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โครงการชว่ยเหลอืผูท้ ีก่ าลงัหางาน (ควิโชคชุเิอนเซโดะ) คอื 
โครงการทีท่างประเทศญีปุ่่ นเร ิม่ข ึน้มาเพือ่ชว่ยใหบ้คุคลทีไ่มไ่ดร้บัประกนัการจา้งงาน 
(โคะโยโฮะเคน) หางานไดเ้ร็วข ึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ทา่นทีอ่ยากทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ไปยงั 

ฮลัโหลเวริค์ ในเมอืงทีท่่านอาศยัอยู่ 

 

● เง ือ่นไขในการขอรบัความชว่ยเหลอื 

คอื ①~④ ทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

① ทา่นทีก่ าลงัยืน่สมคัรการรหางานอยูท่ี ่ฮลัโหลเวริค์ 

② ไมม่ปีระกนัการจา้งงาน และไมไ่ดร้ับเบีย้เลีย้งระหวา่งตกงาน (ชสิเึกยีวควิฟ)ุ 

③ มคีวามมุง่มัน่อยากท างาน และมคีวามสามารถ 

④ ไดร้บัการพจิารณาจาก ฮลัโหลเวริค์ วา่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอื 

 

มโีครงการชว่ยเหลอืผูท้ ีก่ าลงัหางาน 
(ควิโชคชุเิอนเซโดะ) 

(การฝึกอบรมเพิม่ความสามารถในการ
ท างาน เพือ่จะไดห้างานท าไดเ้ร็วขึน้) 

รบัค าปรกึษาในกา
รหางานที ่
ฮลัโหลเวริค์ 

การฝึกอบรมการท างาน 
(โชคเุกยีวคนุเรง) 

หางานได้
เร็วขึน้ 

เบีย้เลีย้งการฝึกอบรมการท างาน (โชคเุกยีวคนุเรง จคูโคควิฟุคงิ) 
(เงนิทีแ่จกเพือ่น าไปใชใ้นการฝึกอบรม) 
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(ตวัอยา่ง เชน่)  

บคุคลทีไ่มไ่ดเ้บีย้เลีย้งระหวา่งตกงาน 

บคุคลทีไ่ดร้บัเบีย้เลีย้งระหวา่งตกงาน แตย่งัไมส่ามารถหางานใหมไ่ด ้

ผูท้ีเ่คยมบีรษัิทเป็นของตนเองแตไ่มม่งีานท า ณ ปัจจบุนั 

ผูท้ีจ่บการศกึษาโดยทีย่ังหางานท าไมไ่ด ้

 

● การฝึกอบรมการท างาน 

คอรส์พืน้ฐาน → ฝึกอบรมระยะสัน้ เฉพาะสกลิพืน้ฐานเพือ่ใหส้ามารถท างานได ้

คอรส์ปฏบิตั ิ→ เรยีนรูส้กลิทีจ่ าเป็นของงานประเภททีต่นอยากท า 

⮚ ระยะเวลาการเขา้คอรส์ : 2-6 เดอืน ตอ่ 1 คอรส์ 

⮚ ทา่นสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง ฮลัโหลเวริค์ 
（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/） 

● เบีย้เลีย้งการฝึกอบรมการท างาน 

< เนือ้หา > 

-   100,000เยน /เดอืน 

   -   เงนิคา่เดนิทางไปสถานทีฝึ่กอบรมการท างาน 

   -   คา่ทีอ่ยูอ่าศยั (*) 

* กรณีทีฮ่ลัโหลเวริค์ พจิารณาแลว้วา่ควรยา้ยบา้นเพือ่เขา้รบัการอมรม 
 

 

 

① มรีายไดต้วัเองไมถ่งึ 80,000 เยน/เดอืน 

② มรีายไดข้องครวัเรอืนไมถ่งึ 250,000 เยน/เดอืน 

③ แตล่ะครัวเรอืนตอ้งมทีรัพยส์นิทางการเงนิ (เชน่ เงนิเกบ็) มลูคา่รวมกนัไมถ่งึ 3 

ลา้นเยน 

④ ไมม่ทีีด่นิหรอืตกึครอบครอง นอกจากทีท่ีอ่าศยุอยู ๋ณ ปัจจบุนั 

⑤ เขา้ฝึกอบรมทกุครัง้ไมข่าด 

⑥ ไมม่บีคุคลใดในครอบครวัทีร่บัเงนิเบีย้เลีย้งประเภทเดยีวกนัอยู่ 

⑦ ไมเ่คยโกหกสรา้งเรือ่งขอเงนิเบีย้เลีย้งใดๆ ภายใน 3 ปีทีผ่า่นมา 

< เง ือ่นไขในการรบัเงนิ > 
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* ทา่นตอ้งไป รบัค าปรกึษาเรือ่งงานที ่ฮลัโหลเวริค์ 
ทัง้ตอนทีเ่ขา้คอรส์อบรมและหลงัจบคอรส์ (ปรกึษาเรอืงงาน) 
 

หากเบีย้เลีย้งการฝึกอบรมการท างานนัน้ไมเ่พยีงพอตอ่การด ารงชวีติ 
ทา่นสามารถยมืเงนิได ้(ตอ้งคนืในอนาคต) 
ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาสอบถามไปยงั ฮลัโหลเวริค์ 
 

● ข ัน้ตอน 

ข ัน้ตอนการเขา้รบัการอบรม 
ข ัน้ตอนการรบัเบีย้เลีย้งการฝึกอบรมกา

รท างาน 

1. ไปฮลัโหลเวริค์ ทีอ่ยูใ๋กลบ้า้น 
ยืน่สมคัรการหางาน 
บอกกบัเจา้หนา้ทีว่า่ 
อยากเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืผูท้ี่
ก าลงัหางาน 

บอกเจา้หนา้ทีว่า่อยากไดเ้บีย้เลีย้ง 

↓ 

2. เลอืกคอรส์อบรมที ่ฮลัโหลเวริค์ รับเอกสารและแบบฟอรม์ทีจ่ าเป็นตอ่การตร
วจสอบลว่งหนา้ของการขอเบีย้เลีย้ง ♦ 

↓ 

3. สมคัรเขา้รับการอบรมที ่ฮลัโหลเวริค์ กรอกและยืน่เออกสารทีจ่ะใชใ้นการตรวจสอ
บลว่งหนา้ของการขอเบีย้เลีย้ง 
♠ 

↓ 

4. 
น าเอกสารการสสมคัรไปยืน่ทีส่ถานทีท่ี่
จะฝึกอบรม 

 

↓ 

5. สอบ (สมัภาษณ์และขอ้เขยีน) ณ 
สถานทีเ่ขา้รับการอบรม 

 
สอบถามกบัทาง ฮลัโหลเวริค์ 
เรือ่งการเตรยีมตวัสอบสมัภาษณ์แล
ะขอ้เขยีน 

 

↓ 

6. หากไดร้ับการแจง้วา่สอบผา่นแลว้ 
กรณุาไปรับแบบฟอรม์แพลนการชว่
ยเหลอืการท างานทีฮ่ลัโหลเวริค์ 

รับผลการตรวจสอบลว่งหนา้และขอเอกสารเ
พือ่ยืน่ใบสมคัร 
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↓
7. เขา้รับการอบรม
ปรกึษาการท างานที ่ฮลัโหลเวริค์
ตามวนัทีก่ าหนด

ยืน่สมคัรขอเบีย้เลีย้ง ณ 
เวลาทีป่รกึษาการท างาน 

* กรณีดงัตอ่ไปนีม้ส่ามารถรบัเบีย้เลีย้งการฝึกอบรมการท างาน

ขอใหท้กุทา่นโปรดระมดัระวงั

･ไมไ่ป ฮลัโหลเวริค์ ตามวนัทีนั่ดหมาย

･ไมไ่ป /ไปสาย/กลบัเร็ว ณ วันทีอ่บมรม (แมว้า่จะแคค่รัง้เดยีวก็ตาม)

(หากมเีหตผุล จะตอ้งยืน่แสดงหลกัฐาน กรณุาขอค าปรกึษาเพิม่เตมิ) 

●สถานทีต่ดิตอ่

ฮลัโหลเวริค์ ในเมอืงทีใ่กลบ้า้นทา่น 

ขอ้มลู ฮลัโหลเวริค์ ทีม่ลีา่มอยู ่(อพัเดต ณ เดอืนพฤษภาคม 2020) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

อา้งองิ

โครงการช่วยเหลือผู้ทีก่ าลงัหางาน -กระทรวงแรงงาน 

มโีครงการช่วยเหลือผู้ทีก่ าลงัหางาน -กระทรวงแรงงาน 

♠เอกสารและแบบฟอรม์ทีจ่ าเป็นตอ่การยืน่ขอการตรวจสอบลว่งหนา้ในการ
ยืน่ขอเบีย้เลีย้งการฝึกอบรมการท างาน 

เอกสารทีม่รีะบหุมายเลขประจ าตวั (เชน่ มายนัมเบอรก์ารด์) 

บตัรประจ าตวัคนตา่งชาต ิ(ไซรวิการด์) 

แบบฟอรม์ทีร่ับมาจาก ฮลัโหลเวริค์ (♦) 

เอกสารอืน่ๆ (สอบถาม ฮลัโหลเวริค์ถงึรายละเอยีดเพิม่เตมิ) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/
index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/
index.html
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https://www.mhlw.go.jp/content/000645028.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000657587.pdf
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