อ้ำงอิงหน้ำ 10)
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19 การเปลี่ยนแปลงวันรับรอง
กรณีไม่สำมำรถไปฮัลโหลเวิรค์ ในวันรับรองทีก่ ำหนดได้ คุณสำมำรถเปลี่ยนแปลงวันรับรองเพือ่ จัดการเป็ นกรณี พิเศษได้เฉพำะ
กรณีทม่ี เี หตุสุดวิสยั ดังต่อไปนี้เท่ำนัน้
ในกรณีดงั กล่ำวขอให้ติดต่อฮัลโหลเวิ รค์ ฯลฯ เพื่อขอรับคาแนะนาก่อนล่วงหน้ าเสมอ
อนึ่ง กรณีขอจัดกำรเปลีย่ นแปลงวันรับรอง ตำมหลักกำรแล้วจะต้องมีเอกสารรับรอง ฯลฯ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่ำวได้
(กรุณำขอรับคำแนะนำเกีย่ วกับเอกสำรรับรองและอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็ นได้ทเ่ี คำน์เตอร์ของฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ
เหตุสุดวิ สยั คือ?
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

เข้ำทำงำน
มีสมั ภำษณ์กบั ผูร้ บั สมัครงำน พิจำรณำคัดเลือก สอบเพื่อเข้ำทำงำน ฯลฯ
กำรสอบรับวุฒกิ ำรศึกษำแห่งชำติแต่ละประเภท กำรเข้ำรับกำรทดสอบคุณสมบัตแิ ต่ละประเภท
กรณีเข้ำรับกำรฝึกอบรมแต่ละประเภททีส่ อนโดยฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ
เจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บทีไ่ ม่สำมำรถทำงำนได้ในระยะเวลำภำยใน 14 วัน
กำรแต่งงำนของเจ้ำตัว
กำรพยำบำล ควำมเป็ นตำยเท่ำกันหรือกำรเสียชีวติ กำรแต่งงำนของเครือญำติ (มิใช่เครือญำติทงั ้ หมด มีขอ้ จำกัด)
พิธเี ปิ ดภำคกำรศึกษำหรือพิธจี บกำรศึกษำของบุตรทีเ่ ป็ นนักเรียนในระดับไม่เกินมัธยมศึกษำตอนต้น
เป็ นต้น

ตัวอย่าง
กรณีไม่ได้ไปฮัลโหลเวิรค์ ในวันรับรองในวันที่ 15 ตุลำคมเนื่องจำกเจ็บป่ วย และนำเอกสำรรับรองทีส่ ำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริง
ได้ไปทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ในวันที่ 17 ตุลำคม ตำมคำแนะนำของฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ
วันรับรอง
(17 ก.ย.)

วันรับรอง
(15 ต.ค.)
สำมำรถรับเงินได้

ไปฮัลโหลเวิรค์

(17 ก.ย. - 16 ต.ค.)

วันรับรอง
(12 พ.ย.)

(17 ต.ค.)
สำมำรถรับเงินได้

ไม่ได้ไปฮัลโหลเวิรค์

ไปฮัลโหลเวิรค์

(17 ต.ค. – 11 พ.ย.)

ไปฮัลโหลเวิรค์

ในวันที่ 17 ตุลำคม สำมำรถรับกำรรับรองได้จำนวน 30 วัน คือตัง้ แต่ 17 กันยำยน – 16 ตุลำคม และในวันที่ 12 พฤศจิกำยน
สำมำรถรับกำรรับรองได้จำนวน 26 วันคือตัง้ แต่ 17 ตุลำคม – 11 พฤศจิกำยน
อีกทัง้ กรณีไม่สำมำรถไปฮัลโหลเวิรค์ ในวันรับรองทีก่ ำหนดได้ ซึง่ เหตุผลดังกล่ำวเข้ำข่ำยในข้อใดข้อหนึ่งของข้อ ① - ③ ดังต่อไปนี้
คุณสำมำรถรับกำรรับรองโดยรวบรวมทำทีเดียวในวันรับรองครัง้ ต่อไปได้ โดยใช้เอกสำรรับรองทีส่ ำมำรถพิสจู น์เหตุผลดังกล่ำว
ในกรณีน้กี จ็ ะต้องติดต่อฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ เพื่อขอคำแนะนำเช่นกัน
① เมื่อเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บทีไ่ ม่สำมำรถทำงำนได้ในระยะเวลำภำยใน 14 วัน (เอกสำรรับรองกำรเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บ)
② เมื่อรับกำรสัมภำษณ์กบ
ั ผูร้ บั สมัครงำนตำมคำแนะนำของฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ (เอกสำรรับรองกำรสัมภำษณ์)
③ เมื่อไม่สำมำรถไปฮัลโหลเวิรค
์ ได้เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรืออุบตั เิ หตุอ่นื ๆ ทีไ่ ม่สำมำรถหลีกเลีย่ งได้ (อุทกภัย แผ่นดินไหว
อุบตั เิ หตุทำงกำรจรำจร ฯลฯ) (กำรรับรองจำกหน่วยงำนรำชกำร)
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20 เมื่อได้รบั กาหนดให้เริ่มเข้าทางานหรือทาธุรกิจ?
เมื่อได้รบั กำรกำหนดให้เริม่ เข้ำทำงำน (รวมถึงช่วงเวลำทดลอง ช่วงเวลำฝึ กอบรม งำนชัวครำว
่
งำนพำร์ทไทม์) หรือธุรกิจ โดย
หลักกำรแล้วขอให้ไปฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ ในวันก่อนของวันเริม่ เข้ำทำงำนหรือธุรกิจ (ในกรณีมชี ่วงเวลำเตรียมเพื่อเริม่ ธุรกิจ คือวัน
เตรียม) และแจ้งกำรเข้ำทำงำนด้วยเอกสำรแสดงกำรรับรองกำรว่ำงงำนเพื่อรับกำรรับรองกำรว่ำงงำน
เอกสารจาเป็ นสาหรับแจ้งการเข้าทางาน
□
□
□

บัตรผู้มีคณ
ุ สมบัติรบั เงิ นจากประกันการจ้างงาน
เอกสารแสดงการรับรองการว่างงาน
เอกสารรับรองการจ้างงาน ฯลฯ

อนึ่ง กรณีได้รบั พิจำรณำว่ำเข้ำข่ำยเงือ่ นไขกำรรับเบีย้ เลีย้ งกำร
เข้ำทำงำนอีกครัง้ ฯลฯ คุณจะได้รบั แบบฟอร์มยื่นขอรับเงิน
หลังจำกรับรองกำรว่ำงงำน

* เมื่อได้งานก่อนการบรรยายสรุปการประกันการจ้างงาน (วันเข้าทางานคือวันที่ก่อนการบรรยายสรุปการประกันการจ้าง
งาน) กรุณาพก “คู่มือปฏิ บตั ิ ” นี้ และสิ่ งที่กาหนดให้พกไปในการบรรยาย แล้วไปที่ฮลั โหลเวิ รค์ ฯลฯ เพื่อดาเนิ นการแจ้ง
การทางาน
* กรณี วนั รับรองถูกกาหนดไว้ก่อนวันเข้าทางาน คุณจะต้องไปฮัลโหลเวิ รค์ ฯลฯ ในวันรับรองดังกล่าว เพือ่ รับการรับรอง
การว่างงาน
* โปรดระวัง ถ้าหากไปฮัลโหลเวิ รค์ ฯลฯ แต่ไม่เดิ นเรื่องตามที่กาหนด คุณจะไม่สามารถยื่นขอเบีย้ เลี้ยงการเข้าทางานอีก
ครัง้ ฯลฯ ได้

21 เบีย้ เลี้ยงการเข้าทางานอีกครัง้
คุณสำมำรถรับเงินเบีย้ เลี้ยงการเข้าทางานอีกครัง้ ได้ กรณี จานวนวันรับเงิ นเหลือตัง้ แต่ 1 ใน 3 ขึ้นไปของจำนวนวันรับเงิน
เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนทีก่ ำหนด และได้ทางานที่ม ั ่นคงรวมถึงมีคณ
ุ สมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับเงิ นทัง้ หมด
จำนวนเงินทีไ่ ด้รบั คือจำนวนเงินทีไ่ ด้จำกกำรคูณจำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนรำยวันกับ 60% ของจำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือ ในกรณี
ได้ทำงำนโดยจำนวนวันเหลือตัง้ แต่ 1 ใน 3 ขึน้ ไปของจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด และ 70% ของจำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือ ในกรณีได้
ทำงำนโดยจำนวนวันเหลือตัง้ แต่ 2 ใน 3 ขึน้ ไปของจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด
จานวนวันรับเงิ นที่เหลือ
จานวนวันรับ
จานวนเงิ นเบีย้ เลีย้ งการเข้าทางานอีกครัง้
กรณี อตั ราการรับเงิน 60%
กรณี อตั ราการรับเงิน 70%
เงิ นที่กาหนด
90 วัน
ตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป
ตัง้ แต่ 60 วันขึ้นไป
120 วัน
ตัง้ แต่ 40 วันขึ้นไป
ตัง้ แต่ 80 วันขึ้นไป
150 วัน
ตัง้ แต่ 50 วันขึ้นไป
ตัง้ แต่ 100 วันขึ้นไป
จานวนวันรับ
จานวนเงิ น
60%
เงิ นที่เหลือจาก
180 วัน
ตัง้ แต่ 60 วันขึ้นไป
ตัง้ แต่ 120 วันขึ้นไป
เบีย้ เลี้ยง
× จานวนวันรับ × หรือ
210 วัน
ตัง้ แต่ 70 วันขึ้นไป
ตัง้ แต่ 140 วันขึ้นไป
พื้นฐาน
70%
เงิ นที่กาหนด
240 วัน
ตัง้ แต่ 80 วันขึ้นไป
ตัง้ แต่ 160 วันขึ้นไป
(*มีจานวนสูงสุด)
270 วัน
ตัง้ แต่ 90 วันขึ้นไป
ตัง้ แต่ 180 วันขึ้นไป
300 วัน
ตัง้ แต่ 100 วันขึ้นไป
ตัง้ แต่ 200 วันขึ้นไป
(ปัดเศษที่ไม่ถึง 1 เยนทิ้ ง)
330 วัน
ตัง้ แต่ 110 วันขึ้นไป
ตัง้ แต่ 220 วันขึ้นไป
360 วัน
ตัง้ แต่ 120 วันขึ้นไป
ตัง้ แต่ 240 วันขึ้นไป
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*

มีกำรกำหนดจำนวนเงินสูงสุดสำหรับจำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนตอนคำนวณเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้
○ ผูท้ อ่ี อกจำกงำนตอนมีอำยุไม่ถงึ 60 ปี ・・・・・・・・・6,195 เยน
○ ผูท้ อ่ี อกจำกงำนตอนมีอำยุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 65 ปี ・・・5,013 เยน
(อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนเงินสูงสุดของเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนในวันที่ 1 สิงหำคมของทุกปี )
กรณีได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ จะพิจำรณำกำรรับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนตำมส่วนของจำนวนวันทีเ่ ทียบได้กบั จำนวนทีไ่ ด้
จำกกำรหำรจำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งด้วยจำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนรำยวัน
“จานวนวันรับเงิ นที่เหลือ” คือ
จำนวนวันทีไ่ ด้จำกกำรหักลบจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด ด้วยจำนวนวันทีไ่ ด้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนเดิมตำมคุณสมบัตกิ ำรรับ
เงินเดียวกัน หรือจำนวนวันทีถ่ อื ว่ำเป็ นกำรได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนจำกกำรได้รบั เงินชดเชยกรณีบำดเจ็บหรือเจ็บป่ วย เบีย้ เลีย้ ง
กำรทำงำน และเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้
* หากจำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือมำกกว่ำจำนวนวันตัง้ แต่วนั ทำงำนจนถึงวันเดือนปี ทส่ี น
้ิ สุดระยะเวลำรับเงิน จะถือว่ำจำนวนวัน
ตัง้ แต่วนั ทางานจนถึงวันเดือนปี ที่สิ้นสุดระยะเวลารับเงิ น เป็ นจานวนวันรับเงิ นที่เหลือ
อีกทัง้ หากจานวนวันรับเงิ นที่เหลือมากกว่าจานวนวันตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันสุดท้ายของระยะเวลาขีดจากัดของการรับ
เงิ น จนถึงวันเดือนปี ที่สิ้นสุดระยะเวลารับเงิ น เนื่ องจากกรณี ทางานในช่วงระยะเวลาข้อจากัดของการรับเงิ น จะถือว่า
จานวนวันตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันสุดท้ายของระยะเวลาขีดจากัดของการรับเงิ น จนถึงวันเดือนปี ที่สิ้นสุดระยะเวลารับ
เงิ น เป็ นจานวนวันรับเงิ นที่เหลือ

เงื่อนไขการรับเบีย้ เลี้ยงการเข้าทางานอีกครัง้
กรณีมคี ุณสมบัตคิ รบทัง้ หมดตำมเงือ่ นไขในข้อ ① - ข้อ ⑧ จะสำมำรถรับเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ ได้
นอกจำกนี้ในกรณีเริม่ ต้นธุรกิจตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับว่ำเป็ นกำรพึง่ พำตนเอง อำจขอรับเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำน
อีกครัง้ ได้ (กรุณำสอบถำมเกีย่ วกับเงือ่ นไขกำรรับเบีย้ เลีย้ งในกรณีน้ไี ด้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ)

ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทงั ้ หมด
① จำนวนวันรับเงินเบีย
้ เลีย้ งพืน้ ทีเ่ หลือหลังจำกได้รบั กำรรับรองกำรว่ำงงำนจนถึงวันก่อนวันเข้ำทำงำน จะต้องเหลือตัง้ แต่ 1 ใน

3 ขึน้ ไปของจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด
(หำกจำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือมำกกว่ำจำนวนวันตัง้ แต่วนั เข้ำทำงำนจนถึงวันเดือนปี ทส่ี น้ิ สุดระยะเวลำรับเงิน จะถือว่ำจำนวน
วันตัง้ แต่วนั เข้ำทำงำนจนถึงวันเดือนปี ทส่ี น้ิ สุดระยะเวลำรับเงิน เป็ นจำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือ) *อ้ำงอิงจำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือที่
“จำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือ คือ” ข้ำงต้น
② ต้องได้รบ
ั กำรยอมรับว่ำมีกำรทำงำนเกิน 1 ปี อย่ำงแน่นอน
(กรณีระยะเวลำจ้ำงำนกำหนดไว้ไม่ถงึ 1 ปี และมีกำรต่อสัญญำจ้ำงงำนจนมีเงือ่ นไขตรงตำมเป้ ำหมำยทีก่ ำหนด จะไม่ถอื ว่ำ
เข้ำข่ำย “กำรทำงำนเกิน 1 ปี อย่ำงแน่นอน”)
③ ต้องทำงำนหลังวันสิน
้ สุดช่วงเวลำรอคอย
④ กรณีได้รบ
ั ข้อจำกัดของกำรรับเงินตำมเหตุผลกำรออกจำกงำน ในช่วงเวลำ 1 เดือนหลังวันสิน้ สุดช่วงเวลำรอคอย ต้องเป็ น
กำรทำงำนจำกกำรแนะนำของฮัลโหลเวิรค์ หรือบริษทั จัดหำงำนที่ได้รบั อนุญำตหรือแจ้งควำมจำนงไว้
⑤ ต้องไม่ใช่กำรจ้ำงงำนอีกครัง้ โดยเจ้ำของธุรกิจก่อนออกจำกงำน
(รวมถึงเจ้ำของธุรกิจทีม่ คี วำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชดิ กับเจ้ำของธุรกิจก่อนออกจำกงำน โดยดูจำกสภำพกำรณ์ของกำรลงทุน
เงินทุน บุคลำกร กำรซื้อขำยและอื่น ๆ)
⑥ ต้องไม่ได้รบ
ั เบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ หรือเบีย้ เลีย้ งเตรียมตัวทำงำนทัวไป
่ สำหรับกำรเข้ำทำงำนภำยใน 3 ปี ก่อนวัน
ทำงำน
⑦ ต้องไม่ใช่กำรจ้ำงงำนโดยเจ้ำของธุรกิจทีต
่ กลงจ้ำงงำนกันเป็ นภำยในไว้ตงั ้ แต่ก่อนตัดสินคุณสมบัตกิ ำรรับเงิน (สมัครงำน)
⑧ โดยหลักกำรแล้วต้องเป็ นกำรจ้ำงงำนตำมเงือ่ นไขทีต
่ รงตำมข้อกำหนดเงือ่ นไขผูเ้ อำประกันของกำรประกันกำรจ้ำงงำน
(ตัวอย่ำงเช่น สัญญำกำรมอบอำนำจ สัญญำกำรจ้ำงเหมำ ฯลฯ ไม่เข้ำข่ำยผูเ้ อำประกันของกำรประกันกำรจ้ำงงำน)
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* จะโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรทีก่ ำหนดประมำณ 1 สัปดำห์นับจำกวันทีต่ ดั สินคุณสมบัตกิ ำรรับเงิน แต่ทว่ำกำรตัดสินคุณสมบัตกิ ำร

รับเงินอำจใช้เวลำนำนขึน้ อยู่กบั ผลกำรตรวจสอบรำยละเอียดกำรสมัครและอื่น ๆ
“การเข้าทางานจากการแนะนาของฮัลโหลเวิ รค์ ฯลฯ” คือ
กรณีกำรขอรับคำแนะนำจำกฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ แล้วไปสัมภำษณ์งำนทีส่ ถำนประกอบกำรและได้เข้ำทำงำน ดังนัน้ กรณีดกู ำร
ประกำศรับสมัครงำนหรือนิตยสำรข้อมูลกำรรับสมัครงำนของฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ แล้วไปสมัครงานด้วยตนเองโดยตรงจนได้
เข้าทางาน ไม่ถือว่าเป็ น “การเข้าทางานจากการแนะนาของฮัลโหลเวิ รค์ ฯลฯ” (กรณีของบริษทั จัดหำงำน ฯลฯ ก็
เช่นเดียวกัน)

22 ใช้เบีย้ เลี้ยงการเข้าทางานอีกครัง้
ถ้าหากเข้าทางานอีกครัง้ โดยเร็ว อัตราการรับเงิ นเบีย้ เลี้ยงการเข้าทางานอีกครัง้ จะเพิ่ มขึ้นจาก 60%→70%
□ กรณีผทู้ ไ่ี ด้รบั เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนรำยวัน 4,000 เยน มีจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด 90 วัน และได้ทำงำนในขณะทีจ่ ำนวนวันรับเงินเหลือ 60 วัน
ช่วงเวลำรอคอย
(7 วัน)
ออกจำก วันตัดสิน
งำน
คุณสมบัติ

รับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน
(ในส่วนของ 30 วัน)

วันสิน้ สุด วันถัดไปของ
ช่วงเวลำรอ วันสิน้ สุด
ช่วงเวลำรอ
คอย
คอย

จำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด (90 วัน)
วันก่อน
วันเข้ำ
ทำงำน

วันเข้ำทำงำน

วันสิน้ สุดระยะเวลำรับเงิน

□ จำนวนวันรับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนเหลือ 60 วัน (ตัง้ แต่ 2 ใน 3 ขึน้ ไป) จำกจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด 90 วัน ฉะนัน้ อัตรำกำรรับเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำน

อีกครัง้ จะเท่ำกับ 70%
□ จำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ คือ 4,000 เยน × 60 วัน × 70% = 168,000 เยน

□

กรณีผทู้ ไ่ี ด้รบั เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนรำยวัน 4,000 เยน มีจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด 90 วัน และได้ทำงำนในขณะทีจ่ ำนวนวันรับเงินเหลือ 59 วัน
ช่วงเวลำรอคอย
(7 วัน)

ออกจำก วันตัดสิน
งำน
คุณสมบัติ

รับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน
(ในส่วนของ 31 วัน)

วันสิน้ สุด วันถัดไปของ
ช่วงเวลำรอ วันสิน้ สุด
คอย
ช่วงเวลำรอ

วันก่อน
วันเข้ำ
ทำงำน

จำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด (90 วัน)
วันเข้ำทำงำน

วันสิน้ สุดระยะเวลำรับเงิน

□ จำนวนวันรับเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนเหลือ 59 วัน (ตัง้ แต่ 1 ใน 3 ขึน้ ไป) จำกจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด 90 วัน ฉะนัน้ อัตรำกำรรับเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำน

อีกครัง้ จะเท่ำกับ 60%
□ จำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ คือ 4,000 เยน × 59 วัน × 60% = 141,600 เยน

22

23 การเดินเรื่องขอเบีย้ เลี้ยงการเข้าทางานอีกครัง้ ?
การเดิ นเรื่องยื่นขอเบีย้ เลี้ยงการเข้าทางานอีกครัง้
กาหนดเวลายื่นขอคือภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันเข้าทางาน
ในกำรยื่นขอเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ นัน้ กรุณำยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ
1. ใบคำร้องขอเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ (ต้องมีกำรรับรองจำกเจ้ำของธุรกิจทีท่ ำงำน)
2. บัตรผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินจำกประกันกำรจ้ำงงำน
3. เอกสำรอื่น ๆ ทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ ร้องขอ
* ยื่นขอโดยกำรส่งทำงไปรษณียก์ ไ็ ด้
ข้อควรระวัง
จะยื่นขอเบีย้ เลี้ยงการเข้าทางานอีกครัง้ ได้จะต้องภายหลังแจ้งเรื่องการเข้าทางานที่ฮลั โหลเวิรค์ ฯลฯ เท่านัน้
และเมื่อขอรับเงินเบีย้ เลี้ยงการเข้าทางานอีกครัง้ ก็จะไม่ได้รบั เงินช่วยเหลือการเข้าทางานอีกครัง้ ของผู้สูงอายุตามเหตุผลการเข้าทางาน
เดียวกัน กรุณาดูรายละเอียดที่ “ 36 เงิ นช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่ อง”

24 มีเงินช่วยเหลือหลังจากรับเงินเบี้ยเลี้ยงการเข้าทางานอีกครัง้ ด้วย
กรณีผทู้ เ่ี ข้ำทำงำนอีกครัง้ โดยเร็วและได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ ถูกจ้ำงงำนเป็ นเวลำต่อเนื่องตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป
ในสถำนทีท่ ำงำนทีเ่ ข้ำทำงำนอีกครัง้ ดังกล่ำว และค่ำจ้ำงทีไ่ ด้รบั ในสถำนทีท่ ำงำนทีเ่ ข้ำทำงำนอีกครัง้ ในระยะเวลำ 6 เดือน ต่ำกว่ำ
ค่ำจ้ำงก่อนได้รบั เงินช่วยเหลือจำกประกันกำรจ้ำงงำน สำมำรถขอรับเงินช่วยเหลือเป็ นเบีย้ เลี้ยงสนับสนุนการทางานได้

เงื่อนไขการรับเงิ นเบีย้ เลี้ยงสนับสนุนการทางาน
ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทงั ้ หมด
① ต้องได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้
② ต้องได้รบั กำรจ้ำงงำนจำกเจ้ำของธุรกิจเดียวกันต่อเนื่องเป็ นเวลำตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป นับจำกวันทีเ่ ข้ำทำงำนอีกครัง้ ทีไ่ ด้รบั เงินเบีย้

เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้
* ถ้ำหำกขำดคุณสมบัตผิ เู้ อำประกันของกำรประกันกำรจ้ำงงำนก่อนครบ 6 เดือนนับจำกวันทีเ่ ข้ำทำงำนอีกครัง้ ทีไ่ ด้รบั เงินเบี้ยเลีย้ งกำร
เข้ำทำงำนอีกครัง้ แม้เป็ นกำรได้รบั คำสั ่งให้ไปประจำกำรทีอ่ ่นื ตำมเหตุผลของเจ้ำของธุรกิจก็ตำม จะขอรับเงินเบีย้ เลีย้ งนี้ไม่ได้
(กรณีเริม่ ต้นธุรกิจและได้รบั เงินเบี้ยเลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ ก็จะขอรับเงินเบีย้ เลีย้ งนี้ไม่ได้)
③ จำนวนเงินในส่วน 1 วันซึง่ เป็ นจำนวนเงินค่ำจ้ำงทีไ่ ด้รบั ในระยะ 6 เดือนนับจำกวันทีเ่ ข้ำทำงำนอีกครัง้ หลังจำกได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งกำร
เข้ำทำงำนอีกครัง้ (A) ต้องต่ำกว่ำจำนวนเงินค่ำจ้ำงรำยวันก่อนออกจำกงำน (B) (กรุณำดูวธิ กี ำรคำนวณตำมหลักกำรของ A และ B ข้อ
14 ใน P6)
*กรณีจำนวนเงินค่ำจ้ำงรำยวันก่อนออกจำกงำนเป็ นจำนวนเงินขัน้ ต่ำสุด จำนวนเงินในส่วน 1 วันซึ่งเป็ นค่ำจ้ำงในระยะ 6 เดือนนับจำก
วันทีเ่ ข้ำทำงำนอีกครัง้ ไม่ต่ำกว่ำจำนวนเงินค่ำจ้ำงรำยวันก่อนออกจำกงำน จะขอรับเงินเบีย้ เลี้ยงนี้ไม่ได้
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จานวนเงิ นที่ได้รบั
จานวนที่ได้รบั = (B - A) × จานวนวันพื้นฐานที่จ่ายค่าจ้างในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่เข้าทางานอีกครัง้
(กรณีเป็ นระบบเงินเดือน คือ จำนวนวันตำมปฏิทนิ กรณีเป็ นระบบค่ำจ้ำงรำยวันหรือระบบค่ำจ้ำงรำยชัวโมง
่ คือ จำนวนวันทำงำน)

แต่จะมีจำนวนเงินสูงสุดดังต่อไปนี้
จานวนเงินสูงสุด : จานวนเงินเบีย้ เลี้ยงรายวัน (*1) × จานวนวันที่เทียบได้กบั จานวนวันรับเงินเบี้ยเลี้ยงพื้นฐานที่เหลือ (*2) × 30% (*3)

*1 จำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนก็จะมีจำนวนเงินสูงสุดด้วยเช่นเดียวกับเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้
*2 จำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือก่อนได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้
*3 กรณีอตั รำได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ คือ 60% จะเท่ำกับ 40%
□

□
□
□
□

ผูท้ อ่ี อกจำกงำนตอนอำยุไม่ถงึ 60 ปี เต็ม ค่ำจ้ำงทีไ่ ด้รบั ตอนออกจำกงำนเป็ นระบบเงินเดือนคือ 300,000 เยน และได้เบีย้
เลีย้ งพืน้ ฐำน 5,687 เยน เข้ำทำงำนอีกครัง้ และได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ ในขณะทีจ่ ำนวนวันรับเงินเหลือ
90 วัน
กรณีค่ำจ้ำงในระยะเวลำ 6 เดือนหลังเข้ำทำงำนอีกครัง้ เท่ำกับ 285,000 เยน
จำนวนเงินค่ำจ้ำงรำยวันก่อนออกจำกงำนเท่ำกับ 10,000 เยน (B) จำนวนเงินในส่วนของ 1 วันซึง่ เป็ นค่ำจ้ำงใน
ระยะเวลำ 6 เดือนหลังเข้ำทำงำนอีกครัง้ เท่ำกับ 9,500 (A)
จำนวนวันพืน้ ฐำนทีจ่ ่ำยค่ำจ้ำง คือ จำนวนวันตำมปฏิทนิ เนื่องจำกเป็ นระบบเงินเดือน (กำหนดไว้ 183 วัน)
เมื่อคำนวณจำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งสนับสนุ นกำรทำงำนด้วยสูตรกำรคำนวณโดยคร่ำว ๆ
จะได้ (10,000 เยน - 9,500 เยน) × 183 วัน = 91,500 เยน
จำนวนเงินสูงสุดในกรณีน้ีเป็ นดังนี้ คือ จะได้รบั 91,500 เยน
5,687 เยน × 90 วัน × 30% = 153,549 เยน

การยื่นขอ
กาหนดเวลายื่นขอคือภายใน 2 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันที่ครบ 6 เดือนตัง้ แต่วนั ที่เข้าทางาน
หำกต้องกำรยื่นขอเบีย้ เลีย้ งสนับสนุนกำรทำงำน กรุณำยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ
1 ใบคำร้อง (ต้องมีกำรรับรองจำกเจ้ำของธุรกิจทีท่ ำงำน)
2 บัตรผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินจำกประกันกำรจ้ำงงำน
3 สำเนำบันทึกกำรไปทำงำน สำเนำบันทึกรำยกำรค่ำจ้ำง และเอกสำรอื่น ๆ ทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ ร้องขอ
* ยื่นขอโดยกำรส่งทำงไปรษณียก์ ไ็ ด้

25 เบีย้ เลี้ยงการทางาน
กรณีในระหว่ำงตกงำน ได้ทำงำนทีค่ ำดว่ำไม่เกิน 1 ปี เช่น งำนพิเศษ (ไม่เข้ำข่ำยได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ ) ซึง่ ในวัน
ทำงำนดังกล่ำวนัน้ ตรงตำมเงือ่ นไขกำรรับเงินทัง้ หมด จะขอรับเบีย้ เลี้ยงการทางานได้
ในกรณีได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งกำรทำงำนนี้แล้ว แต่เมื่อได้รบั กำรยืนยันว่ำกำรทำงำนดังกล่ำวนัน้ เป็ นกำรทำงำนทีม่ ั ่นคงในภำยหลัง
อำจจะเข้ำข่ำยกำรรับเงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้
อนึ่ง จำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือในกรณีน้ี จะได้รบั กำรตัดสิน ณ วันก่อนของวันที่ “ได้ทำงำนทีม่ ั ่นคง”
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จานวนเงิ นเบี้ยเลี้ยงการทางานทางาน
จะได้รบั จำนวนเงินทีเ่ ทียบได้กบั 30% ของจำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนรำยวันในแต่ละวันทำงำน
(ปั ดเศษทีไ่ ม่ถงึ 1 เยนทิง้ )
* จะมีจำนวนเงินสูงสุดสำหรับจำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน
้ ฐำนรำยวันในตอนคำนวณเบีย้ เลีย้ งกำรทำงำน
○ ผูท้ อ่ี อกจำกงำนตอนมีอำยุไม่ถงึ 60 ปี เต็ม ・・・・・・・・ 6,195 เยน
○ ผูท้ อ่ี อกจำกงำนตอนมีอำยุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 65 ปี เต็ม ・・・ 5,013 เยน
(อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนเงินสูงสุดของเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนในวันที่ 1 สิงหำคมของทุกปี )
สำหรับวันทีไ่ ด้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งกำรทำงำน จะถือว่ำเป็ นวันทีไ่ ด้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งพื้นฐำน

ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขการรับเงิ นดังต่อไปนี้ ทงั ้ หมด
①
②
③
④
⑤

จำนวนวันรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนทีเ่ หลือในวันก่อนของวันทีไ่ ด้ทำงำน ต้องมีตงั ้ แต่ 1 ใน 3 ขึน้ ไปและเหลือตัง้ แต่ 45 วันขึน้
ไปของจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด
ต้องได้ทำงำนทีไ่ ม่เข้ำข่ำยกำรรับเงินเบีย้ เลี้ยงกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้
ต้องเป็ นกำรทำงำนภำยหลังวันสิน้ สุดช่วงเวลำรอคอย
กรณีได้รบั ข้อจำกัดของกำรรับเงินตำมเหตุผลกำรออกจำกงำน ในช่วงเวลำ 1 เดือนหลังวันสิน้ สุดช่วงเวลำรอคอย
ต้องเป็ นกำรทำงำนจำกกำรแนะนำของฮัลโหลเวิรค์ หรือบริษทั จัดหำงำนทีไ่ ด้รบั อนุญำตหรือแจ้งควำมจำนงค์ไว้
ต้องไม่ใช่กำรจ้ำงงำนอีกครัง้ โดยเจ้ำของธุรกิจก่อนออกจำกงำน
(รวมถึงเจ้ำของธุรกิจทีม่ คี วำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชดิ กับเจ้ำของธุรกิจก่อนออกจำกงำน โดยดูจำกสภำพกำรณ์ของกำรลงทุน เงินทุน
บุคลำกร กำรซื้อขำยและอื่น ๆ)

⑥

ต้องไม่ใช่กำรจ้ำงงำนโดยเจ้ำของธุรกิจทีต่ กลงจ้ำงงำนกันเป็ นภำยในไว้ตงั ้ แต่ก่อนตัดสินคุณสมบัตกิ ำรรับเงิน (สมัครงำน)

การเดิ นเรื่องยืน่ ขอเบี้ยเลี้ยงการทางาน
กรุณำแนบ “บัตรผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินจำกกำรประกันกำรจ้ำงงำน” และ “เอกสำรรับรองข้อเท็จจริงของกำรทำงำน” มำพร้อม
“ใบคำร้องขอเบีย้ เลีย้ งกำรทำงำน” ยื่นในวันรับรองกำรว่ำงงำนทุก 4 สัปดำห์ต่อ 1 ครัง้ ในแต่ละวันตัง้ แต่วนั รับรองครัง้ ก่อนจนถึง
วันก่อนของวันรับรองในครัง้ นี้
* หลังจากวันทางาน ผู้ที่ไม่จาเป็ นต้องรับรองการว่างงาน สามารถยื่นใบคาร้องขอรับเงิ นจากตัวแทน (ต้องมีใบมอบ
ฉันทะ) หรือส่งทางไปรษณี ยก์ ไ็ ด้ อนึ่ ง ในกรณี นี้จาต้องมีการรับรองจากเจ้าของธุรกิ จ

26 เบีย้ เลี้ยงเตรียมตัวทางานทัวไป
่
เป็ นเบีย้ เลีย้ งทีจ่ ะจ่ำยให้ในกรณีทผ่ี ทู้ เ่ี ข้ำข่ำยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้ทำงำนทีม่ ั ่นคงจำกกำรแนะนำของฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ หรือ
บริษทั จัดหำงำนทีไ่ ด้รบั อนุญำตหรือแจ้งควำมจำนงค์ไว้ ในขณะทีจ่ ำนวนวันรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนเหลือไม่ถงึ 1 ใน 3 ของจำนวนวัน
รับเงินทีก่ ำหนด และเป็ นไปตำมเงือ่ นไขกำรรับเงินทัง้ หมด
○ ผูท้ ม่ี อี ำยุตงั ้ แต่ 45 ปี ขน้ึ ไปและเข้ำข่ำยแผนกำรสนับสนุนกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ ตำมกฎหมำยมำตรกำรกำรจ้ำงงำน
○ ผูท้ ท่ี ุพพลภำพ ฯลฯ และมีควำมยำกลำบำกในกำรทำงำน
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จานวนเงิ นเบีย้ เลี้ยงเตรียมตัวทางานทัวไป
่
จำนวนทีไ่ ด้รบั คือ 4 ใน 10 ส่วนของจำนวนเงินทีไ่ ด้จำกกำรคูณจำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนรำยวันด้วย 90 (ในกรณีจำนวนวันรับ
เงินทีเ่ หลือจำกจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนดไม่ถงึ 90 วัน คือจำนวนทีเ่ ทียบได้กบั จำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือ และกรณีจำนวนวันดังกล่ำวต่ำ
กว่ำ 45 คือ 45) (ปั ดเศษทีไ่ ม่ถงึ 1 เยนทิง้ )
อนึ่ง สำหรับผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตริ บั เงินทีม่ จี ำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนดตัง้ แต่ 270 วันขึน้ ไปจะได้รบั ในส่วนของ 36 วันเท่ำกันหมด
* จะมีจำนวนเงินสูงสุดสำหรับจำนวนเงินเบีย้ เลีย้ งพืน
้ ฐำนรำยวันในตอนคำนวณเบีย้ เลีย้ งเตรียมตัวทำงำนทัวไป
่
○ ผูท
้ อ่ี อกจำกงำนตอนมีอำยุไม่ถงึ 60 ปี เต็ม・・・・・・・・・・・ 6,195 เยน
○ ผูท
้ อ่ี อกจำกงำนตอนมีอำยุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 65 ปี เต็ม ・・・ 5,013 เยน
(อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนเงินสูงสุดของเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนในวันที่ 1 สิงหำคมของทุกปี )

ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขการรับเงิ นดังต่อไปนี้ ทงั ้ หมด
จำนวนวันรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนทีเ่ หลือมีไม่ถงึ 1 ใน 3 ของจำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด
② ต้องทำงำนจำกกำรแนะนำของฮัลโหลเวิรค
์ หรือบริษทั จัดหำงำนทีไ่ ด้รบั อนุญำตหรือแจ้งควำมจำนงไว้
③ ต้องได้รบ
ั กำรจ้ำงงำนอย่ำงต่อเนื่องแน่นอนตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป
④ ต้องไม่ใช่กำรถูกจ้ำงงำนอีกครัง้ โดยเจ้ำของธุรกิจก่อนออกจำกงำน
⑤ ต้องเข้ำทำงำนภำยหลังวันสิน
้ สุดช่วงเวลำรอคอย
⑥ ต้องเข้ำทำงำนหลังจำกครบระยะเวลำข้อจำกัดของกำรรับเงิน
⑦ โดยหลักกำรแล้วจำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือจะต้องเหลือในวันเข้ำทำงำน
⑧ ต้องเป็ นกำรจ้ำงงำนตำมเงือ่ นไขทีไ่ ด้รบ
ั คุณสมบัตผิ รู้ บั เอำประกันจำกประกันกำรจ้ำงงำน
⑨ ในกำรเข้ำทำงำนภำยใน 3 ปี ก่อนวันเข้ำทำงำน ต้องไม่ได้รบ
ั เบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ หรือเบีย้ เลีย้ งเตรียมตัว
ทำงำนทัวไป
่
⑩ ต้องไม่ได้รบ
ั เงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้
* ตอนตรวจสอบเกีย่ วกับกำรรับเงิน จะต้องทำงำนอยูใ่ นสถำนประกอบกำรดังกล่ำว
①

การเดิ นเรื่องยื่นขอเบี้ยเลี้ยงเตรียมตัวทางานทั ่วไป
กาหนดเวลายื่นขอคือภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันเข้าทางาน
กรณีตอ้ งกำรยื่นขอเบีย้ เลีย้ งเตรียมตัวทำงำนทัวไป
่ กรุณำยืน่ เอกสำรดังต่อไปนี้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ
1. ใบคำร้องขอรับเบีย้ เลีย้ งเตรียมตัวทำงำนทัวไป
่ (ต้องมีกำรรับรองจำกเจ้ำของธุรกิจทีท่ ำงำน)
2. บัตรผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินจำกประกันกำรจ้ำงงำน
3. เอกสำรอื่น ๆทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ ร้องขอ
* สำมำรถยื่นโดยกำรส่งทำงไปรษณียไ์ ด้ และต้องใช้เวลำสำหรับตรวจสอบในระยะหนึ่ง (ประมำณ 1 เดือน)
เพื่อตัดสินว่ำจะได้รบั เงินหรือไม่ได้รบั เงิน

26

27 การรับเงินสนับสนุนการทางานอื่น ๆ
สำหรับกำรเงินสนับสนุนกำรทำงำนอื่น ๆ นัน้ ได้แก่ ค่ำย้ำยทีอ่ ยู่อำศัย ค่ำหำงำนในพืน้ ทีอ่ ยูห่ ่ำงไกล

ค่าย้ายที่อยู่อาศัย
จะได้รบั ค่ำย้ำยทีอ่ ยู่อำศัย ในกรณีทผ่ี ทู้ ม่ี คี ุณสมบัตริ บั เงินเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่อำศัย เพื่อเข้ำทำงำนทีไ่ ด้รบั กำรแนะนำจำกฮัลโหลเวิรค์
องค์กรรัฐบำลท้องถิน่ พิเศษหรือบริษทั จัดหำงำน หรือเพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรมวิชำชีพของรัฐทีแ่ นะนำโดยผูอ้ ำนวยกำรของฮัลโหลเวิรค์
และต้องได้รบั กำรอนุมตั วิ ่ำมีควำมจำเป็ นจำกผูอ้ ำนวยกำรฮัลโหลเวิรค์
ผูท้ จ่ี ะขอรับค่ำย้ำยทีอ่ ยู่อำศัยคือบุคคลดังต่อไปนี้
กรณีทผ่ี ทู้ ม่ี คี ุณสมบัตริ บั เงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่อำศัย เพื่อเข้ำทำงำนทีไ่ ด้รบั กำรแนะนำจำกฮัลโหลเวิรค์ องค์กร
รัฐบำลท้องถิน่ พิเศษหรือบริษทั จัดหำงำน หรือเพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรมวิชำชีพของรัฐทีแ่ นะนำโดยผูอ้ ำนวยกำรของฮัลโหลเวิรค์ และ
เป็ นผูท้ เ่ี ข้ำข่ำยในข้อ (ก.) หรือ ข้อ (ข.) ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(ก.) กรณีเข้ำทำงำนหลังจำกครบช่วงเวลำรอคอย หรือเข้ำรับกำรฝึกอบรมและอื่น ๆ และได้รบั อนุมตั วิ ่ำมีควำมจำเป็ นต้อง
เปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่อำศัยจำกผูอ้ ำนวยกำรของฮัลโหลเวิรค์ ในเขตพืน้ ทีอ่ ำศัย
อนึ่ง กรณีเข้ำข่ำยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่ำเข้ำข่ำยทีจ่ ะได้รบั อนุมตั วิ ่ำมีควำมจำเป็ นต้องเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่อำศัย
i) เมื่อต้องใช้เวลำเดินทำงไปกลับตัง้ แต่ 4 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป เพื่อเดินทำงไปทำงำน (สถำนที)่ โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนทัวไป
่
หรือใช้ยำนพำหนะทัวไป
่
ii) เมื่อขบวนทีอ่ อกเป็ นขบวนแรก (สุดท้ำย) ฯลฯ ของระบบขนส่งมวลชนไม่เอือ้ อำนวยและเป็ นอุปสรรคอย่ำงมำกต่อ
กำรเดินทำงไปทำงำน (สถำนที)่
iii) เมื่อต้องย้ำยทีอ่ ยู่อำศัยอย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้ เนื่องจำกลักษณะเฉพำะของสถำนประกอบกำรทีเ่ ป็ นสถำนทีท่ ำงำนหรือ
สถำนฝึกอบรมทีเ่ ข้ำรับกำรฝึกอบรมและอื่น ๆ หรือกำรร้องขอจำกเจ้ำของธุรกิจ
(ข.) ผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั เงินเตรียมตัวทำงำน ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรย้ำยทีอ่ ยู่อำศัยอื่น ๆ จำกเจ้ำของธุรกิจของสถำนทีท่ ำงำน
ผูอ้ ำนวยกำรของสถำนฝึกอบรมวิชำชีพของรัฐ ฯลฯ และบุคคลอืน่ ๆ สำหรับกำรเข้ำทำงำนทีเ่ ข้ำข่ำยหรือกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพของรัฐ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั จำนวนเงินดังกล่ำวไม่เพียงพอกับจำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยกำรย้ำยทีอ่ ยู่อำศัย
อนึ่ง กรณีเข้ำข่ำยข้อ (ก.) และข้อ (ข.) ข้ำงต้น แต่ระยะเวลำกำรจ้ำงงำนของสถำนทีท่ ำงำนไม่ถงึ 1 ปี และกรณีผทู้ อ่ี ยูใ่ นธรรม
เนียมปฏิบตั กิ ำรจ้ำงงำนแบบหมุนเวียนได้รบั กำรจ้ำงงำนอีกครัง้ ในสภำพกำรณ์เดียวกับก่อนออกจำกงำน หรือกรณีได้รบั ข้อจำกัดของ
กำรรับเงินเนื่องจำกปฏิเสธกำรจัดหำงำน ฯลฯ และเข้ำทำงำนก่อนครบระยะเวลำข้อจำกัดของกำรรับเงินดังกล่ำว หรือกรณีตดั สินใจ
เข้ำรับกำรฝึกอบรมวิชำชีพของรัฐและอื่น ๆ จะไม่ได้รบั ค่ำย้ำยทีอ่ ยู่อำศัย
(กรุณำสอบถำมเกีย่ วกับกำรเดินเรื่องยื่นขอและอื่น ๆ กับเจ้ำหน้ำทีข่ องฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ

ค่าสนับสนุนการหางาน
ค่ำสนับสนุนกำรหำงำน ประกอบด้วยค่ำหำงำนในพืน้ ทีอ่ ยูห่ ่ำงไกล ค่ำเข้ำรับกำรฝึกอบรมระยะสัน้ ค่ำกำรใช้บริกำรเกีย่ วกับกำรหำ
งำน ซึง่ จะได้รบั ค่ำดังกล่ำวในกรณีทผ่ี มู้ คี ุณสมบัตริ บั เงินกระทำกำรเข้ำข่ำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งใน ① ~ ③ ดังต่อไปนี้ เพื่อจะหำงำน
และเมื่อได้รบั อนุมตั วิ ่ำมีควำมจำเป็ นจำกผูอ้ ำนวยกำรของฮัลโหลเวิรค์
① กรณีหำงำนในพืน
้ ทีอ่ ยูห่ ่ำงไกลจำกกำรแนะนำของฮัลโหลเวิรค์ (ค่ำหำงำนในพืน้ ทีอ่ ยู่หำ่ งไกล)
② กรณีเข้ำรับกำรฝึ กอบรมระยะสัน้ โดยกำรสอนวิชำชีพของฮัลโหลเวิรค
์ (ค่ำเข้ำรับกำรฝึกอบรมระยะสัน้ )
③ กรณีใช้บริกำร เช่น กำรรับเลีย
้ งเด็ก เพื่อทีจ่ ะหำงำนได้สะดวกขึน้ (ค่ำกำรใช้บริกำรเกีย่ วกับกำรหำงำน)
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<ค่าหางานในพื้นที่อยู่ห่างไกล>
ผูท้ ส่ี ำมำรถขอรับเงินค่ำหำงำนในพืน้ ทีอ่ ยูห่ ่ำงไกลนัน้ คือผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตริ บั เงินทีเ่ ข้ำข่ำยใดข้อหนึ่งในข้อ (ก.) และ (ข.) ดังต่อไปนี้
เพื่อหำงำนในพืน้ ทีอ่ ยูห่ ่ำงไกลตำมคำแนะนำของฮัลโหลเวิรค์
(ก.) กำรรับสมัครงำนทีไ่ ด้รบั กำรแนะนำนัน้ ต้องเป็ นกำรรับสมัครงำนทัวไปที
่ เ่ กีย่ วข้องกับสถำนประกอบกำรของผูร้ บั สมัครงำนที่
อำศัยอยู่นอกเขตพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั กำรเห็นชอบว่ำเหมำะสมกับผูม้ คี ณ
ุ สมบัตริ บั เงินดังกล่ำว ฯลฯ
(ข.) ระยะทำงทีเ่ ป็ นพืน้ ฐำนในกำรคำนวณค่ำรถไฟ ค่ำเรือ ค่ำเครื่องบินและค่ำรถ คือ ตัง้ แต่ 200 กิโลเมตรขึน้ ไปสำหรับระยะทำง
ไปกลับของรถไฟ (1 ใน 4 กิโลเมตรของทำงน้ำและทำงบกจะถือเป็ น 1 กิโลเมตรของรถไฟ)
แม้จะเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินในข้อ (ก.) และ (ข.) ข้ำงต้น แต่ถำ้ ไม่เข้ำข่ำยข้อดังต่อไปนี้ จะไม่สำมำรถรับเงินค่ำหำงำนใน
พืน้ ทีห่ ่ำงไกลได้
i) เมื่อเริม่ ต้นหำงำนในพืน้ ทีห่ ่ำงไกลหลังจำกครบช่วงเวลำรอคอย
ii) เมื่อไม่ได้รบั เงินค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรหำงำนในพืน้ ทีห่ ่ำงไกลจำกสถำนประกอบกำรทีไ่ ปเยือน หรือจำนวนเงินที่
ได้รบั ดังกล่ำวไม่พอเพียงสำหรับจำนวนเงินค่ำหำงำนในพื้นทีห่ ำ่ งไกล
อนึ่ง นอกจำกข้อ i), ii) แล้วในกรณีได้รบั ข้อจำกัดของกำรรับเงินเนื่องจำกปฏิเสธกำรจ้ดหำงำน ฯลฯ หรือกรณีเริม่ ต้นหำงำนใน
พืน้ ทีห่ ่ำงไกลก่อนครบระยะเวลำข้อจำกัดของกำรรับเงินดังกล่ำว หรือกรณีอ่นื ๆ จะไม่สำมำรถรับเงินค่ำหำงำนในพืน้ ทีห่ ่ำงไกลได้
<ค่าเข้ารับการฝึ กอบรมระยะสัน้ >
ผูท้ จ่ี ะได้รบั เงินค่ำเข้ำรับกำรฝึกอบรมระยะสัน้ คือ ผูท้ เ่ี ข้ำรับกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมในระยะเวลำไม่ถงึ 1 เดือน และจบกำร
ฝึกอบรมดังกล่ำวเพื่อเข้ำทำงำนอีกครัง้ จำกกำรชีแ้ นะด้ำนแรงงำนของฮัลโหลเวิรค์ และผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตริ บั เงินทีเ่ ข้ำข่ำยข้อใดข้อหนึ่งใน
ข้อ (ก.) - (ง.) ดังต่อไปนี้
(ก.) ก่อนเข้ำรับกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม ต้องรับกำรชีแ้ นะด้ำนวิชำชีพจำกฮัลโหลเวิรค์ เพื่อขอรับกำรฝึกอบรมดังกล่ำว
(ข.) ในวันทีข่ อรับกำรชีแ้ นะด้ำนอำชีพ ต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงิน
(ค.) ต้องเริม่ ขอเข้ำรับกำรศึกษำและกำรฝึ กอบรม หลังจำกครบช่วงเวลำรอคอย
(ง.) กรณีขอเรียนหลักสูตรทีไ่ ด้รบั กำรกำหนดหลักสูตรตำมระบบกำรรับเงินช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม (กำรศึกษำ
และกำรฝึกอบรมทัวไป)
่ ต้องไม่ใช่ผทู้ อ่ี ยู่ในเงือ่ นไขกำรรับเงินช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมทัวไป
่
<ค่าการใช้บริการเกี่ยวกับการหางาน>
กำรรับเงินค่ำกำรใช้บริกำรเกีย่ วกับกำรหำงำนนัน้ ต้องอยู่ในกรณีทใ่ี ช้กำรบริกำรรับเลีย้ งเด็ก และอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุตร เพือ่ จะ
สัมภำษณ์งำน ฯลฯ จำกผูร้ บั สมัครงำน หรือเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม และเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตริ บั เงินทีเ่ ข้ำข่ำยข้อใดข้อหนึ่ง
ในข้อ (ก.) - (ง.) ดังต่อไปนี้
(ก.) ในวันทีใ่ ช้บริกำรกำรรับเลีย
้ งเด็ก ฯลฯ ต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงิน
(ข.) ต้องใช้บริกำรรับเลีย
้ งเด็ก ฯลฯ หลังจำกครบช่วงเวลำรอคอย
(ค.) “กำรสัมภำษณ์งำน ฯลฯ จำกผูร้ บ
ั สมัครงำน” นอกจำกหมำยถึงกำรสัมภำษณ์งำน ฯลฯ จำกผูร้ บั สมัครงำนแล้ว ยังหมำยถึงกำร
เข้ำสอบเพื่อสอบข้อเขียน กำรปรึกษำด้ำนแรงงำนทีจ่ ดั โดยฮัลโหลเวิรค์ หรือบริษทั จัดหำงำนทีไ่ ด้รบั อนุญำตหรือแจ้งควำมจำนง
ไว้ ฯลฯ และนอกเหนือจำกกำรจัดหำงำนทีเ่ ข้ำข่ำยแล้ว ยังรวมถึงกำรชีแ้ นะเกีย่ วกับกำรหำงำน งำนสัมมนำของบริษทั ทีใ่ ห้
คำปรึกษำรำยบุคคลทีจ่ ดั โดยหน่วยงำนรัฐบำล ฯลฯ (เช่น องค์กรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนของผูส้ งู อำยุ คนพิกำร และผูห้ ำงำน ซึง่
เป็ นหน่วยงำนอิสระของรัฐ องค์กำรปกครองท้องถิน่ บริษทั บริกำรข้อมูลหำงำน หนังสือพิมพ์ ฯลฯ)
(ง.) “กำรเข้ำรับกำรศึกษำและกำรฝึ กอบรม” หมำยถึง กรณีเข้ำรับกำรฝึ กอบรมวิชำชีพของรัฐบำลจำกกำรชีแ้ นะหรือแนะนำของ
ฮัลโหลเวิรค์ กรณีเข้ำรับกำรฝึกอบรมสนับสนุนผูห้ ำงำนตำมแผนสนับสนุนกำรทำงำน กรณีเข้ำศึกษำในสถำนฝึกอบรมแต่ละ
ประเภทตำมคำแนะนำของฮัลโหลเวิรค์ กรณีเข้ำรับกำรฝึกอบรมทีเ่ ข้ำข่ำยได้รบั เงินช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม
และกำรฝึกอบรมทีเ่ ข้ำข่ำยได้รบั ค่ำเข้ำรับกำรฝึกอบรมระยะสัน้ ฯลฯ และกรณีเข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือหลักสูตรทีไ่ ด้รบั
มอบหมำยให้ดำเนินกำรสำหรับเป็ นงำนสนับสนุนกำรย้ำยไปประจำกำรทีอ่ ่นื หรือกำรย้ำยไปสังกัดทีอ่ ่นื
(กรุณำสอบถำมรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรเดินเรื่องขอยื่นได้ทเ่ี จ้ำหน้ำทีข่ องฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ)
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28 เมื่อออกจากงานอีกครัง้ หลังจากเข้าทางาน?
กรณี ไม่ได้รบั คุณสมบัติการรับเงิ นใหม่
กรณีจำนวนวันรับเงินทีเ่ หลือในระยะเวลำรับเงินในตอนแรก (อ้ำงอิงหน้ำ 8) จะสำมำรถรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนได้ในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว แต่ทว่ำในวันทีเ่ ข้ำข่ำยรับเงิน คุณไปฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ เพื่อยื่นเรื่องหลังจำกออกจำกงำน วันดังกล่ำวจะกลำยเป็ นวันยื่นสมัคร
งำนอีกครัง้ (กรณีมรี ะยะเวลำข้อจำกัดของกำรรับเงิน คือ หลังจำกครบระยะเวลำข้อจำกัดของกำรรับเงิน) ดังนัน้ หลังจำกออกจำกงำน
กรุณำรีบไปฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ และยื่นเรื่องโดยเร็วทีส่ ุด
อนึ่ง กรณีได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ ฯลฯ จะสำมำรถรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนได้ในขอบเขตทีห่ กั ออกจำกส่วนของ
จำนวนวันรับเงินดังกล่ำว (ปั ดเศษทิง้ )

เอกสารจาเป็ นในการแจ้ง
□
□

บัตรผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินจำกประกันกำรจ้ำงงำน
ใบออกจำกงำนหรือหนังสือแจ้งยืนยันกำรสูญเสียคุณสมบัติ (ยื่นภำยหลังก็ได้)

ตัวอย่าง
เมื่อผูท้ ม่ี จี ำนววันรับเงินทีก่ ำหนดเท่ำกับ 180 วัน เข้ำทำงำนอีกครัง้ หลังจำกรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนในส่วนของ 60 วัน และ
ออกจำกงำนหลังจำกรับเงินเบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ ในส่วนของ 84 วัน
ระยะเวลำรับเงิน (1 ปี )
ช่วงเวลำ
รอคอย
วันถัดไป
ของวันออก
จำกงำน

ได้รบั เงินเบี้ยเลี้ยงพืน้ ฐำน
(ในส่วนของ 60 วัน)

วันตัดสิน
คุณสมบัติ
กำรรับเงิน

เข้ำทำงำน (ไม่มคี ุณสมบัตริ บั เงิน)
เบี้ยเลี้ยงกำรเข้ำทำงำนอีก
ครัง้ ในส่วนของ 84 วัน

ในส่วนของ 36 วัน

วันที่
สมัครงำน
อีกครัง้

180 วัน (จำนวนวันรับเงินทีก่ ำหนด) - 60 วัน (เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน) - 84 วัน (เบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำทำงำนอีกครัง้ ) = สำมำรถรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนใน
ขอบเขตของ 36 วัน

กรณี พิเศษที่สามารถขยายระยะเวลารับเงิ นได้เมื่อออกจากงานอีกครัง้ ภายหลังรับเงินเบีย้ เลี้ยงพื้นฐานการเข้าทางานอีกครัง้ และอื่น ๆ

สำหรับผูท้ ว่ี นั ออกจำกงำนครัง้ แรกหลังจำกรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนและอื่น ๆ ยังอยู่ในระยะเวลำรับเงิน และถูกให้ออกจำกงำนอีก
ครัง้ เนื่องจำกกำรปิ ดกิจกำร กำรเลิกจ้ำงและอื่น ๆ จะสำมำรถขยำยระยะเวลำรับเงินออกไปได้ในระยะเวลำหนึ่ง

กรณี ได้รบั คุณสมบัติการรับเงิ นใหม่
กรณีออกจำกงำนหลังจำกทำงำนในฐำนะเป็ นผูเ้ อำประกันในสถำนทีท่ ำงำนตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป (ตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไปสำหรับกรณี
เป็ นผูท้ ถ่ี ูกให้ออกจำกงำนเนื่องจำกกำรปิ ดกิจกำร กำรเลิกจ้ำงและอื่น ๆ) โดยทัวไปแล้
่
วจะได้รบั คุณสมบัตกิ ำรรับเงินจำกประกันกำร
จ้ำงงำนใหม่ ดังนัน้ จะได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนตำมคุณสมบัตกิ ำรรับเงินดังกล่ำว ในกรณีน้จี ำเป็ นต้องดำเนินกำรเดินเรื่องเพื่อขอรับ
เงินตัง้ แต่ตอนแรก (อ้ำงอิงหน้ำ 2)
อนึ่ง กรณีได้รบั คุณสมบัตกิ ำรรับเงินใหม่แล้ว จะไม่สำมำรถขอรับเงินตำมคุณสมบัตกิ ำรรับเงินครัง้ ก่อนได้
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29 เมื่อเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือที่อยู่
ลล
กรณีเปลีย่ นชื่อนำมสกุลหรือทีอ่ ยู่ กรุณำแจ้งฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ โดยเร็วทีส่ ุด
กรณีเปลีย่ นทีอ่ ยู่ อำจต้องเปลีย่ นฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ ในเขตพืน้ ทีอ่ ำศัยสำหรับไปเดินเรื่องเกีย่ วกับประกันกำรจ้ำงงำน
เอกสารจาเป็ นในการแจ้ง
□
□
□

บัตรผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินจำกประกันกำรจ้ำงงำน
ใบแจ้งกำรเปลีย่ นชื่อนำมสกุล และทีอ่ ยู่ (กรุณำแนบเอกสำรรับรอง เช่น หนังสือรับรองรำยกำรบันทึกในทะเบียนบ้ำน)
ใบแจ้งเปลีย่ นสถำบันกำรเงินทีต่ ้องกำรให้โอนเงิน (กรณีเปลีย่ นชื่อนำมสกุล)

30 เมื่อเข้ารับการฝึ กอบรมวิชาชีพของรัฐตามคาแนะนาของผู้อานวยการสานักงานการขนส่ง
ภูมิภาคหรือผู้อานวยการสานักงานสวัสดิ ภาพแรงงาน?

ย

ฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ จะมีกำรแนะนำกำรเข้ำรับฝึกอบรมวิชำชีพของรัฐ ฯลฯ ในกรณีลงควำมเห็นว่ำจะมีประโยชน์ต่อกำรเข้ำทำงำนอีก
ครัง้ ของคุณ
ในกรณีน้ี สำมำรถขยำยระยะเวลำและรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนจนถึงวันสิน้ สุดกำรฝึกอบรม แม้ว่ำจะกำรรับเงินตำมส่วนจำนวนวันรับ
เงินทีก่ ำหนดจะครบแล้วก็ตำม
นอกจำกนี้ยงั จะได้รบั เบีย้ เลีย้ งกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม เบีย้ เลีย้ งกำรเดินทำงไปสถำนฝึกอบรม ฯลฯ สำหรับเป็ นค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ น
สำหรับกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมอีกด้วย

31 เมื่อไม่สามารถทางานได้เนื่ องจากเจ็บป่ วยหรือบาดเจ็บ?
กรณีอยู่ในสภำพทีไ่ ม่สำมำรถทำงำนได้ตงั ้ แต่ 15 วันขึน้ ไปเนื่องจำกเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บ หลังจำกได้รบั กำรตัดสินคุณสมบัตกิ ำรรับ
เงิน คุณสำมำรถขอรับเงินชดเชยกรณีเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บในจำนวนเงินทีเ่ ท่ำกันแทนเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำน (แต่ทว่ำจะไม่ได้รบั เงินในกรณี
ได้รบั เงินชดเชยกำรเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บ เงินชดเชยกรณีหยุดงำน ฯลฯ จำกประกันสุขภำพ ประกันอุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำน ฯลฯ หรือ
ตำมกฎหมำยอื่น ๆ หรือในวันทีอ่ ยู่ในช่วงเวลำข้อจำกัดของกำรรับเงินและช่วงเวลำรอคอย)
นอกจำกนี้ในกรณีไม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป แต่ไม่ขอรับเงินชดเชยกรณีเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บ และขอ
ขยำยระยะเวลำรับเงิน จะขอรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐำนได้หลังจำกหำยเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บ (อ้ำงอิงกำรขยำยระยะเวลำรับเงินในหน้ำ 17)
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การเดิ นเรื่องยื่นขอเงิ นชดเชยกรณี เจ็บป่ วยหรือบาดเจ็บ

กรณีตอ้ งกำรยื่นขอเงินชดเชยกรณีเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บ กรุณำยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้ทฮ่ี ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ ระยะเวลำยื่นขอ คือ
จนถึงวันรับรองหลังจำกหำยเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บ
1. ใบคำร้องขอเงินชดเชยกรณีเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บ
2. บัตรผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินจำกประกันกำรจ้ำงงำน
* ให้ตวั แทนยื่นขอได้ แต่กรณีน้จี ะต้องมีใบมอบฉันทะ
กรณีคำดว่ำระยะเวลำเจ็บป่ วยหรือบำดเจ็บอำจจะกินเวลำตัง้ แต่ 1 เดือนขึน้ ไป กรุณำปรึกษำฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ ก่อนล่วงหน้ำ
และจะขอตรวจสอบประเภทของกำรประกันสุขภำพ ดังนัน้ กรุณำพก “บัตรประกันสุขภำพ” มำด้วย (ใช้สำเนำได้)

32 ถ้าหากตัวผู้มีคณ
ุ สมบัติรบั เงินเสียชีวิตในระหว่างรับเงิน?
กรณีตวั ผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินเสียชีวติ ในระหว่ำงรับเงิน ครอบครัวของผูเ้ สียชีวติ ทีด่ ำรงชีวติ อยู่กบั ผูเ้ สียชีวติ จะได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ ง
พืน้ ฐำน ฯลณ จนถึงวันก่อนเสียชีวติ (วันทีก่ ำหนดในกรณีกำหนดไว้) ซึง่ จะเรียกว่ำ “เงิ นช่วยเหลือกรณี ว่างงาน ฯลฯ ที่ยงั ไม่ได้รบั ”
ในกรณีน้ี กรุณำยื่น “ใบคำร้องขอเงินช่วยเหลือกรณีว่ำงงำน ฯลฯ ทีย่ งั ไม่ได้รบั ” ทีฮ่ ลั โหลเวิรค์ ฯลฯ ภำยใน 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั
ถัดไปของวันทีต่ วั ผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินเสียชีวติ
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33 กรุณาขอรับเงินช่วยเหลือกรณี ว่างงานและอื่น ๆ อย่างถูกต้อง
◎

การรับเงิ นอย่างผิดกฎหมาย
หมายถึง การทีไ่ ม่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานและอื่น ๆ ได้แต่ขอรับหรือตัง้ ใจจะขอรับเงินช่วยเหลือกรณี
ว่างงานอื่น ๆ ด้วยวิธกี ารหลอกลวงหรือการฉ้อโกง (ไม่ว่าในความเป็ นจริ งจะได้รบั เงินหรือไม่ได้รบั ก็ตาม)

◎

ถ้าแจ้งข้อมูลไม่ถกู ต้องจะถือว่าเป็ นการรับเงินอย่างผิดกฎหมาย
ยกตัวอย่างในกรณีดงั ต่อไปนี้
ไม่มผี ลการหางาน แต่แจ้งความเท็จเกีย่ วกับผลการหางานในเอกสารแสดงการรับรองการว่างงาน
กรณีได้รบั การจ้างงานจากเจ้าของธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็ นการจ้างงานรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงในช่วงเวลาทดลองงาน (ฝึกอบรม) ด้วย) แต่แจ้งความเท็จ
โดยไม่แจ้งเรื่องดังกล่าวในเอกสารแสดงการรับรองการว่างงาน หรือปกปิ ดวันจ้างงาน การถูกจ้างงาน ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการทางาน และรายได้
ไม่แจ้งเรื่องได้รบั เงินช่วยเหลือ (ชดเชย) กรณีหยุดงานจากประกันอุบตั เิ หตุจากการทางาน หรือเบีย้ เลีย้ งกรณีเจ็บป่ วยหรือบาดเจ็บ ฯลฯ จากประกัน
สุขภาพ (รวมถึงกรณีรบั เงินช่วยเหลือหรือชดเชยกรณีหยุดงานจากประกันอุบตั เิ หตุจากการทางานในช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั เงินจากประกันการจ้างงาน
หลังจากสิน้ สุดการรับเงินจากประกันการจ้างงาน)
ยื่นขอรับเงินเบีย้ เลีย้ งการเข้าทางานอีกครัง้ ฯลฯ โดยทีไ่ ม่ได้ทางานแต่โกหกว่าทางาน และโกหกวันทีเ่ ข้าทางาน
ไม่แจ้งเรื่องดารงตาแหน่งกรรมการบริหารของบริษทั ฯลฯ
ยื่นใบออกจากงานทีก่ รอกข้อมูลเท็จ (รวมถึงเหตุผลการออกจากงานด้วย)

□
□
□

□
□
□
◎
□
□
□
□
□
□

ขอให้ปฏิ บตั ิ ตามกฎข้อบังคับแล้วขอรับเงินอย่างถูกต้อง
ถ้าหากขอรับเงินอย่างผิดกฎหมาย
หยุดการจ่ายเงิน (หมดสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานและอืน่ ๆ หลังจากวันดังกล่าวเป็ นต้น ไป)
คาสั ่งให้คืนเงิน (ต้องคืนเงินทีไ่ ด้รบั อย่างผิดกฎหมายจานวนทัง้ หมด)
คาสั ่งให้ชาระเงิน (ต้องคืนเงินทีไ่ ด้รบั อย่างผิดกฎหมายจานวนทัง้ หมด และต้องชาระเงินอีกประมาณ 2 เท่าของจานวนเงินทีไ่ ด้รบั อย่างผิด
กฎหมาย)
จะถูกเรียกเก็บเงินค้างชาระนับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันทีไ่ ด้รบั เงินอย่างผิดกฎหมาย
ถ้าเพิกเฉยการชาระเงินคืนและอื่น ๆ เหล่านี้ อาจถูกดาเนินการยึดทรัพย์สิน ฯลฯ
กรณีเลวร้าย อาจถูกต้องโทษฐานฉ้อโกง ฯลฯ

34 เมื่อไม่เห็นด้วยกับการลงโทษ?
กรณีไม่เห็นด้วยกับการลงโทษเกีย่ วกับการรับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานและอื่น ๆ ทีด่ าเนินการโดยฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ สามารถแจ้งเจตจานงขอตรวจสอบ
ต่อเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบประกันการจ้างงาน ภายใน 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันทีท่ ราบการลงโทษดังกล่าว ซึง่ วิธกี ารนี้เรียกว่า “การเรียกร้องให้
ตรวจสอบ”
กรณีตอ้ งการเรียกร้องให้ตรวจสอบ กรุณาแจ้งเจตจานงดังกล่าวนัน้ ผ่านฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประกันการจ้างงานโดยตรง
นอกจากนี้กรณีไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบประกันการจ้างงาน สามารถเรียกร้องให้ตรวจสอบอีกครัง้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกันอุบตั เิ หตุจากการทางาน ภายใน 2 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันทีส่ ่งสาเนาเอกสารการตัดสินไป
อย่างไรก็ตามกรณีเวลาเกิน 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันทีเ่ รียกร้องให้ตรวจสอบ แต่ยงั ไม่มกี ารตัดสินเกีย่ วกับการเรียกร้องให้ตรวจสอบ คุณสามารถ
เรียกร้องให้ตรวจสอบอีกครัง้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประกันอุบตั เิ หตุจากการทางานได้แม้จะยังไม่มกี ารตัดสิน
การยื่นฟ้ องขอให้เพิกถอนการลงโทษเกีย่ วกับการรับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานและอื่น ๆ ทีด่ าเนินการโดยฮัลโหลเวิรค์ ฯลฯ นัน้ สามารถยื่นฟ้ องได้
ภายใน 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทีท่ ราบเรื่องการตัดสินหลังจากตัดสินการเรียกร้องให้ตรวจสอบเสร็จ (แต่ยกเว้นกรณีเกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีต่ ดั สิน)
แต่ทว่ากรณีไม่มกี ารตัดสินเกีย่ วกับการเรียกร้องให้ตรวจสอบ แม้จะครบ 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันทีเ่ รียกร้องให้ตรวจสอบ สามารถยื่นฟ้ องขอให้
เพิกถอนได้แม้จะยังไม่มกี ารตัดสิน
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35 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึ กอบรม
1 เงิ นช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึ กอบรมทั ่วไป
เป็ นระบบเงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาทักษะทีเ่ ป็ นแกนหลักสาหรับ
คนทางาน รวมถึงส่งเสริมการจ้างงานอย่างมั ่นคงและการเข้าทางานอีกครัง้
กรณีผเู้ อาประกันของประกันการจ้างงานทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามเงือ่ นไขทีก่ าหนด (*1) (ผูท้ ่ยี งั ทางานอยู่) หรือผูท้ เ่ี คยเป็ นผูเ้ อาประกัน
(ผูท้ อ่ี อกจากงาน) เข้ารับและจบการศึกษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ จะ
ได้รบั เงินจานวน (มีจานวนเงินสูงสุด) ทีเ่ ทียบได้กบั อัตราส่วนทีก่ าหนดสาหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทีต่ วั ผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรมจ่ายให้แก่สถานศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรม
*1 ผูเ้ อาประกัน หมายถึง ผูเ้ อาประกันทัวไปและผู
่
เ้ อาประกันสูงอายุ ด้านล่างนี้กเ็ หมือนกับข้อนี้
ผู้เข้าข่ายได้รบั เงิ น
ผูเ้ ข้าข่ายได้รบั เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเกีย่ วกับการศึกษาและการฝึกอบรมทัวไป
่ คือผูท้ เ่ี ข้าข่ายในข้อ ① หรือ ข้อ ② ข้อใดข้อหนึ่ง
ด้านล่างนี้ และเป็ นผูเ้ ข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ และจบการศึกษาและการ
ฝึกอบรมดังกล่าว
① ผูเ้ อาประกันของประกันการจ้างงาน (ผูท้ ย่ี งั ทางานอยู่ในฐานะเป็ นผูเ้ อาประกันของประกันการจ้างงาน)
ต้องมีระยะเวลาเงื่อนไขการรับเงิน (*2) ในวันทีเ่ ริม่ เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและ
สวัสดิการ (จากนี้ไปจะเรียกว่า “วันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม”) ตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป (*3)
② ผูท้ เ่ี คยเป็ นผูเ้ อาประกันของประกันการจ้างงาน (ผูท้ ไ่ี ม่ใช่ผเู้ อาประกันของประกันการจ้างงาน
วันทีไ่ ม่ใช่ผเู้ อาประกันก่อนเริม่ วันเข้ารับการฝึกอบรม ต้องอยู่ภายใน 1 ปี ก่อนวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม (กรณีดาเนินการขยาp
ระยะเวลาการใช้ทเ่ี ข้าข่ายออกไปนัน้ สูงสุดคือภายใน 20 ปี ) (*4) ต้องมีระยะเวลาเงื่อนไขการรับเงินในวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม
ตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป (*3)

*2 ระยะเวลาเงือ่ นไขการรับเงิน หมายถึงระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การจ้างงานในฐานะผูเ้ อาประกันสาหรับธุรกิจทีใ่ ช้ประกันการจ้างงานในช่วง
จนถึงวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม กรุณาสอบถามรายละเอียดได้กบั เจ้าหน้าทีข่ องฮัลโหลเวิรค์
*3 สาหรับผูข้ อเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเกีย่ วกับการศึกษาและการฝึกอบรมทัวไปครั
่
ง้ แรก ระยะเวลาเงือ่ นไขการ
รับเงินต้องตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป (มาตรการชัวคราว)
่
*4 กรณีผทู้ ไ่ี ม่ใช่ผเู้ อาประกันในวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม มีวนั ทีไ่ ม่สามารถเริม่ เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมทีเ่ ข้าข่ายได้เป็ นเวลา
ต่อเนื่องตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป เนื่องจากเหตุผลของการตัง้ ครรภ์ คลอดลูก เลีย้ งดูลูก เจ็บป่ วย บาดเจ็บ ฯลฯ ในช่วงเวลา 1 ปี หลังจาก
วันทีส่ ญ
ู เสียคุณสมบัตผิ เู้ อาประกัน สามารถนาจานวนวันทีไ่ ม่สามารถเริม่ เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว (สูงสุด 19 ปี ) ไปบวกกับ
ระยะเวลาทีเ่ ข้าข่ายได้รบั เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ู เสียคุณสมบัตผิ เู้ อาประกันจนถึงวันเริม่ เข้ารับ
การฝึกอบรม (ระยะเวลาการใช้ทเ่ี ข้าข่าย) โดยการแจ้งใจความสาคัญดังกล่าวกับฮัลโหลเวิรค์
จานวนเงิ นที่ได้รบั
กรณีเข้ารับและจบการศึกษาและการฝึกอบรมทีเ่ ข้าข่าย จะได้รบั เงินทีเ่ ทียบได้กบั 20% ของค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในการศึกษาและการฝึกอบรมที่
ตัวผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ชาระเงินเพื่อการเข้าฝึกอบรมดังกล่าวให้แก่ผดู้ าเนินการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
แต่ทว่ากรณีจานวนเงินทีเ่ ทียบได้กบั 20% ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนัน้ เกินกว่า 100,000 เยน จานวนเงินทีจ่ ะได้รบั คือ 100,000 เยน ส่วน
กรณีไม่เกิน 4,000 เยน จะไม่ได้รบั เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึ กอบรม

*กรณีเข้ารับคาปรึกษาด้านอาชีพทีจ่ ดั โดยทีป่ รึกษาด้านอาชีพ (การให้คาปรึกษาด้านอาชีพทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 30 วรรค 3 ของกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
อาชีพ) ภายใน 1 ปี ก่อนวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนาค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมกับค่าใช้จา่ ยในการศึกษาและการฝึกอบรมได้ แต่ทว่ากรณีจานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายนัน้ เกิน 20,000 เยน จานวนเงินทีส่ ามารถนามารวมกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการฝึกอบรมนัน้ จะได้เพียง 20,000 เยน (เฉพาะกรณีเข้ารับคาปรึกษาด้าน
อาชีพตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2017 เป็ นต้นไป)

33

2 เงิ นช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึ กอบรมทั ่วไปแบบเฉพาะเจาะจง
เป็ นระบบเงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเข้าทางานอีกครัง้ โดยเร็วและสร้างอาชีพอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงสร้างเสถียรภาพในการจ้างงานและส่งเสริมการเข้าทางานอีกครัง้
กรณีผเู้ อาประกันของประกันการจ้างงานทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามเงือ่ นไขทีก่ าหนด (*1) (ผูท้ ย่ี งั ทางานอยู่) หรือผูท้ เ่ี คยเป็ นผูเ้ อา
ประกัน (ผูท้ อ่ี อกจากงาน) เข้ารับและจบการศึกษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและ
สวัสดิการ จะได้รบั เงินจานวน (มีจานวนเงินสูงสุด) ทีเ่ ทียบได้กบั อัตราส่วนทีก่ าหนดสาหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและการฝึกอบรมที่
ตัวผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจ่ายให้แก่สถานศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรม
*1 ผูเ้ อาประกัน หมายถึง ผูเ้ อาประกันทัวไปและผู
่
เ้ อาประกันสูงอายุ ข้อด้านล่างนี้กเ็ ช่นเดียวกัน
ผู้เข้าข่ายได้รบั เงิ น
ผูเ้ ข้าข่ายได้รบั เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเกีย่ วกับการศึกษาและการฝึกอบรมทัวไปแบบเฉพาะเจาะจง
่
คือผูท้ เ่ี ข้าข่ายในข้อ ① หรือ
ข้อ ② ข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้ และเป็ นผูเ้ ข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ และ
จบการศึกษาและการฝึกอบรมดังกล่าว
① ผูเ้ อาประกันของประกันการจ้างงาน (ผูท้ ย่ี งั ทางานอยู่ในฐานะเป็ นผูเ้ อาประกันของประกันการจ้างงาน)
ต้องมีระยะเวลาเงื่อนไขการรับเงิน (*2) ในวันทีเ่ ริม่ เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและ
สวัสดิการ (จากนี้ไปจะเรียกว่า “วันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม”) ตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป (*3)
② ผูท้ เ่ี คยเป็ นผูเ้ อาประกันของประกันการจ้างงาน (ผูท้ ไ่ี ม่ใช่ผเู้ อาประกันของประกันการจ้างงาน
วันทีไ่ ม่ใช่ผเู้ อาประกันก่อนเริม่ วันเข้ารับการฝึกอบรม ต้องอยู่ภายใน 1 ปี ก่อนวัน เริม่ เข้ารับการฝึกอบรม (กรณีดาเนินการขยายระยะเวลาการใช้ทเ่ี ข้า
ข่ายออกไปนัน้ สูงสุดคือภายใน 20 ปี ) (*4) และต้องมีระยะเวลาเงื่อนไขการรับเงินในวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรมตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป (*3)

*2 ระยะเวลาเงือ่ นไขการรับเงิน หมายถึงระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การจ้างงานในฐานะผูเ้ อาประกันสาหรับธุรกิจทีใ่ ช้ประกันการจ้างงานใน
ช่วงเวลาจนถึงวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม กรุณาสอบถามรายละเอียดได้กบั เจ้าหน้าทีข่ องฮัลโหลเวิรค์
*3 สาหรับผูข้ อเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเกีย่ วกับการศึกษาและการฝึ กอบรมทัวไปครั
่
ง้ แรก ต้องมีระยะเวลาเงือ่ นไข
การรับเงินตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป (มาตรการชัวคราว)
่
*4 กรณีผทู้ ไ่ี ม่ใช่ผเู้ อาประกันในวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม มีวนั ทีไ่ ม่สามารถเริม่ เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมทีเ่ ข้าข่ายได้เป็ นเวลา
ต่อเนื่องตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป เนื่องจากเหตุผลของการตัง้ ครรภ์ คลอดลูก เลีย้ งดูลูก เจ็บป่ วย บาดเจ็บ ฯลฯ ในช่วงเวลา 1 ปี หลังจาก
วันทีส่ ญ
ู เสียคุณสมบัตผิ เู้ อาประกัน สามารถนาจานวนวันทีไ่ ม่สามารถเริม่ เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว (สูงสุด 19 ปี ) ไปบวกกับ
ระยะเวลาทีเ่ ข้าข่ายได้รบั เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ู เสียคุณสมบัตผิ เู้ อาประกันจนถึงวันเริม่ เข้ารับ
การฝึกอบรม (ระยะเวลาการใช้ทเ่ี ข้าข่าย) โดยการแจ้งเหตุผลดังกล่าวกับฮัลโหลเวิรค์
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั
กรณีเข้ารับและจบการศึกษาและการฝึกอบรมทีเ่ ข้าข่าย จะได้รบั เงินทีเ่ ทียบได้กบั 40% ของค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในการศึกษาและการ
ฝึกอบรมทีต่ วั ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ชาระเงินเพื่อการเข้าฝึกอบรมดังกล่าวให้แก่ผดู้ าเนินการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
แต่ทว่ากรณีจานวนเงินทีเ่ ทียบได้กบั 40% ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนัน้ เกินกว่า 200,000 เยน จานวนเงินทีจ่ ะได้รบั คือ 200,000
เยน ส่วนกรณีไม่เกิน 4,000 เยน จะไม่ได้รบั เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
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3 เงิ นช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึ กอบรมในการปฏิ บตั ิ งานเฉพาะทาง
เป็ นระบบเงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพระยะกลางและระยะยาวซึง่ เป็ นแกนหลักสาหรับคนทางาน
รวมถึงสร้างเสถียรภาพในการจ้างงานและส่งเสริมการเข้าทางานอีกครัง้
เป็ นระบบทีเ่ จ้าตัวจะได้รบั เงินในอัตราส่วนทีก่ าหนด (มีจานวนเงินสูงสุด) ของค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษาและการฝึกอบรมทีเ่ จ้าตัวชาระให้แก่สถานศึกษา
และฝึกอบรมจากฮัลโหลเวิรค์ ในกรณีผเู้ อาประกันของประกันการจ้างงานทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไขที่กาหนด (*1) (ผูท้ ย่ี งั ทางานอยู่) หรือผูท้ เ่ี คยเป็ นผู้
เอาประกัน (ผูท้ อ่ี อกจากงาน) เข้ารับและจบการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทางทีก่ าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แรงงานและสวัสดิการ
นอกจากนี้ผทู้ ไ่ี ด้รบั เงินช่วยเหลือดังกล่าว อาจได้รบั เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรม 80% (*2) ของจานวนเงินทีเ่ ทียบได้กบั จานวนเงินเบีย้
เลีย้ งรายวัน สาหรับในช่วงเวลาทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมและวันทีอ่ ยู่ในสถานะว่างงาน
*1 ผูเ้ อาประกัน หมายถึง ผูเ้ อาประกันทัวไปและผู
่
เ้ อาประกันสูงอายุ ข้อด้านล่างนี้กเ็ ช่นเดียวกัน
*2 จานวนเงินทีไ่ ด้รบั สาหรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเกีย่ วกับการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทางที่เริม่ เข้ารับ
การฝึกอบรมก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2017 คือ 50% ของจานวนเงินทีเ่ ทียบได้กบั จานวนเงินเบีย้ เลีย้ งรายวัน

ผู้เข้าข่ายได้รบั เงิ น
ผูเ้ ข้าข่ายได้รบั เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเกีย่ วกับการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทาง คือผูท้ เ่ี ข้าข่ายในข้อ ① หรือ
ข้อ ② ข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้ และเป็ นผูเ้ ข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ และจบ
การศึกษาและการฝึกอบรมดังกล่าว
① ผูเ้ อาประกันของประกันการจ้างงาน
ต้องมีระยะเวลาเงื่อนไขการรับเงิน (*3) ในวันเริม่ เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทาง (จากนี้ไปจะเรียกว่า
“วันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม”) ของผูเ้ อาประกันของประกันการจ้างงาน ตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป (*4)
② ผูท้ เ่ี คยเป็ นผูเ้ อาประกันของประกันการจ้างงาน
เป็ นผูท้ ไ่ี ม่ใช่ผเู้ อาประกันในวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม ภายในเวลา 1 ปี (กรณีเดินเรื่องขอขยายระยะเวลาการใช้ท่เี ข้าข่ายออกไป (*5)
นัน้ สูงสุดคือภายใน 20 ปี ) นับตัง้ แต่วนั สูญเสียคุณสมบัตผิ เู้ อาประกัน (วันถัดไปของวันออกจากงาน) จนถึงวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม
และต้องมีระยะเวลาเงื่อนไขการรับเงินตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป (*4)
*3 ระยะเวลาเงื่อนไขการรับเงิน หมายถึงระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การจ้างงานในฐานะผูเ้ อาประกันสาหรับธุรกิจทีใ่ ช้ประกันการจ้างงานในช่วง
จนถึงวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าทีข่ องฮัลโหลเวิรค์
*4 สาหรับผูข้ อเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทางครัง้ แรก
ต้องมีระยะเวลาเงื่อนไขการรับเงินตัง้ แต่ 2 ปี ขน้ึ ไป (มาตรการชัวคราว)
่
*5 กรณีผทู้ ไ่ี ม่ใช่ผเู้ อาประกันในวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรม มีวนั ทีไ่ ม่สามารถเริม่ เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมทีเ่ ข้าข่ายได้เป็ นเวลา
ต่อเนื่องตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป เนื่องจากเหตุผลของการตัง้ ครรภ์ คลอดลูก เลีย้ งดูลูก เจ็บป่ วย บาดเจ็บ ฯลฯ ในช่วงเวลา 1 ปี หลังจาก
วันทีส่ ญ
ู เสียคุณสมบัตผิ เู้ อาประกัน สามารถนาจานวนวันทีไ่ ม่สามารถเริม่ เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว (สูงสุด 19 ปี ) ไปบวกกับ
ระยะเวลาทีเ่ ข้าข่ายได้รบั เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ู เสียคุณสมบัตผิ เู้ อาประกันจนถึงวันเริม่ เข้ารับ
การฝึกอบรม (ระยะเวลาการใช้ทเ่ี ข้าข่าย) โดยการแจ้งเหตุผลดังกล่าวกับฮัลโหลเวิรค์

จานวนเงิ นที่ได้รบั
ระหว่างเข้ารับการศึกษาและการ
ฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะ
ทาง
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั
(ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและ
ฝึกอบรมทีผ่ เู้ ข้ารับการฝึกอบรม
ชาระไป X อัตราส่วนในช่อง
ขวามือ)

50%
แต่ตอ้ งในกรณีเกิน 4,000 เยน
กรณีเกิน 1,200,000 เยน :
1,200,000 เยน

หลังจากจบการศึกษาและการฝึกอบรม
ในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทาง
กรณีได้รบั การจ้างงานในฐานะเป็ นผูเ้ อาประกันภายใน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดไป
ของวันทีไ่ ด้รบั คุณสมบัตแิ ละวันจบการศึกษา

70%
แต่ตอ้ งในกรณีเกิน 4,000 เยน
กรณีเกิน 1,680,000 เยน : 1,680,000 เยน
จะได้รบั จานวนเงินส่วนต่างเพิม่ จากจานวนเงินในช่องซ้ายมือทีไ่ ด้รบั มาก่อน

* จานวนเงินช่วยเหลือสูงสุดจานวน 1200,000 เยน ทีจ่ ะได้รบั ในระหว่างเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะ
ทาง คือจานวนเงินสูงสุดในกรณีเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทางในระยะเวลา 3 ปี กรณีระยะการ
ฝึกอบรม 1 ปี จานวนเงินสูงสุดคือ 400,000 เยน และระยะการฝึ กอบรม 2 ปี จานวนเงินสูงสุดคือ 800,000 เยน
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สาหรับเงินช่วยเหลือจานวน 1680,000 เยน ทีจ่ ะได้รบั หลังจากจบการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทาง คือ
จานวนเงินสูงสุดในกรณีเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทางในระยะเวลา 3 ปี กรณีระยะการฝึกอบรม 1
ปี จานวนเงินสูงสุดคือ 560,000 เยน และระยะการฝึกอบรม 2 ปี จานวนเงินสูงสุดคือ 1,120,000 เยน
* กรณีเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทางจานวนหลายครัง้ ในระยะเวลา 10 ปี จานวนเงินช่วยเหลือ
ทัง้ หมดสาหรับการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทางทีเ่ ริม่ เข้ารับการฝึกอบรมจนกระทังครบ
่
10 ปี คืออยูใ่ น
วงเงิน 1,680,000 เยน โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั เริม่ เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทางทีไ่ ด้รบั เงินช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทางในครัง้ แรก (รวมถึงวันเริม่ เข้ารับการฝึกอบรมก่อนวันที่ 31 ธันวาคม
2017)
อนึ่ง สาหรับผูท้ เ่ี ข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทางระยะสัน้ สุด 4 ปี ตามกฎหมาย จะได้รบั ในจานวน
วงเงินสูงสุด 1,680,000 เยน ซึง่ เป็ นเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทางในระยะเวลา 10 ปี
ตอนจบการเข้าการฝึกอบรมในปี ท่ี 3 และจะได้รบั เงินเพิม่ อีกในวงเงิน 560,000 เยน สาหรับการเข้ารับการฝึกอบรมในปี ท่ี 4 (ใน
ระยะ 4 ปี จะได้รบั เงินสูงสุด 2,240,000 เยน)
* จานวนเงินทีไ่ ด้รบั สาหรับการศึกษาและการฝึกอบรมในการปฏิบตั งิ านเฉพาะทางทีเ่ ริม่ เข้ารับการฝึกอบรมก่อนวันที่ 31 ธันวาคม
2017 คือ 40% ของค่าใช้จ่ายของการศึกษาและการฝึกอบรม (กรณีได้รบั คุณสมบัติ ฯลฯ แล้วได้รบั การจ้างงานในฐานะเป็ นผูเ้ อา
ประกันภายใน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันทีจ่ บการศึกษา จะได้รบั 60%) และวงเงินสูงสุดทีจ่ ะได้รบั คือ 320,000 เยนต่อปี (กรณี
ได้รบั คุณสมบัติ ฯลฯ แล้วได้รบั การจ้างงานในฐานะเป็ นผูเ้ อาประกันภายใน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันทีจ่ บการศึกษา จะได้รบั
480,000 เยนต่อปี )
4 หลักสูตรที่กาหนดซึ่งจะได้รบ
ั เงิ นช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึ กอบรมและการสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับเงิ น

การศึกษาและการฝึ กอบรมแบบใดบ้างที่รมต.กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิ การกาหนดไว้
คุณสามารถดู “รายการหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ” ทีเ่ คาน์เตอร์ของฮัล
โหลเวิรค์
นอกจากนี้ยงั สามารถดูทางอินเตอร์เน็ตจาก “ระบบการค้นหาหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แรงงานและสวัสดิการ” (https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)

ก่อนยื่นขอรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
คุณสามารถสอบถามฮัลโหลเวิรค์ ในเขตพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยของคุณจาก “แบบสอบถามเงือ่ นไขการรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการ
ฝึกอบรม” ว่า
① ในวันเริม
่ เข้ารับการฝึกอบรมปั จจุบนั (กาหนดการ) คุณมีสมบัตริ บั เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมครบถ้วนหรือไม่
②หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมทีค
่ ุณต้องการเข้ารับการฝึกอบรมนัน้ กาหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงาน
และสวัสดิการหรือไม่ กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าทีข่ องฮัลโหลเวิรค์
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36 เงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่ อง
สาหรับเงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานนัน้ มีระบบทีเ่ รียกว่า “เงิ นช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่ อง” ซึง่ จะได้รบั ใน
ระหว่างทางาน
จะขอแนะนาเนื้อหาโดยคร่าว ๆ เพราะหลังจากคุณเข้าทางานอีกครัง้ คุณอาจเข้าข่ายการรับเงินช่วยเหลือนี้
อนึ่ง ขัน้ ตอนการเดินเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่องนัน้ จะต้องดาเนินการผ่านทางเจ้าของธุรกิจทีค่ ุณเขาทางาน
อีกครัง้
“เงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง” นี้ จะมี “เงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่ องของผู้สูงอายุ” “เงินช่วยเหลือกรณี หยุดงาน
เพื่อเลี้ยงดูลูก” และ “เงินช่วยเหลือกรณี หยุดงานเพื่อการบริบาล”

เงิ นช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่ องของผู้สูงอายุ
เงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่องของผูส้ งู อายุ จะมอบให้แก่ผเู้ อาประกันของประกันการจ้างงาน (ผูท้ ก่ี าลังทางาน) ทีม่ อี ายุ

ตัง้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่เกิน 65 ปี ซง่ึ มีคุณสมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขทีก่ าหนด (สาหรับผูท้ เ่ี ป็ นลูกเรือ คือมีอายุตงั ้ แต่ 55 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่เกิน
60 ปี ตามวันเดือนปี เกิด กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทเ่ี จ้าหน้าที)่ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 65 ปี
เงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่องของผูส้ งู อายุ มี 2 ประเภท คือ เงิ นช่วยเหลือพื้นฐานการจ้างงานอย่างต่อเนื่ องของ
ผู้สูงอายุ และ เงิ นช่วยเหลือการเข้าทางานอีกครัง้ ของผูส้ ูงอายุ
1 เงิ นช่วยเหลือพื้นฐานการจ้างงานอย่างต่อเนื่ องของผู้สูงอายุ
คือเงินช่วยเหลือสาหรับผูท้ เ่ี ข้าข่ายไม่ได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐาน ฯลฯ จากประกันการจ้างงาน (รวมถึงเงินช่วยเหลือทีถ่ อื ว่าได้รบั
เงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐาน เช่น เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานการเข้าทางานอีกครัง้ ด้วย)
เงื่อนไขการรับเงิ น
□
□

*

□
□
□
□

ต้องเป็ นผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่เกิน 65 ปี
ระยะเวลาทีเ่ ป็ นผูเ้ อาประกันรวมทัง้ หมดตัง้ แต่ 5 ปี ขน้ึ ไป
ในการคานวณ “ระยะเวลาทีเ่ ป็ นผูเ้ อาประกัน” นี้ กรณีมกี ารเว้นช่วงระยะเวลาทีเ่ ป็ นผูเ้ อาประกัน ถ้าเว้นช่วงดังกล่าวภายใน 1 ปี จะคานวณ
ระยะเวลาทีเ่ ป็ นผูเ้ อาประกันก่อนและหลังรวมกันทัง้ หมด
แต่ทว่ากรณีเคยได้รบั เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐาน ฯลฯ หรือเงินก้อนพิเศษ จะคานวณรวมเฉพาะระยะเวลาหลังจากรับเงินดังกล่าวเท่านัน้
จานวนเงินค่าจ้างทีไ่ ด้รบั ทุกเดือนหลังจากอายุ 60 ปี ลดลงไม่ถงึ 75% ของจานวนเงินค่าจ้างรายเดือนตอนอายุครบ 60 ปี
จานวนเงินค่าจ้างทีไ่ ด้รบั ทุกเดือนหลังจากอายุ 60 ปี ได้ไม่ถงึ วงเงินทีไ่ ด้รบั (365,114 เยน อาจมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่
1 สิงหาคมของทุกปี )
ต้องได้รบั การจ้างงานอย่างต่อเนื่องในฐานะผูเ้ อาประกันตัง้ แต่วนั แรกจนถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
ในแต่ละเดือนต้องไม่ได้รบั เงินช่วยเหลือกรณีหยุดงานเพื่อเลีย้ งดูลูกหรือเงินช่วยเหลือกรณีหยุดงานเพื่อการบริบาล

จานวนเงิ นที่ได้รบั
จะคานวณตาม “อัตราการลดลง” (%) ของเงินค่าจ้างทีไ่ ด้รบั ในแต่ละเดือน (จานวนเงินค่าจ้างทีไ่ ด้รบั แต่ละเดือน ÷ จานวนเงินค่าจ้างรายเดือนตอนอายุครบ
60 ปี X 100) โดยใช้สตู รการคานวณดังต่อไปนี้ (แต่จานวนทีไ่ ด้รบั อาจลดลงหรืออาจไม่ได้รบั ขึน้ อยู่กบั วงเงินทีไ่ ด้รบั )
กรณีอตั ราลดลงไม่เกิน 61%
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั = จานวนเงินค่าจ้างทีไ่ ด้รบั ในแต่ละเดือน x 15%
□ กรณีอตั ราลดลงเกิน 61% แต่ไม่ถงึ 75%
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั = จานวนเงินค่าจ้างทีไ่ ด้รบั ในแต่ละเดือน x 15% - 0% (ลดน้อยลงในสัดส่วนทีก่ าหนดตามอัตราการลดลง)
□ กรณีอตั รลดลงตัง้ แต่ 75% ขึน้ ไป จะไม่ได้รบั เงิน
* ระยะเวลาทีส่ ามารถรับเงินได้ คือจนถึงเดือนทีม่ อี ายุครบ 65 ปี
□
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2 เงิ นช่วยเหลือการเข้าทางานอีกครัง้ ของผู้สูงอายุ
คือเงินช่วยเหลือสาหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การจ้างงานในฐานะเป็ นผูเ้ อาประกันจากการทางานทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็ นการจ้างงานอย่าง
ต่อเนื่องเกินกว่า 1 ปี อย่างแน่นอนหลังอายุครบ 60 ปี ภายหลังจากได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานตามคุณสมบัตกิ ารรับเงิน ซึง่ จะเข้า
ข่ายในกรณีทเ่ี ข้าทางานภายในระยะเวลารับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐาน และมีจานวนวันรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานเหลือในวันก่อนของวันเข้า
ทางานตัง้ แต่ 100 วันขึน้ ไป
เงื่อนไขการรับเงิ น
□
□

□
□
□
□
□

ต้องเป็ นผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่เกิน 65 ปี
ระยะเวลาทีเ่ ป็ นผูเ้ อาประกันรวมทัง้ หมดตัง้ แต่ 5 ปี ขน้ึ ไป
* ในการคานวณ “ระยะเวลาทีเ่ ป็ นผูเ้ อาประกัน” นี้ กรณีมกี ารเว้นช่วงระยะเวลาทีเ่ ป็ นผูเ้ อาประกัน ถ้าเว้นช่วงดังกล่าวภายใน 1 ปี จะ
คานวณระยะเวลาทีเ่ ป็ นผูเ้ อาประกันก่อนและหลังรวมกันทัง้ หมด
แต่ทว่ากรณีเคยได้รบั เบี้ยเลีย้ งพืน้ ฐาน ฯลฯ หรือเงินก้อนพิเศษ จะคานวณรวมเฉพาะระยะเวลาหลังจากรับเงินดังกล่าวเท่านัน้
ต้องมีจานวนวันรับเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานเหลือในวันก่อนของวันเข้าทางานตัง้ แต่ 100 วันขึน้ ไป
จานวนเงินค่าจ้างรายเดือนหลังเข้าทางานอีกครัง้ ต้องลดลงไม่ถงึ 75% ของจานวนเงินในส่วนของ 30 วันของจานวนค่าจ้างรายวันทีเ่ ป็ น
พืน้ ฐานการคานวณเบีย้ เลีย้ งพื้นฐาน
จานวนเงินค่าจ้างทีไ่ ด้รบั ทุกเดือนหลังจากเข้าทางานอีกครัง้ ได้ไม่ถงึ วงเงินทีไ่ ด้รบั (365,114 เยน อาจมีการเปลีย่ นแปลงในวันที่ 1
สิงหาคมของทุกปี )
ต้องได้รบั การจ้างงานอย่างต่อเนื่องในฐานะผูเ้ อาประกันตัง้ แต่วนั แรกจนถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
ในแต่ละเดือนต้องไม่ได้รบั เงินช่วยเหลือกรณีหยุดงานเพื่อเลีย้ งดูลูกหรือเงินช่วยเหลือกรณีหยุดงานเพื่อการบริบาล

จานวนเงิ นที่ได้รบั
แนวคิดพืน้ ฐานเหมือนกับเงินช่วยเหลือพืน้ ฐานการจ้างงานอย่างต่อเนื่องของผูส้ งู อายุ แต่ทว่า “อัตราการลดลง” ไม่ได้เปรียบเทียบกับ
ค่าจ้างตอนอายุครบ 60 ปี แต่จะคานวณว่าค่าจ้างหลังการเข้าทางานอีกครัง้ ลดลงหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับค่าจ้างทีเ่ ป็ นเกณฑ์ของ
เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐาน
ระยะเวลาทีจ่ ะรับเงินได้ขน้ึ อยู่กบั จานวนวันเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานทีเ่ หลือดังต่อไปนี้
กรณีจานวนวันเงินเบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐานทีเ่ หลือในวันก่อนวันเข้าทางานเหลือตัง้ แต่ 200 วันขึน้ ไป : ระยะ 2 ปี หลังจากเข้าทางานอีกครัง้
□ กรณีจานวนวันเงินเบีย้ เลีย้ งพืน
้ ฐานทีเ่ หลือในวันก่อนวันเข้าทางานเหลือตัง้ แต่ 100 วันขึน้ ไป : ระยะ 1 ปี หลังจากเข้าทางานอีกครัง้
□

* กรณีในระยะเวลาดังกล่าวมีอายุครบ 65 ปี จะนับจนถึงเดือนทีม่ อี ายุครบ 65 ปี
* ไม่สามารถรับเงิ นช่วยเหลือการเข้าทางานอีกครัง้ ของผู้สูงอายุและเบีย้ เลี้ยงการเข้าทางานอีกครัง้ พร้อมกันได้
* จานวนเงินทีไ่ ด้รบั จริงของเงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่องนัน้ อาจจะลดลงหรือไม่ได้รบั ขึน้ อยู่กบั “จานวนเงินค่าจ้างที่
พิจารณา” และ “จานวนวงเงินทีไ่ ด้รบั ” กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าทีข่ องฮัลโหลเวิรค์

เงิ นช่วยเหลือกรณี หยุดงานเพื่อเลี้ยงดูลูก
กรณีผเู้ อาประกันของประกันการจ้างงาน (*) (ทัง้ ชายและหญิง) ขอหยุดงานเพื่อเลีย้ งดูลูก ถ้ามีคุณสมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขทีก่ าหนด
จะได้รบั “เงินช่วยเหลือกรณีหยุดงานเพื่อเลีย้ งดูลูก” กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าทีข่ องฮัลโหลเวิรค์
* ผูเ้ อาประกันหมายถึง ผูเ้ อาประกันทัวไปและผู
่
เ้ อาประกันสูงอายุ

เงิ นช่วยเหลือกรณี หยุดงานเพื่อการบริ บาล
กรณีผเู้ อาประกันของประกันการจ้างงาน (*) ขอหยุดงานเพื่อการบริบาลสาหรับบริบาลบุคคลในครอบครัว ถ้ามีคุณสมบัตคิ รบตาม
เงือ่ นไขทีก่ าหนดจะได้รบั “เงินช่วยเหลือกรณีหยุดงานเพื่อการบริบาล” กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าทีข่ องฮัลโหลเวิรค์
* ผูเ้ อาประกันหมายถึง ผูเ้ อาประกันทัวไปและผู
่
เ้ อาประกันสูงอายุ
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37 การปรับการรับเงินร่วมระหว่างเงินบานาญสวัสดิการชราภาพและอื่น ๆ
กับประกันการจ้างงาน
จะดาเนินการปรับการรับเงินร่วมระหว่างเงินบานาญสวัสดิการชราภาพ เงินบานาญสารองเลีย้ งชีพกับเงินช่วยเหลือผูห้ างาน (เบีย้
เลีย้ งพืน้ ฐาน) ในระหว่างทีผ่ มู้ สี ทิ ธิรบั เงินบานาญสวัสดิการชราภาพและอื่น ๆ ทีเ่ กิดสิทธิการรับเงิน ได้รบั เงินช่วยเหลือผูห้ างาน (เบีย้
เลีย้ งพืน้ ฐาน) จะต้องหยุดรับเงินเงินบานาญสวัสดิการชราภาพหรือเงินบานาญสารองเลีย้ งชีพ
การดาเนินการนี้ไม่ใช่การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดการรับเงินช่วยเหลือผูห้ างาน แต่เป็ นเพียงการหยุดรับเงินบานาญเท่านัน้ อนึ่ง
นอกจากเงินช่วยเหลือผูห้ างานแล้วเงินช่วยเหลือการจ้างงานอย่างต่อเนื่องของผูส้ งู อายุกเ็ ข้าข่ายการปรับการรับเงินร่วมด้วยเช่นกัน
สาหรับรายละเอียดการปรับการรับเงินร่วมนัน้ กรุณาสอบถามทีส่ านักงานเงินบานาญทีค่ ุณเดินเรื่องหรือมีกาหนดจะเดินเรื่อง

38 การลดหย่อนเบีย้ ประกันสุขภาพแห่งชาติ (ภาษี )
ผูท้ อ่ี อกจากงานเนื่องจากการปิ ดกิจการและการเลิกจ้าง ฯลฯ (ผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตริ บั เงินพิเศษ) หรือผูท้ อ่ี อกจากงานเนื่องจากการหยุด
จ้าง ฯลฯ (ผูท้ อ่ี อกจากงานด้วยเหตุผลพิเศษ) จะได้รบั การลดหย่อนเบีย้ ประกันสุขภาพแห่งชาติ (ภาษี)
ผู้ที่เข้าข่าย
ผูท้ ไ่ี ด้รบั เงินช่วยเหลือผูห้ างาน (เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐาน) ในฐานะเป็ น
1. ผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินพิเศษจากประกันการจ้างงาน (ตัวอย่าง : ออกจากงานเนื่องจากการปิ ดกิจการ การเลิกจ้าง ฯลฯ)
2. ผูม้ คี ุณสมบัตดิ ว้ ยเหตุผลพิเศษจากประกันการจ้างงาน (ตัวอย่าง : ออกจากงานเนื่องจากการหยุดจ้าง ฯลฯ)
ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันทีอ่ อกจากงานจนถึงสิน้ ปี งบประมาณถัดไป
*ผูท้ เ่ี หตุผลการออกจากงานในบัตรผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินจากประกันการจ้างงานเข้าข่ายในข้อ 11, 12, 21, 22, 31, 32, 23, 33, 34
*ผูม้ คี ุณสมบัตริ บั เงินผูส้ งู อายุและผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินพิเศษไม่เข้าข่ายนี้
จานวนเงิ นลดหย่อน
คานวณเบีย้ ประกันสุขภาพแห่งชาติ (ภาษี) จากรายได้และอืน่ ๆของปี ก่อน
การลดหย่อนนัน้ จะคานวณโดยคิดเป็ น 30/100 จากรายได้เงินเดือนของปี ก่อน
* กรุณาสอบถามเกีย่ วกับการลดหย่อนโดยละเอียดทีเ่ ขตเทศบาล
ระยะเวลาลดหย่อน
ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ถัดไปของวันออกจากงานจนถึงสิน้ ปี งบประมาณถัดไป
* ไม่เหมือนกับระยะเวลารับเงินช่วยเหลือผูห
้ างานจากประกันการจ้างงาน (เบีย้ เลีย้ งพืน้ ฐาน ฯลฯ)
* แม้ว่ายื่นเรื่องล่าช้าแต่สามารถขอลดหย่อนย้อนหลังได้
* ในระหว่างเข้าประกันสุขภาพแห่งชาติ ถ้าเข้าทางานกลางคันก็จะยังเข้าข่ายการลดหย่อนต่อไป
แต่เมื่อออกจากประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น การเข้าประกันสุขภาพของบริษทั และอื่น ๆ การลดหย่อนจะสิน้ สุดลง

คุณจะต้องแจ้งเกีย่ วกับการขอลดหย่อน กรุณาสอบถามเพือ่ รับการอธิบายระบบอย่าง
ละเอียดได้ทเ่ี จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตเทศบาลทีค่ ุณอาศัยอยู่
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รายการเดิ นเรื่องที่สาคัญ

เมือ่ จาเป็ นต้องเดินเรือ่ ง

กาหนดเวลาการเดินเรือ่ ง

เอกสารจาเป็ น

เอกสารแนบ
หน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
และผูร้ บั รอง

เมือ่ ต้องการขยายระยะเวลา
การรับเงินเนื่องจากเจ็บป่ วย
บาดเจ็บ ตัง้ ครรภ์ คลอดลูก
เลีย้ งดูลกู การพยาบาล
เครือญาติและอื่น ๆ

โดยหลักการแล้วขอให้เดินเรือ่ ง
โดยเร็วหลังจากวันถัดไปของวันที่
ระยะเวลาทีไ่ ม่สามารถเข้าทางาน
ใบคาร้องขอขยายระยะเวลารับ
ได้ครบ 30 วัน แต่กส็ ามารถ
เงิน บัตรผูม้ คี ณ
ุ สมบัตริ บั เงิน
เดินเรือ่ งได้จนถึงวันสุดท้ายของ
ระยะเวลารับเงินหลังจากขยาย
ระยะเวลา

เมือ่ ได้รบั กาหนดให้เริม่ เข้า
ทางานหรือทาธุรกิจ

เอกสารรับรองการจ้างงาน (วัน
โดยหลักการแล้วคือวันก่อน
เจ้าของธุรกิจที่
หน้า 20
เดือนปี ทจ่ี า้ งงาน) บัตรผูม้ ี
เข้าทางาน
เข้าทางาน
คุณสมบัตริ บั เงิน

ใบคาร้องขอเงินเบี้ยเลีย้ งการ
ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั
เมือ่ เข้าทางานอีกครังโดยเร็
้
ว
เข้าทางานอีกครัง้ บัตรผูม้ ี
ถัดไปของวันทีเ่ ข้าทางาน
คุณสมบัตริ บั เงิน

สมุดบันทึกแม่
และเด็ก
หน้า 17
ใบรับรอง
แพทย์ ฯลฯ

เจ้าของธุรกิจที่
หน้า 20
เข้าทางาน

เมือ่ ผูท้ ท่ี ุพพลภาพ ฯลฯ เข้า
ใบคาร้องขอเงินเบี้ยเลีย้ ง
ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั
เจ้าของธุรกิจที่
หน้า 25
ทางานจากการจัดหางาน
เตรียมตัวทางานทัวไป
่ บัตรผู้
ถัดไปของวันทีเ่ ข้าทางาน
เข้าทางาน
ของฮัลโหลเวิรค์
มีคณ
ุ สมบัตริ บั เงิน

เมือ่ เปลีย่ นชือ่ นามสกุลหรือ
ทีอ่ ยู่ ฯลฯ
เมือ่ ไม่สามารถทางาน
ต่อเนื่องได้ตงั ้ แต่ 15 วันขึน้
ไปเนื่องจากเจ็บป่ วยหรือ
บาดเจ็บ
เมือ่ ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ สียชีวติ
และบุคคลในครอบครัว
ต้องการขอรับเงินช่วยเหลือ
กรณีว่างงาน ฯลฯ

จนถึงวันรับรองครังต่
้ อไป
(ล่วงหน้าก่อนย้ายไปยังเขต
พืน้ ทีด่ แู ลของฮัลโหลเวิรค์
ฯลฯ)
จนถึงวันรับรองหลังจาก
รักษาหาย (กรณีเจ็บป่ วย
หรือบาดเจ็บเป็ นเวลานาน
กรุณาปรึกษาฮัลโหลเวิรค์
ฯลฯ)

ใบแจ้งการเปลีย่ นชือ่ นามสกุล
ทะเบียนบ้าน
และทีอ่ ยู่ของผูค้ ณ
ุ สมบัตริ บั เงิน
ฯลฯ
บัตรผูม้ คี ณ
ุ สมบัตริ บั เงิน
ใบคาร้องขอเงินชดเชยกรณี
เจ็บป่ วยหรือบาดเจ็บ บัตรผูม้ ี
คุณสมบัตริ บั เงิน

หน้า 30

แพทย์ผรู้ กั ษา หน้า 30

ใบตรวจ
ใบคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือ ยืนยันการ
ภายใน 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั
กรณีว่างงาน ฯลฯ ทีย่ งั ไม่ได้รบั เสียชีวติ
ถัดไปของวันทีเ่ สียชีวติ
บัตรผูม้ คี ณ
ุ สมบัตริ บั เงิน
ทะเบียนบ้าน
ทีร่ ะบุทุกคน

หน้า 31

別紙２

面 接 証 明 書
住 所

氏 名
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。
年

月

日

時

分

から

年

月

日

時

分

まで

採用試験(面接）
実 施 日 時

上記のとおり相違ないことを証明します。
年

月

日

公共職業安定所長 殿

所在地
名 称
事業所
代表者名
電話番号

印

採 用 証 明 書
本
人
記
入
欄

事
業
主
記
入
欄

支給番号

－

－

フリガナ

生年月日

氏 名
（〒
住所

別紙１

年

月

日

）
（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
年 月 日
雇用の内定日
年 月 日
（試用期間を含む。
）
雇用（予定）年月日以前に臨時、アルバイ ア 無し
ト、日雇い等で働いた期間の有無（該当す イ 有り（具体的な就労期間を記入し
る箇所を○で囲んでください。
）
。
てください。
）
※裏面「「雇用年月日」についての注意事
年 月 日 ～ 年 月 日
項」を必ずご参照ください。
（
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
年
月

殿
日
事業所 所在地
名 称
代表者名
電 話
適用事業所番号

印
－

－

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

「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

雇用日
※ １月１日が雇用年月日

１月４日
以降出勤

（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

雇用日
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

７月１日
正社員に切替

別紙３

傷 病 証 明 書
支 給 番 号

－

－

住 所
氏 名
生年月日

年

月

日 生

傷病等の状態
及びその程度
年

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

月

日

から
日間

年

月

日

まで

上記のとおり証明します。
年

月

日

公共職業安定所長 殿

所在地
医師又は
印
診療担当者名

別紙４

離 職 状 況 証 明 書
（雇用保険未加入者用）
フリガナ
申
請
者
が
記
入

氏

昭和
生年月日

名

月

日

月

日

平成
〒

住

年

－

所
℡（

雇用年月日 令和

年

月

日

離職年月日

）

令和

－
年

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
ホ
事業主の勧奨による退職
定年（
歳）
事
定年（ 歳）後の勤務延長又は再雇用の終了（ 歳）
業ヘ
主
その他
が ト
記
入
上記のとおり相違ないことを証明します。
し
て
令和
年
月
日
く
だ
さ
公共職業安定所長 殿
い
。
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

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。

2

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。

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】

令和２年（２０２０年）
曜日型

日 月 火 水 木 金 土

2

3

4

4
1
2
3
4

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

4
1
2
3
4

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

1
2
3
4
1

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

1
2
3
4
1

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

5

6

7

8

曜日型

日 月 火 水 木 金 土

週型

週型

1

曜日型

日 月 火 水 木 金 土

週型

1
2
3
4
1
2
2
3
4
1
2

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

1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

2
3
4
1
2

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

2
3
4
1
2
3

2
9
16
23
30

4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

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

9

10

11

12

3
4
1
2
3

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

3
4
1
2
3

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

4
1
2
3
4

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

4
1
2
3
4

1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

※ 春分の日、秋分の日は未定

令和３年（２０２１年）
曜日型

日 月 火 水 木 金 土

週型

1

2

3

4

4
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1

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

1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

1
2
3
4
1

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

1
2
3
4
1

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

4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

※ 春分の日、秋分の日は未定

曜日型
週型

5

6

7

8

日 月 火 水 木 金 土

曜日型

日 月 火 水 木 金 土

週型

1
2
3
4
1
2
2
3
4
1
2

2
9
16
23
30

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

1
7 8
14 15
21 22
28 29
4 5
11 12
18 19
25 26

2
3
4
1
2

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

3
4
1
2
3

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

9

10

11

12

3
4
1
2
3

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

3
4
1
2
3
4
4
1
2
3
4

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

4
1
2
3
4

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

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

ทีติดต่อสอบถาม

สามารถค้นหาเฮลโลเวิร ์กใกล้บา้ นได้ทนี
ี

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

ดู เฮลโลเวิร ์กทีมีล่ามได้ทนี
ี

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

เมืออยากปรึกษาเกียวก ับเงือนไขในการทํางาน

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

