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เก่ียวกบัเบ้ียเล้ียงระหวา่งตกงาน 
ส าหรับผูท่ี้ลาออก หรือตกงาน สามารถท าเร่ืองขอรับ “เบ้ียเล้ียงระหวา่งตกงาน (ชิซึเกียว คิวฟ)ุ” ไดจ้นกวา่จะหางานใหม่ได ้

โดยจะไดรั้บเบ้ียเล้ียงเป็นเงิน 50%-80% ของเงินเดือนก่อนท่ีจะตกงาน 

 

● เง่ือนไข 

 
● ขั้นตอนการท าเร่ือง 

 

<ส่ิงท่ีจะตอ้งเตรียมไป> 

ใบออกจากงาน ของผูเ้อาประกนั การประกนัการจา้งงาน (ขอไดจ้ากบริษทัท่ีออกมา) 

บตัรประจ าตวัคนต่างชาติ (ไซริวการ์ด) * 

เอกสารท่ีมีระบุหมายเลขประจ าตวั (เช่น มายนมัเบอร์การ์ด) 

ตราประทบัช่ือ 

สมุดบญัชีธนาคารหรือบตัรเอทีเอม็ธนาคารท่ีเป็นช่ือบญัชีของตวัเอง 

รูปถ่ายใบหนา้จ านวน 2 รูป (ดา้นยาว 3 ซม. ดา้นกวา้ง 2.5 ซม.) 

*ส าหรับผูท่ี้ถือสญัชาติญ่ีปุ่ น และไม่มีมายนมัเบอร์การ์ด จ  าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารอ่ืนเพ่ือยนืยนัตวั โปรดติดต่อสอบถามไปยงัฮลัโหลเวิร์ค 

 

● ระยะเวลาท่ีจะตอ้งรอกว่าจะไดรั้บเงิน  

กรณีท่ีออกจากงานเพราะทางบริษทัแจง้ให้ออก: 7 วนัหลงัจากท่ียืน่เร่ือง 

กรณีท่ีลาออกเอง: 7 วนั + 3 เดือนหลงัจากท่ียืน่เร่ือง (*1) 

① ก  าลงัหางานใหม่อยูเ่พราะอยากไดง้านใหม่ทนัที 

② กรณีท่ีออกจากงานเพราะทางบริษทัแจง้ให้ออก : 

เขา้อยูใ่นระบบประกนัการจา้งงาน (โคะโยโฮะเคน) ไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนท่ีจะออกจากงาน 

 

กรณีท่ีลาออกเอง : 

เขา้อยูใ่นระบบประกนัการจา้งงาน ไม่ต  ่ากวา่ 12 เดือนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนท่ีจะออกจากงาน 

 

ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดอ้ยูใ่นระบบประกนัการจา้งงาน หรือท างานในฐานะฟรีแลนซ์ จะไม่สามารถรับเบ้ียเล้ียงน้ีได ้

ขอ “ใบออกจากงาน ของผูเ้อาประกนั การประกนัการจา้งงาน (โคะโยโฮะเคน ฮิโฮะเคนฉะ ริโชะคุเฮียว )” จากบริษทัท่ีลาออกมา 

 

↓ 
 

ไปท่ีฮลัโหลเวิร์ค (ส านกังานความมัน่คงอาชีพของสาธารณะ) ประจ าเขตท่ีอาศยัอยู ่และท าเร่ือง “ก าหนดสิทธ์ิในการรับเงิน” และ “ยืน่สมคัรหางาน”  
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ส าหรับผูท่ี้เขา้ข่ายของขอ้ ① ～ ④ แลว้รอนานกว่า 7 วนัหลงัจากท่ียืน่เร่ืองขอเบ้ียเล้ียงระหว่างตกงาน  

ขอให้เดินทางไปปรึกษาท่ีฮลัโหลเวิร์คประจ าเขตท่ีอาศยัอยู ่

 

● ระยะเวลาท่ีจะไดรั้บเบ้ียเล้ียงระหวา่งตกงาน 

จะไดรั้บเป็นจ านวนวนัตามท่ีมีก าหนดไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี (*2) นบัตั้งแต่วนัต่อมาของวนัท่ีลาออก 

จ านวนวนัท่ีจะไดรั้บนั้น จะข้ึนอยูก่บัจ  านวนปีท่ีท างานอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 

● ติดต่อสอบถามท่ี  

ฮลัโหลเวิร์ค 

ฮลัโหลเวิร์คท่ีมีล่ามให้บริการ (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม 2020)  
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

  

*1: หลงัวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2020 ส าหรับผูท่ี้ลาออกเองดว้ยเหตุผลตามขอ้ ①～④ ต่อไปน้ี 

→ รอเพียง 7 วนัเท่านั้น 

① มีคนในครอบครัวท่ีอาศยัอยูด่ว้ยติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (Covid-19) 

ท าใหต้อ้งลาออกจากงานมาเพื่อมาพยาบาลหรือดูแล 

② ท่ีท างานมีคนติดเช้ือไวรัส เลยลาออกมาเพราะไม่อยากติดเช้ือไวรัส 

③ ลาออกเพราะไม่อยากติดเช้ือ เพราะมีคนในครอบครัวท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นคนท่ีมีโรคประจ าตวัพ้ืนฐาน สตรีตั้งครรภ ์

หรือเป็นผูสู้งวยั 

④ลาออกเพราะจ าเป็นตอ้งมาดูแลบุตรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (Covid-19) 

 *2: กรณีต่อไปน้ี สามารถต่อระยะเวลาออกไปไดม้ากกวา่ 1 ปี  

・กรณีท่ีไม่ไดไ้ปฮลัโหลเวิร์คเพราะไม่อยากติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (Covid-19)  

・กรณีท่ีมีอาการเหมือนกบัติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (Covid-19) 

・กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งดูแลบุตรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (Covid-19) 
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● ตวัอยา่งเอกสาร 

<ใบออกจากงาน ของผูเ้อาประกนั การประกนัการจา้งงาน 1> 
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<ใบออกจากงาน ของผูเ้อาประกนั การประกนัการจา้งงาน 2> 
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เหตุผลท่ีออกจากงาน 
1  บริษทัเลิกกิจการ 

2  ถึงอายเุกษียณ 

3  หมดสัญญาวา่จา้ง 

4  บริษทัใหอ้อกหรือเพราะความประสงคข์องบริษทั 

5  เป็นการตดัสินใจของพนกังาน 

6  อ่ืนๆ (นอกจากขอ้ 1-5) 
โปรดระบุเหตุผลท่ีชดัเจน 

เหตุผลท่ีชดัเจน (บริษทัเป็นผูเ้ขียน) 

เหตุผลท่ีชดัเจน (ผูท่ี้ออกจากงานเป็นผูเ้ขียน) 

มีขอ้ทกัทว้งในการกาวงกลม ○ 
ของเหตุผลการออกจากงานท่ีบริษทัเป็นผูเ้ขียนหรือไม่ ? 

มี        ไม่มี 

https://tcc117.jp/facil/


タイ語 

翻訳：NPO法人 多言語センターFACIL 
https://tcc117.jp/facil/ 

 

 

● ส่ิงท่ีควรระวงั 

 

หากยงัไม่ไดรั้บ “ใบออกจากงาน ของผูเ้อาประกนั การประกนัการจา้งงาน” จากบริษทัท่ีออกมา ขอใหติ้ดต่อสอบถามไปยงับริษทั 

 

เม่ือไดรั้บใบออกจากงาน ของผูเ้อาประกนั การประกนัการจา้งงาน ขอใหท้ าการกาวงกลมหวัขอ้ “เหตุผลท่ีออกจากงาน” 

 

หากเป็นคนแจง้กบับริษทัวา่ “ขอลาออก” เอง ก็จะถือวา่เป็น “เหตผุลส่วนตวัของพนกังาน”  

 

หากบริษทัเป็นผูแ้จง้วา่ “ขอใหอ้อกจากงาน” ก็จะถือวา่เป็น “เหตผุลโดยบริษทั” 

 

จะมีกรณีท่ีในความเป็นจริง เป็น “เหตุผลโดยบริษทั” แตบ่ริษทักลบัแจง้วา่เป็น “เหตุผลส่วนตวัของพนกังาน”  

 

โปรดระวงั เพราะมีกรณีท่ีบริษทัจะโกหกวา่ “ถา้ใส่วา่เป็นเหตุผลโดยบริษทัจะหางานใหม่ไม่ได”้ เป็นตน้ 

 

*กรณีท่ีลาออกเพราะไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ก็ขอใหแ้จง้บริษทัใหเ้ขียนระบุไวด้ว้ย 
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< อา้งอิง / ท่ีมา > (ภาษาญี่ปุ่น) 
ฮลัโหลเวร์ิค 
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 

 

แนะน าการใชบ้ริการฮลัโหลเวร์ิค 
http://hellowork.kilo.jp/risyokusyoumeisyo.html 

 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการญี่ปุ่น 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html 

* “ถึงทุกท่านท่ีออกจากงาน”  มีไฟล ์PDF ฉบบัภาษาองักฤษ 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000198944.pdf 

 

ขอ้ก าหนดพิเศษท่ีเก่ียวกบัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการญ่ีปุ่น) 
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628804.pdf 

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000642457.pdf 

 

GOWELL TOWN 
https://gowell-town.com/subsidy/0505-9/ 

 

withnews, Yahoo!News (บทความท่ีคนขององคก์รไม่แสวงผลก าไร (NPO) POSSE เป็นผูเ้ขียน) 
https://withnews.jp/article/f0200410007qq000000000000000W0ej11101qq000020871A 

https://withnews.jp/article/f0200606003qq000000000000000G00111101qq000021162A 

https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200413-00173041/ 

 

TOMATES Agent 
https://agent.to-mates.com/ja/column/welfare_in_japan/1995 
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