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คำำ�นำำ�

สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั โดยสำำ�นัักประสำ�นัคว�มรว่มมือระหว�่งประเทศ มีภ�รกจิ

ในัก�รให้คว�มช่่วยเหลัือแลัะค้้มครองสำิทธิิประโยช่น์ัของแรงง�นัไทยที�ทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ แลัะ

แรงง�นัไทยที�เคยเดินัท�งไปทำ�ง�นัต่่�งประเทศ รวมถึึงท�ย�ทของแรงง�นัไทยที�เคยไปทำ�ง�นั 

ต่่�งประเทศ ให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัอันัพึึงมีพึึงได้ต่�มกฎหม�ยของแต่่ลัะประเทศ อันัประกอบ 

ไปด้วยสิำทธิิประโยช่น์ัที�เป็นัตั่วเงินั แลัะสิำทธิิประโยช่น์ัที�ไม่เป็นัตั่วเงินั อ�ทิ เงินัค่�จ้�งค้�งจ่�ย 

เงินัคืนัภ�ษีี เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย หรือเสีำยชี่วิต่ แลัะติ่ดต่�มตั่วแรงง�นั

กรณีีข�ดก�รติ่ดต่่อ หรือถูึกจับก้ม เป็นัต้่นั สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ได้จัดทำ�

คู่มือสิำทธิิประโยช่น์ัแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ โดยเนืั�อห�ประกอบไปดว้ยข้อมูลัสิำทธิิประโยช่น์ัต่่�งๆ

ที�แรงง�นัจะได้รับ แลัะก�รจัดเต่รียมเอกสำ�รในัก�รขอรับสิำทธิิประโยช่น์ัแต่่ลัะประเภท เพืึ�อเป็นั 

ก�รสำนัับสำน้ันัก�รปฏิิบัติ่ง�นัของสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศ หน่ัวยง�นัรับเรื�องร้องท้กข์ทั�งในั

ส่ำวนักลั�งแลัะในัสำว่นัภูมิภ�ค เพืึ�อให้ก�รช่่วยเหลัอืค้้มครองสำทิธิิประโยช่น์ัของแรงง�นัไทยที�ทำ�ง�นั

ในัต่่�งประเทศแลัะที�เคยเดินัท�งไปทำ�ง�นัต่่�งประเทศ รวมทั�งท�ย�ทแรงง�นัให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ั

อันัพึึงได้รับ อีกทั�งเป็นัก�รยกระดับคว�มสำ�ม�รถึในัก�รบริห�รจัดก�ร แลัะก�รดำ�เนิันัง�นัด้�นั 

ก�รค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ัให้มีประสิำทธิิภ�พึยิ�งขึ�นั

สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ขอขอบค้ณีสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศ

ท้กแหง่ กรมก�รจดัห�ง�นั ที�ให้ก�รสำนัับสำน้ันัขอ้มูลั รวมทั�งผูู้้เกี�ยวข้องท้กท่�นัที�ได้ให้คำ�แนัะนัำ�แลัะ

ส่ำงเสำริม สำนัับสำน้ันัให้ก�รจัดทำ�คู่มือดังกล่ั�วประสำบผู้ลัสำำ�เร็จเป็นัอย่�งดี แลัะหวังเป็นัอย่�งยิ�งว่�

คู่มือฉบับนีั�จะเป็นัประโยช่น์ัแก่แรงง�นัไทยแลัะท�ย�ทแรงง�นัไทยที�ไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ 

ต่ลัอดจนัผูู้้ปฏิิบัติ่ง�นัด้�นัก�รค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ัฯ แลัะผูู้้ที�สำนัใจท้กท่�นั

สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั 

กันัย�ยนั 2563

คำำ�นำำ�
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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

1. สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั มีภ�รกิจ

หนึั�งในัก�รประสำ�นั ติ่ดต่�มสิำทธิิประโยช่น์ัของแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ แรงง�นัไทยที�เดินัท�งไป

ทำ�ง�นัต่่�งประเทศอย่�งถูึกต้่องต่�มกฎหม�ยแต่่ไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ� เช่่นั ไม่ได้ทำ�ง�นัในั

ต่ำ�แหน่ังที�ต่กลังกนััไว้ หรือไม่ได้รับค่�จ้�งหรือสิำทธิิประโยช่น์ัจ�กก�รทำ�ง�นัต่�มที�ได้ต่กลังกนััไว้หรือ

ไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแรงง�นั ให้คว�มช่่วยเหลืัอแก่แรงง�นัไทยแลัะท�ย�ทของแรงง�นั

ไทยที�ไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ ให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัอันัพึึงมีพึึงได้จ�กก�รทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ 

ทั�งก่อนัก�รเดินัท�ง ระหว่�งก�รทำ�ง�นั แลัะกลัับจ�กก�รทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ เพืึ�อติ่ดต่�มสิำทธิิ

ประโยช่น์ัทั�งที�เป็นัตั่วเงินัแลัะไม่เป็นัตั่วเงินั อ�ทิ ค่�จ้�งค้�งจ่�ย เงินัคืนัภ�ษีี เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ

เงินัประกันัก�รเดนิัท�งกลัับ ก�รให้คว�มช่่วยเหลืัอกรณีีเจ็บป่วยหรือเสีำยชี่วิต่ แรงง�นัถูึกจับก้ม แลัะ

แรงง�นัข�ดก�รติ่ดต่่อ เป็นัต้่นั สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศ ที�ดูแลัสิำทธิิประโยช่น์ัของ 

แรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศมีดังนีั�

กี่ล่่มูประเทศ สิำ�นัำกี่ง�นำแรงง�นำ พ้ั�นำท่�รับื้ผิดีชอบื้

เอเช่ยต้ะวันำออกี่ เก�หลีั เก�หลีัใต้่

ญี�ป่้นั ญี�ป่้นั

ฮ่่องกง ฮ่่องกง ม�เก๊� หมู่เก�ะม�เรียน่ั�เหนืัอ

ไทเป ไทเป จีหลัง เถึ�หยวนั อี�หลั�นั ซิินัจู� เหมี�ยวลีั� ไถึจง 

ฮั่วเหลีัยนั หนัันัโถึว เหลีัยงเจียง แลัะจินัเหมินั

เก�สำง เก�สำง จ�งฮั่ว ไถึหนั�นั หย้นัหลิันั เจี�ยเอี�ย ผิู้งต่ง 

ไถึต่ง แลัะเก�ะเผิู้งหู

เอเช่ยต้ะวันำออกี่เฉ่ียงใต้้ สิำงคโปร์ สิำงคโปร์

ม�เลัเซีิย ม�เลัเซีิย

บรูไนั บรูไนั

ต้ะวันำออกี่กี่ล�ง ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย (ริย�ด) ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย คูเวต่ บ�ห์เรนั จอร์แดนั อิรัก ซีิเรีย

เลับ�นัอนั อียิปต์่ แอลัจีเรีย เยเมนั ลิัเบีย แลัะ

โมร็อกโก

หน่ำวยง�นำดูีแลสิิทธิิประโยชน์ำข้องแรงง�นำไทยในำต่้�งประเทศ

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ
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ห�กไม่มีสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศนัั�นัๆ แรงง�นัไทยหรือญ�ติ่แรงง�นัไทยสำ�ม�รถึ 

ร้องท้กข์ขอคว�มช่่วยเหลืัอเพืึ�อติ่ดต่�มสิำทธิิประโยช่น์ั ได้ที� กองค้้มครองแลัะดูแลัผู้ลัประโยช่น์ั 

คนัไทยในัต่่�งประเทศ กรมก�รกงส้ำลั กระทรวงก�รต่่�งประเทศ แลัะสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่หรือ

สำถึ�นักงส้ำลัใหญ่ประจำ�ประเทศ  

 2. กองบรหิ�รแรงง�นัไทยไปต่่�งประเทศ กรมก�รจดัห�ง�นั  โดยแรงง�นัไทยที�เป็นัสำม�ชิ่ก

กองท้นัเพืึ�อช่่วยเหลืัอคนัห�ง�นัไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ สำ�ม�รถึขอรับเงินัสำงเคร�ะห์จ�กกองท้นัฯ

ได้ต่�มเงื�อนัไขที�กองท้นัฯ ระบ้  

 3. กองค้้มครองแลัะดูแลัผู้ลัประโยช่น์ัคนัไทยในัต่่�งประเทศ กรมก�รกงส้ำลั กระทรวง 

ก�รต่่�งประเทศ มีภ�รกิจที�สำำ�คัญในัก�รช่่วยเหลัือค้้มครองแรงง�นัไทยที�เดินัท�งไปทำ�ง�นั 

ต่่�งประเทศอย่�งถูึกต้่องต่�มกฎหม�ยแต่่ไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ� เช่่นั ไม่ได้ทำ�ง�นัในั 

ต่ำ�แหน่ังที�ต่กลังกันัไว้ หรือไม่ได้รับค่�จ้�งหรือสิำทธิิประโยช่น์ัจ�กก�รทำ�ง�นัต่�มที�ได้ต่กลังกันัไว้ 

หรือไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแรงง�นั ก�รช่่วยเหลัอืดูแลัคนัไทยที�กระทำ�คว�มผู้ดิ ถูึกจับก้ม

ค้มขัง แลัะถูึกจำ�ค้กในัต่่�งประเทศ ก�รช่่วยเหลืัอมีตั่�งแต่่ก�รดูแลัให้ได้รับคว�มเป็นัธิรรมในั 

ก�รพึิจ�รณี�คดีก�รเยี�ยมเยียนัให้กำ�ลัังใจห�กถึูกตั่ดสิำนัให้จำ�ค้กไปจนัถึึงก�รพึิจ�รณี�คว�มเป็นัไป

ได้ในัก�รขอลัดโทษี แลัะประสำ�นัง�นัในัก�รที�ผูู้้ต้่องโทษีจะขออภัยโทษีในักรณีีประห�รชี่วิต่ โดย

ก�รช่่วยเหลืัอจะต้่องเป็นัไปต่�มกฎระเบียบหรือกฎหม�ยของประเทศที�ไปทำ�คว�มผิู้ด แลัะขึ�นัอยู่

กับคว�มร่วมมือแลัะคว�มต่กลังระหว่�งประเทศไทยกับประเทศนัั�นัๆ

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ

(อ�บูด�บี)

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ ก�ต่�ร์ โอม�นั แลัะอิหร่�นั

อิสำร�เอลั (เทลัอ�วีฟ) อิสำร�เอลั

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ
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สิิทธิิประโยชน์ำข้องแรงง�นำไทยในำต่้�งประเทศ

ท่� ประเทศ ประเภทข้องสิิทธิิประโยชน์ำ

1. สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั - เงินัประกันัสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�ง (เงินัแทจิกึม)

- เงินัประกันัก�รเดินัท�งกลัับ (ค่�ตั่�วเครื�องบินั)

- เงินัสำะสำมเลีั�ยงชี่พึ หรือเงินับำ�นั�ญแห่งช่�ติ่สำ�ธิ�รณีรัฐ

เก�หลีั (เงินัก้กมินัยอนักึม)

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

2. ญี�ป่้นั - เงินัสำะสำมเลีั�ยงชี่พึ

3. ฮ่่องกง - พิึจ�รณี�จ�กสัำญญ�ที�ทำ�ขึ�นัระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง

4. ไต้่หวันั (ไทเป/เก�สำง) - เงินัคืนัภ�ษีี (ต้่องยื�นัขอคืนัภ�ยในั 5 ปี หลัังจ�กเดินัท�งกลัับ

จ�กไต้่หวันั)

- เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ

- เงินัทดแทนักรณีีท�ย�ทสำ�ยเลืัอดต่รงเสีำยชี่วิต่

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

5. ม�เลัเซีิย - เงินัคืนัภ�ษีี

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

6. สิำงคโปร์ - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

7. บรูไนั - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

8. ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย - เงินัโกซีิ�

9. สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

10. อิสำร�เอลั - เงินัช่ดเช่ยกรณีีถูึกเลิักจ้�ง (ปิซูิอิม)

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ



การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับผู้ปว่ยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ กลับประเทศไทย

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผู้ประสานงาน)

1. ขอตรวจสอบสิทธิของผูปวย

2. ขอยกเวนคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

ในกรุงเทพฯ และในภูมิลําเนา

ตนทางไปยังโรงพยาบาลปลายทาง

3. ขอยกเวนคาใชจายรถพยาบาลจากโรงพยาบาล

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สป.สธ.)

ทําหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองการต่างประเทศ (ตปท.) 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 

02 – 590 - 1014

02 – 590 - 1174

เจาหนาที่ประสานงาน ................................

02 – 590 - 1367

โรงพยาบาลราชวิถี

เจาหนาที่ประสานงาน

02 – 590 - 1014

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
สถาบันประสาทวิทยา 
หรือโรงพยาบาลในเครืออื่นๆ

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
โทรศัพท์  02 – 232 – 1240 และ 097 – 186 - 9036

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)

ทําหนังสือถึง เลขาธิการ สปสช.

02 – 143 – 9730 – 1

เจาหนาที่ประสานงาน ................................

02 – 590 - 1367

การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทําหนังสือถึง ผูอํานวยการทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

02 – 132 – 5380 

02 – 132 – 5122

02 – 132 – 5105

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

ทําหนังสือถึง ผูบังคับการตรวจคนเขาเมือง 2 

02 – 134 – 0841

02 – 134 – 0845

กรมการจัดหางาน (กกจ.)

ทําหนังสือถึง กรมการจัดหางาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(กรมการแพทย์)

โรงพยาบาลในเครือ

ฝา่ยแพทย์ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในเวลาราชการ (08.00 – 17.00 น.)

คลินิกแพทย์สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 3

02 – 132 – 5301 - 2

medservice@airportthai.co.th

ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง

สุวรรณภูมิ  02 – 134 - 4272

ดอนเมือง   02 – 535 - 5374

กองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ

ผูอํานวยการ

02 – 134 – 2666

ระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี 

02 – 245 – 9429

ระบบ TIC ประเทศอิสราเอล

02 – 245 – 0978

ระบบ IM ประเทศญี่ปุน

02 – 245 – 9428

ประเทศไตหวันและประเทศอื่นๆ

02 – 245 – 1034

นอกเวลาราชการ (17.00 – 08.00 น.)

คลินิกสมิติเวช อาคารผู้โดยสารชั้น 3 ประตู 3

02 – 134 – 2666

02 – 134 – 2667

1. ขอความอนุเคราะหรถโรงพยาบาลรับ-สงผูปวย

2. ขอความอนุเคราะหโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

3. ขอความอนุเคราะหโรงพยาบาลในภูมิลําเนา 2. ขอยกเวนคาใชจายที่เกิดจากขอ 1

เพื่อสงตอใหรถพยาบาลที่มารอรับ

1. ขออํานวยความสะดวกรับผูปวยจากตัวเครื่อง
ขออํานวยความสะดวกใน

การประทับตราขาเขาของผูปวย

1. ขออํานวยความสะดวกรับผูปวยภายใน

ทาอากาศยาน

2. ขออํานวยความสะดวกญาติของผูปวยที่มารอรับ

3. รายงานการเดินทางกลับของแรงงานที่เจ็บปวย

ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
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1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย/
 กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ  

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
ขณะทํางานในต่างประเทศ

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
   แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อ
 กลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ฯลฯ
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของ
 แรงงานไทยในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทย
 ท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน
โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
     สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ใหสํานักงานแรงงาน/ฝายแรงงานในตางประเทศดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 หนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงาในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงานใน
พ้ืนท่ีโดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
 ตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
(4) กองคุมครองฯ ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ
 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงให สปร. ทราบ จะแจงหนวยงานรับคํารองทราบ 
 เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกองคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารอง
 กรณีย่ืนท่ี สปร. สปร.จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ี
 เก่ียวของใหกองคุมครองฯ เพ่ือใหกองคุมครองฯ สงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 สปร. ทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป
 กรณีย่ืนท่ี กองคุมครองฯ กองคุมครองฯ จะดําเนินการสงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานแรงงาน
 ในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงใหหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรอง
 ตอไป

2
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ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

2

1) ทํางานอยู่ในประเทศท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน
โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรม
 การขอรับสิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกข
 ไมมีแบบฟอรมใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.)
(3) สปร. ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงาน
 แรงงานในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับ
 แจงผลการดําเนินการจะแจงใหหนวยรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไป
 ยังผูรองตอไป

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวง
แรงงาน โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรม
 การขอรับสิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกข
 ไมมีแบบฟอรมใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหกองคุมครองฯ
(4) กองคุมครองฯ ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ
 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการ
 จะแจงให สปร. ทราบ จะแจงหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจง
 ไปยังผูรองตอไป

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทย
ในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ โดยจะ
ดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารอง
 กรณีย่ืนท่ี สปร. สปร.จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ี
 เก่ียวของใหกองคุมครองฯ เพ่ือใหกองคุมครองฯ สงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 สปร. ทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป
 กรณีย่ืนท่ี กองคุมครองฯ กองคุมครองฯ จะดําเนินการสงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานแรงงาน/
 ฝายแรงงานในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับ
 แจงผลการดําเนินการจะแจงใหหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจง
 ไปยังผูรองตอไป

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
เม่ือกลับประเทศไทย

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย/
 กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ  

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
ขณะทํางานในต่างประเทศ

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
   แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อ
 กลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ฯลฯ
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของ
 แรงงานไทยในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทย
 ท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน
โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
     สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ใหสํานักงานแรงงาน/ฝายแรงงานในตางประเทศดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 หนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงาในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงานใน
พ้ืนท่ีโดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
 ตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
(4) กองคุมครองฯ ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ
 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงให สปร. ทราบ จะแจงหนวยงานรับคํารองทราบ 
 เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกองคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารอง
 กรณีย่ืนท่ี สปร. สปร.จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ี
 เก่ียวของใหกองคุมครองฯ เพ่ือใหกองคุมครองฯ สงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 สปร. ทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป
 กรณีย่ืนท่ี กองคุมครองฯ กองคุมครองฯ จะดําเนินการสงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานแรงงาน
 ในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงใหหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรอง
 ตอไป

2
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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

แนวทางการเรียกร้องสิทธิประโยชน์
การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย/ญาติแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ

สามารถจําแนกได้เป็น 2 กรณี คือ 

ทํางานอยู่ในประเทศที่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่ 

ทํางานอยู่ในประเทศท่ีไม่มีสํานักงานแรงงาน
ต้ังอยู่

กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์

ขณะทํางานในต่างประเทศ

1

ทํางานอยู่ในประเทศที่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่ 

ทํางานอยู่ในประเทศที่ไม่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่

กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์

เม่ือกลับประเทศไทย

2

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ีแรงงานไทย
 ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถย่ืนคําร้องได้
 ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทยมีความประสงค์
 เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในกรณีต่างๆ หรือติดตาม
 แรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติแรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนใน
 กรณีท่ีแรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย
 /กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทยมีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน 
 ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ
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ญีี่�ป่�น

ญ่ี่�ป่�นำ
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ญ่ี่�ป่�นำ
 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�ทำ�ง�นัในัประเทศญี�ป่้นั ไม่ว่�จะถืึอสัำญช่�ติ่ใดก็ต่�ม จะต้่องมีหน้ั�ที�

ปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแลัะได้รับก�รค้้มครองโดยกฎหม�ยแลัะระเบียบที�เกี�ยวข้อง เช่่นั กฎหม�ย

ม�ต่รฐ�นัแรงง�นั (Labour Standards Law) กฎหม�ยคว�มปลัอดภัยแลัะอ�ชี่วอนั�มัยในั 

ง�นัอ้ต่สำ�หกรรม (Industrial Safety and Health Law) กฎหม�ยประกันัอ้บัติ่เหต้่จ�ก 

ก�รทำ�ง�นั(Workers’ Accident Compensation Insurance Law) กฎหม�ยประกันับำ�นั�ญ 

(Pension Insurance Law) ก�รประกันัส้ำขภ�พึ (Health Insurance Law) แลัะกฎหม�ยประกันั

ก�รจ้�งง�นั (Employment Security Law) รวมทั�งกฎหม�ยก�รเข้�ประเทศแลัะก�รได้อน้ัญ�ต่ 

ลังต่ร� (วีซ่ิ�) แลัะประเภทง�นัที�อน้ัญ�ต่สำำ�หรับผูู้้ฝึ่กง�นัด้�นัเทคนัิคต่�มกฎหม�ยคนัเข้�เมือง 

แลัะผูู้้ลีั�ภัย (Immigration and Refugee Law) แลัะกฎหม�ยว่�ด้วยก�รดำ�เนิันัก�รเกี�ยวกับ              

ก�รฝึ่กง�นัด้�นัเทคนัิคสำำ�หรับช่�วต่่�งช่�ต่ิให้เป็นัไปอย่�งเหม�ะสำมแลัะก�รค้้มครองผูู้้ฝึ่กง�นั 

ด้�นัเทคนิัค (Act on Proper Technical Intern Training and Protection of Technical Intern 

Trainees) นัอกจ�กนีั�แรงง�นัต่่�งช่�ติ่มีหน้ั�ที�จ่�ยภ�ษีีร�ยไดบ้้คคลัธิรรมด�แลัะภ�ษีีท้องที� เป็นัต้่นั

ทั�งนีั� กฎหม�ยม�ต่รฐ�นัแรงง�นัญี�ป่้นัได้กำ�หนัดไว้ว่� “ห้�มูมิูให้นำ�ยจั้�งเล้อกี่ปฏิิบัื้ติ้ในำเร้�อง 

ค่ำ�จ้ั�งชั�วโมูงทำ�ง�นำและเง้�อนำไข้กี่�รทำ�ง�นำโดียมู่สิ�เหต่้จั�กี่สิัญี่ช�ติ้ คำว�มูเช้�อและสิถ�นำภ�พั

ท�งสัิงคำมูข้องแรงง�นำ”

 ต่�มกฎหม�ยม�ต่รฐ�นัแรงง�นัไดก้ำ�หนัดใหน้ั�ยจ้�งต้่องเป็นัผูู้้รับผิู้ดช่อบก�รจ�่ยค่�รักษี� 

พึย�บ�ลัแลัะค่�ช่ดเช่ยจ�กก�รหย้ดง�นักรณีีที�แรงง�นัได้รับบ�ดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนืั�องจ�ก 

ก�รทำ�ง�นัแต่่เนืั�องจ�กนั�ยจ้�งท้กร�ยไม่สำ�ม�รถึรับผิู้ดช่อบค่�ใช้่จ่�ยดังกล่ั�วได้ กฎหม�ยจึงบังคับ

ให้เจ้�ของกิจก�รท้กแห่ง ไม่ว่�จะเป็นันั�ยจ้�งร�ยบ้คคลั หรือนั�ยจ้�งที�จดทะเบียนัในัรูปนิัติ่บ้คคลั 

ที�มีก�รจ้�งแรงง�นัตั่�งแต่่ 1 คนัขึ�นัไป จะต้่องเข้�ระบบประกันัอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นัให้กับแรงง�นั 

กรณีีที�แรงง�นัได้รับบ�ดเจ็บหรือเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นั ระบบประกันัฯจะจ่�ยเงินัทดแทนัระหว่�ง

ก�รหยด้ง�นั ยกเว้นั 3 วันัแรกนั�ยจ้�งจะต้่องเป็นัผูู้้รับผิู้ดช่อบ รวมทั�งจ่�ยเงินัทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บ

ระหว่�งก�รเดินัท�งไป-กลัับระหว่�งที�พึักแลัะที�ทำ�ง�นัด้วย อนึั�ง ก�รเข้�ระบบประกันัอ้บัต่ิเหต้่ 

จ�กก�รทำ�ง�นันั�ยจ้�งต้่องเป็นัผูู้้รับผิู้ดช่อบในัก�รจ่�ยเบี�ยประกันัทั�งหมด

1.
ระบื้บื้ประกัี่นำอ่บัื้ติ้เหต่้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ 
(Workers’ Accident Compensation Insurance)

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

ญ่ี่�ป่�นำ
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 กรณีีที�เกิดอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นั แรงง�นัจะต้่องยื�นัคำ�ร้องขอรับสิำทธิิประโยช่น์ัต่่อ

สำำ�นัักง�นัม�ต่รฐ�นัแรงง�นัในัท้องที�ที�สำถึ�นัประกอบก�รตั่�งอยู่ด้วยต่นัเอง หรือให้ท�ย�ทเป็นัผูู้้ยื�นั

แทนักรณีีแรงง�นัเสีำยชี่วิต่ ทั�งนีั� นั�ยจ้�งจะต้่องให้คว�มช่่วยเหลืัอแรงง�นัในัก�รดำ�เนิันัก�รขอสิำทธิิ

ประโยช่น์ัทดแทนัดังกล่ั�ว

ประโยช่น์ัทดแทนัแบ่งออกเป็นั 6 ประเภท ดังนีั� 

 (1) ค่ำ�รักี่ษ�พัย�บื้�ล

 แรงง�นัที�เจ็บป่วยหรือบ�ดเจ็บในัก�รทำ�ง�นัสำ�ม�รถึเข้�รับก�รรักษี�ตั่วในัโรงพึย�บ�ลั

ของระบบประกันัฯ โดยไม่ต้่องเสีำยค่�ใช้่จ่�ยจนักว่�จะห�ยข�ดหรือหมดคว�มจำ�เป็นัในัก�รรักษี�

กรณีีที�แรงง�นัมีเหต้่จำ�เป็นัไม่สำ�ม�รถึเข้�รับก�รรักษี�ตั่วในัโรงพึย�บ�ลัที�อยู่ในัระบบประกันัฯ 

ได้ แรงง�นัจะต้่องสำำ�รองค่�รักษี�พึย�บ�ลัไปก่อนัแลัะทำ�เรื�องขอเบิกค่�รักษี�พึย�บ�ลัได้เต็่มจำ�นัวนั

ในัภ�ยหลััง 

 (2) ค่ำ�ทดีแทนำกี่รณ่หย่ดีง�นำ

 แรงง�นัที�หย้ดง�นัเพืึ�อรักษี�ตั่วโดยไม่ได้รับค่�จ้�ง จะได้รับค่�ทดแทนัร้อยลัะ 80 ของ

ค่�จ้�งพืึ�นัฐ�นัแรงง�นัต่่อวันั (จ�กระบบประกันัฯ ร้อยลัะ 60 แลัะเงินัเพิึ�มพิึเศษีร้อยลัะ 20) ทั�งนีั�

คำ�นัวณีจ�กค่�จ้�งเฉลีั�ยร�ยวันัย้อนัหลััง 3 เดือนัก่อนัเกิดเหต้่ โดยระบบประกันัฯ จะจ่�ยให้ตั่�งแต่่

วันัที� 4 ของก�รหยด้ง�นั ส่ำวนัค่�ทดแทนัในัส่ำวนัของวันัที� 1 – 3 นั�ยจ้�งจะต้่องเป็นัผูู้้จ่�ยให้ลูักจ้�ง

ต่�มกฎหม�ยม�ต่รฐ�นัแรงง�นัเป็นัจำ�นัวนัไม่น้ัอยกว่�ร้อยลัะ 60 ของค่�จ้�งเฉลีั�ย

 (3) ค่ำ�ทดีแทนำร�ยปีกี่รณ่กี่�รเจ็ับื้ป�วยเร้�อรัง

 กรณีีที�แรงง�นัเข้�รับก�รรักษี�เป็นัเวลั� 1 ปี 6 เดือนัขึ�นัไป แต่่อ�ก�รป่วยหรืออ�ก�ร 

บ�ดเจ็บยงัทรงตั่วหรือมีอ�ก�รหนัักขึ�นั ไม่สำ�ม�รถึรักษี�ต่่อให้เป็นัปกติ่ได้ ระบบประกันัฯ จะพิึจ�รณี�

จ่�ยค่�ทดแทนัเป็นัร�ยปี แทนัก�รจ่�ยเงินัทดแทนัระหว่�งก�รหย้ดง�นัในัข้อ (2) ก�รจ่�ย 

ค่�ทดแทนัแบ่งเป็นัระดับ 1 – 3 ขึ�นัอยู่กับอ�ก�รเจ็บป่วยหรือบ�ดเจ็บ 

 (4) ค่ำ�ทดีแทนำกี่รณ่สูิญี่เส่ิยอวัยวะหร้อสิมูรรถภ�พั

 แรงง�นัที�สูำญเสีำยอวัยวะหรือสำมรรถึภ�พึ หลัังเข้�รับก�รรักษี�จนัอ�ก�รบ�ดเจ็บหรือ 

เจ็บป่วยสิำ�นัส้ำดแล้ัว ระบบประกันัฯ จะประเมินัก�รสูำญเสีำยเพืึ�อจ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ั โดยแบ่งเป็นัระดับ 

1 – 14 ทั�งนีั� ระดับ 1 – 7 จะได้รับเงินัทดแทนัเป็นัร�ยปีต่ลัอดชี่วิต่ นัอกจ�กนีั�ยังได้รับเงินัทดแทนั

พิึเศษีเพิึ�มให้ด้วย ส่ำวนัระดับ 8 – 14 จะได้รับค่�ทดแทนัเป็นัเงินัก้อนัจ่�ยครั�งเดียว

กี่�รจ่ั�ยสิิทธิิประโยชน์ำ

ญ่ี่�ป่�นำ
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 (5) ค่ำ�ทดีแทนำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้

 ท�ย�ทของแรงง�นัที�เสีำยชี่วิต่จ�กอ้บัติ่เหต้่ในัก�รทำ�ง�นัแลัะระหว�่งก�รเดนิัท�งไป-กลัับ

ระหว�่งที�พัึกแลัะที�ทำ�ง�นัมสิีำทธิิที�จะขอรับค่�ทดแทนัในัรปูของเงินัทดแทนัเปน็ัร�ยปี หรือเงินัก้อนั 

จ่�ยครั�งเดียว รวมทั�งจะได้รับเงินัเพิึ�มพิึเศษีด้วย ทั�งนีั� ท�ย�ทที�อยู่ในัข่�ยได้รับเงินัประกันัต้่อง 

เป็นัไปต่�มเงื�อนัไขอ�ยแ้ลัะค้ณีสำมบัติ่ที�ระบบประกันัได้กำ�หนัดไว้เท่�นัั�นั 

 (6) ค่ำ�ทำ�ศพั

 ท�ย�ทของแรงง�นัหรือผูู้้ดำ�เนิันัก�รจัดง�นัฌ�ปนักิจจะได้รับเงินัช่่วยเหลืัอ ต่�มเงื�อนัไข

ข้อ (1) หรือข้อ (2) โดยจ่�ยต่�มข้อที�จำ�นัวนัเงินัสูำงกว่�

 (1)  ค่�ทำ�ศพึ 315,000 เยนั แลัะ เงินัช่่วยเหลืัอ 30 วันัของค่�จ้�งพืึ�นัฐ�นัเฉลีั�ยร�ยวันั

 (2)  เงินัช่่วยเหลืัอ 60 วันัของค่�จ้�งพืึ�นัฐ�นัเฉลีั�ยร�ยวันั

 แรงง�นัต้่องยื� นัคำ� ร้องขอรับสิำท ธิิประโยช่น์ั ต่่อสำำ� นัักง�นัม�ต่รฐ�นัแรงง�นั 

(Labour Standard Inspection Office : LSIO หรือ Roudo Kijun Kantokusho) ในัท้องที� 

ที�สำถึ�นัประกอบก�รตั่�งอยู่ด้วยต่นัเอง หรือให้ท�ย�ทเป็นัผูู้้ยื�นัแทนักรณีีแรงง�นัเสีำยชี่วิต่ ทั�งนีั� 

นั�ยจ้�งต้่องให้คว�มช่่วยเหลืัอแรงง�นัในัก�รดำ�เนิันัก�รขอรับสิำทธิิประโยช่น์ัทดแทนัดังกล่ั�วด้วย 

โดยต้่องใช้่เอกสำ�รประกอบคำ�ร้อง ดังนีั�

กี่�รข้อรับื้สิิทธิิประโยชน์ำ

สิิทธิิประโยชน์ำ เอกี่สิ�ร หลักี่ฐ�นำประกี่อบื้

ระบบประกันัอ้บัติ่เหต้่ 

จ�กก�รทำ�ง�นั

1. หลัักฐ�นัของแรงง�นั ได้แก่ หนัังสำือเดินัท�ง บัต่รประจำ�ตั่วผูู้้พึำ�นััก   
   (Zairyu Card) หรือบัต่รประกันัส้ำขภ�พึ

2. หลัักฐ�นัเกี�ยวกับก�รทำ�ง�นั ได้แก่ บัต่รประจำ�ตั่วพึนัักง�นั ใบรับเงินัเดือนั
   บัต่รลังเวลั�ทำ�ง�นั

3. หลัักฐ�นัก�รรับก�รรักษี�พึย�บ�ลั ได้แก่ ใบเสำร็จรับเงินัแลัะใบรับรองแพึทย์

4. ใบคำ�ร้องในัก�รขอรับสิำทธิิประโยช่น์ั (ขอรับได้ที�สำำ�นัักง�นัม�ต่รฐ�นัแรงง�นั)

**เจ้�หน้ั�ที�จะขอเอกสำ�รประกอบเพิึ�มเติ่มได้ต่�มคว�มจำ�เป็นั**

ญ่ี่�ป่�นำ
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กิี่จักี่�ร อัต้ร�เบ่ื้�ยประกัี่นำ

กิจก�รทั�วไป 12/1000 (นั�ยจ้�งจ่�ยสำมทบ 8/1000 แรงง�นั 4/1000)

กิจก�รเกษีต่รป่�ไม้

ประมงแลัะก�รผู้ลิัต่ส้ำร�

11/1000 (นั�ยจ้�งจ่�ยสำมทบ 7/1000 แรงง�นั 4/1000)

กิจก�รก่อสำร้�ง 12/1000 (นั�ยจ้�งจ่�ยสำมทบ 8/1000 แรงง�นั 4/1000)

ข้อมูลัปีงบประม�ณี 2563

 แรงง�นัหรือครอบครัวสำ�ม�รถึยื�นัเรื�องขอรับสิำทธิิประโยช่น์ัได้ภ�ยในั 2 ปี มิเช่่นันัั�นัจะ 

หมดอ�ยค้ว�ม ส่ำวนัก�รขอรับสิำทธิิกรณีีสูำญเสีำยอวัยวะหรือสำมรรถึภ�พึในัก�รทำ�ง�นัของอวัยวะแลัะ

กรณีีเสีำยชี่วิต่ ต้่องยื�นัเรื�องภ�ยในั 5 ปี

 ระบบประกันัก�รจ้�งง�นัจะจ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ัให้แก่แรงง�นัในักรณีีที�ถูึกเลิักจ้�ง นั�ยจ้�ง

ล้ัมลัะลั�ย หรือแรงง�นัลั�ออกจ�กง�นัด้วยเหต้่ผู้ลัส่ำวนัตั่ว ทั�งนีั� แรงง�นัที�อยูใ่นัข่�ยรับสิำทธิิประโยช่น์ั

ต้่องมีคว�มจำ�นังที�จะทำ�ง�นัแต่่ไม่สำ�ม�รถึห�ง�นัทำ�ได้ 

อ�ย่คำว�มู

สิิทธิิประโยชน์ำข้องระบื้บื้ประกัี่นำกี่�รจ้ั�งง�นำ

 ประกันัก�รจ้�งง�นั เป็นัระบบประกันัที�จ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ัทดแทนัต่่�งๆ แก่แรงง�นั 

ผูู้้ประกันัต่นัที�ว่�งง�นัให้สำ�ม�รถึดำ�รงช่ีพึจนักว่�จะห�ง�นัใหม่ได้ ระบบประกันัก�รจ้�งง�นับังคับ 

ใช้่ครอบคล้ัมถึึงแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�ทำ�ง�นัในัประเทศญี�ป่้นั ยกเว้นั ข้�ร�ช่ก�รของหน่ัวยง�นัต่่�งช่�ติ่

ที�ได้รับก�รค้้มครองโดยระบบช่ดเช่ยก�รว่�งง�นัของต่่�งประเทศอยู่แล้ัว

 นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�ต้่องดำ�เนิันัก�รเข้�ระบบประกันัก�รจ้�งง�นัให้แรงง�นั โดยยื�นัเรื�อง 

ต่่อสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นั (Public Employment Security Office) หรือ Hello Work ในัท้องที� 

ที�สำถึ�นัประกอบก�รตั่�งอยู่

 เบี�ยประกันัต่นัขึ�นัอยู่กับค่�จ้�งแรงง�นัโดยจัดเก็บต่�มอัต่ร�เบี�ยประกันัดังต่่อไปนีั�

2. ระบื้บื้ประกัี่นำกี่�รจ้ั�งง�นำ (Employment Insurance)

	 กรณีีแรงง�นัว่�งง�นัด้วยเหต่้ผู้ลัสำ่วนัต่ัว เกษีียณีอ�ย้ง�นั จะต่้องมีระยะเวลั�เป็นั

ผูู้้ประกันัต่นัอย่�งนั้อยรวมแลั้ว 12 เดือนัขึ�นัไป ในัช่่วงระยะเวลั� 2 ปีก่อนัวันัที�ว่�งง�นั จึงจะอยู่ในั

ข่�ยได้รับสำิทธิิประโยช่นั์

ญ่ี่�ป่�นำ
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	 กรณีีที�ว่�งง�นัเนัื�องจ�กนั�ยจ้�งกิจก�รลั้มลัะลั�ยหรือถึูกเลัิกจ้�ง แรงง�นัจะต่้อง 

มีระยะเวลั�เป็นัผูู้้ประกันัต่นัอย่�งน้ัอยรวมแล้ัว 6 เดือนัขึ�นัไป ในัช่่วงระยะเวลั� 1 ปีก่อนัวันัที� 

ว่�งง�นั จึงจะอยูใ่นัข่�ยได้รับสิำทธิิประโยช่น์ั

 * อน้ำ�ง “ระยะเวล�เป็นำผู้ประกัี่นำต้นำ” จัะต้้องมู่จัำ�นำวนำวันำท่�แรงง�นำได้ีรับื้ค่ำ�จ้ั�ง 

อย่�งน้ำอย 11 วันำข้้�นำไปต่้อเด้ีอนำเท่�นัำ�นำ 

 ระยะเวลั�ที�จะได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัค่�ช่ดเช่ยเริ�มนัับวันัที�ถัึดจ�กวันัที�แรงง�นัว่�งง�นั จนัถึึง

วันัที�ว่�งง�นัครบ 1 ปี จำ�นัวนัวันัที�ผูู้้ประกันัต่นัจะได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัขึ�นัอยู่กับระยะเวลั�ที�เข้� 

เป็นัผูู้้ประกันัต่นัแลัะอ�ย้ของผูู้้ประกันัต่นั 

 ค่�ช่ดเช่ยกรณีีว่�งง�นัเรียกว่� “เงินัช่่วยเหลืัอขั�นัพืึ�นัฐ�นั” จ่�ยเป็นัหน่ัวยต่่อวันั โดยคำ�นัวณี 

จ�กค่�จ้�งย้อนัหลััง 6 เดือนั ห�รด้วย 180 เรียกว่� “ค่�จ้�งร�ยวันัพืึ�นัฐ�นั” ผูู้้ประกันัต่นัที� 

ว่�งง�นัจะได้รับจ่�ยค่�ช่ดเช่ยในัอัต่ร�ร้อยลัะ 50 – 80 ของค่�จ้�งร�ยวันัพืึ�นัฐ�นั ยกเว้นั ผูู้้ประกนััต่นัที�

มีอ�ย้ 60 – 64 ปี จะได้รับอัต่ร�ร้อยลัะ 45 – 80 ทั�งนีั� ก�รจ่�ยเงินัช่่วยเหลืัอจะไม่เกินัอัต่ร�เพึด�นั

สูำงส้ำด 8,330 เยนัแลัะไม่ต่ำ��กว่�อัต่ร�เพึด�นัต่ำ��ส้ำด 2,000 เยนั (ข้อมูลั ณี เดือนัมีนั�คม 2563)

 ระบบประกันัฯ จะหย้ดจ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ัเป็นัเวลั� 3 เดือนัในักรณีีที�แรงง�นัผูู้้ประกันัต่นั 

ถูึกให้ออกจ�กง�นัเนืั�องจ�กก�รทำ�ผิู้ดพึลั�ดอย่�งร้�ยแรงของต่นัเองหรือลั�ออกจ�กง�นัโดย 

ไม่มีเหต้่ผู้ลัสำมควร

 ก�รขอรับสิำทธิิประโยช่น์ักรณีีว่�งง�นั ผูู้้ประกันัต่นัจะต้่องนัำ�หลัักฐ�นัก�รลั�ออกจ�กง�นั 

ซึิ�งออกโดยนั�ยจ้�งยื�นัต่่อสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นั Hello work ในัท้องที�ภูมิลัำ�เนั�ที�ผูู้้ประกันัต่นัอ�ศัย

อยู่ แลัะผูู้้ประกันัต่นัจะต้่องลังทะเบียนัคนัห�ง�นั ห�กสำถึ�นัภ�พึพึำ�นััก (วีซ่ิ�) ของบ้คคลัดังกล่ั�ว

ไม่ได้รับอน้ัญ�ต่ให้ทำ�ง�นั จะไม่มีสิำทธิิขึ�นัทะเบียนัเป็นัคนัห�ง�นัแลัะไม่สำ�ม�รถึดำ�เนิันัก�รขอรับ

สิำทธิิประโยช่น์ัได้ ก�รจ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ัเงินัช่่วยเหลัือขั�นัพืึ�นัฐ�นัต่�มประเภทของผูู้้ประกันัต่นั 

มีร�ยลัะเอียดดังปร�กฎในัต่�ร�ง ต่่อไปนีั�

(1) ผู้ว่�งง�นำประเภททั�วไป

                 ระยะเวล�เป็นำ

                   ผู้ประกัี่นำต้นำ

อ�ย่ข้องผู้ประกัี่นำต้นำ
ไมู่ถ้ง 1 ปี 1 ปี – 9 ปี 10 ปี – 19 ปี 20 ปีข้้�นำไป

ไม่กำ�หนัดอ�ย้ - 90 วันั 120 วันั 150 วันั

ญ่ี่�ป่�นำ
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(2) ผู้ประกัี่นำต้นำท่พัพัลภ�พัหร้อผู้ท่�ห�ง�นำทำ�ย�กี่ 

(4) ผู้ประกัี่นำต้นำสูิงอ�ย่ 

หมู�ยเหต่้ : ผูู้้ประกันัต่นัสูำงอ�ยห้ม�ยถึึง ผูู้้ประกันัต่นัที�มีอ�ย้ตั่�งแต่่ 65 ปี ขึ�นัไป 

   ยกี่เว้นำผูู้้ประกันัต่นัที�ทำ�ง�นัชั่�วคร�ว ทำ�ง�นัต่�มฤดูก�ลัหรือแรงง�นัที�จ้�งร�ยวันั 

               ไม่อยูใ่นัข่�ยนีั�

(3) ผู้ประกัี่นำต้นำว่�งง�นำเน้ำ�องจั�กี่สิถ�นำประกี่อบื้กี่�รล้มูละล�ยหร้อถูกี่ให้ออกี่จั�กี่ง�นำ  

                 ระยะเวล�เป็นำ

                   ผู้ประกัี่นำต้นำ

อ�ย่ข้องผู้ประกัี่นำต้นำ
ไมู่ถ้ง 1 ปี 1 ปี – 9 ปี 10 ปี – 19 ปี 20 ปีข้้�นำไป

อ�ยไ้ม่ถึึง 45 ปี
150 วันั

300 วันั

อ�ย ้45 ปี - 64 ปี 360 วันั

ระยะเวล�เป็นำผู้ประกัี่นำต้นำ จัำ�นำวนำวันำสิำ�หรับื้ผู้ประกัี่นำต้นำสูิงอ�ย่

1 ปี ขึ�นัไป 50 วันั

ไม่ถึึง 1 ปี 30 วันั

  ระยะเวล�เป็นำ

             ผู้ประกัี่นำต้นำ

อ�ย่ข้องผู้ประกัี่นำต้นำ

ไมู่ถ้ง 1 ปี 1 – 4 ปี 5 – 9 ปี
10 – 19 

ปี
20 ปี

ข้้�นำไป

อ�ยไ้ม่ถึึง 30 ปี

90 วันั

90 วันั 120 วันั 180 วันั -

อ�ย ้30 – 34 ปี 120 วันั
180 วันั

210 วันั 240 วันั

อ�ย ้35 – 44 ปี 150 วันั 240 วันั 270 วันั

อ�ย ้45 – 59 ปี 150 วันั 240 วันั 270 วันั 330 วันั

อ�ย ้60 - 64 ปี 150 วันั 180 วันั 210 วันั 240 วันั

ญ่ี่�ป่�นำ
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 1. ภ�ยหลงัล�ออกี่จั�กี่ง�นำแลว้ แรงง�นัจะต้่องได้รับเอกสำ�รก�รรับรองออกจ�กง�นัจ�ก

นั�ยจ้�ง ซึิ�งเป็นัหลัักฐ�นัว่�นั�ยจ้�งได้ไปแจ้งก�รออกจ�กง�นัที� Hello Work 

 2. แจ้ังคำว�มูประสิงคำใ์นำกี่�รห�ง�นำทำ� โดยร�ยง�นัต่วัต่่อหัวหน้ั�สำำ�นัักง�นั Hello Work 

ในัภูมิลัำ�เนั�ที�อ�ศัยอยูด้่วยต่นัเอง พึร้อมยื�นัใบสำมัครง�นัแลัะเอกสำ�รก�รรับรองออกจ�กง�นัต่�มข้อ 1.

 3. กี่�รพิัจั�รณ�ค่ำณสิมูบัื้ติ้ หัวหน้ั�สำำ�นัักง�นั Hello Work จะทำ�ก�รพิึจ�รณี�ค้ณีสำมบัติ่

ของผูู้้ประกันัต่นั ห�กมีค้ณีสำมบัติ่ต่�มเงื�อนัไขจะออกบัต่รรับรองผูู้้มีค้ณีสำมบัติ่รับประโยช่น์ัทดแทนั

ในัระบบประกันัก�รจ้�งง�นัแลัะแจ้งกำ�หนัดวันัที�จะรับรองสำภ�วะก�รว่�งง�นัให้ผูู้้ประกันัต่นัทร�บ 

 4. กี่�รรับื้รองสิภ�วะกี่�รว่�งง�นำ ผูู้้ประกันัต่นัต่้องไปร�ยง�นัตั่วต่่อที�สำำ�นัักง�นั Hello 

Work ต่�มวันัได้รับแจ้ง เพืึ�อรับก�รรับรองสำภ�วะก�รว่�งง�นั ทั�งนีั� ผูู้้ประกันัต่นัจะต้่องยื�นัใบคำ�ร้อง

ขอรับรองก�รว่�งง�นัแลัะยื�นับัต่รรับรองผูู้้มีค้ณีสำมบัติ่รับประโยช่น์ัทดแทนั ให้เจ้�หน้ั�ที�พิึจ�รณี�

แลัะรับบริก�รจัดห�ง�นัจ�กเจ้�หนั้�ที� ทั�งนีั� ผูู้้ประกันัต่นัจะต่้องไปร�ยง�นัต่ัวเพืึ�อรับก�รรับรอง

สำภ�วะก�รว่�งง�นั 1 ครั�งต่่อ 4 สัำปด�ห์ นัับจ�กวันัที�ได้รับก�รรับรองฯ ครั�งแรก

 5. กี่�รรอผล หลัังจ�กที�ผูู้้ประกันัต่นัได้ไปร�ยง�นัตั่วเพืึ�อขอรับก�รรับรองในัข้อ 4. แลั้ว  

ผูู้้ประกันัต่นัจะต้่องรอผู้ลัเป็นัเวลั� 7 วันั เพืึ�อให้แน่ัใจว่�อยู่ในัสำภ�วะว่�งง�นัจริง จึงจะได้รับ 

ก�รจ่�ยเงินัช่่วยเหลืัอขั�นัพืึ�นัฐ�นั

 6. ผู้ประกัี่นำต้นำทั�วไปจัะได้ีรับื้เงินำช่วยเหล้อพ้ั�นำฐ�นำโดียจ่ั�ยท่กี่ 4 สัิปดี�ห์ ต่�มจำ�นัวนั

วันัที�ได้รับก�รรับรองสำภ�วะก�รว่�งง�นั โดยรับผู่้�นับัญชี่ธินั�ค�รที�ผูู้้ประกันัต่นัได้แจ้งไว้

ขั้�นำต้อนำในำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รข้อรับื้เงินำช่วยเหล้อขั้�นำพ้ั�นำฐ�นำ

ญ่ี่�ป่�นำ
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ขั้�นำต้อนำในำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รข้อรับื้เงินำช่วยเหล้อขั้�นำพ้ั�นำฐ�นำ
ประกัี่นำกี่�รจ้ั�งง�นำ

แรงง�นำล�ออกี่/

นำ�ยจ้ั�งให้ออกี่จั�กี่ง�นำ

นั�ยจ้�งต้่องยื�นัใบรับรองก�รออกจ�กง�นัของแรง�นั ให้แก่ 

Hello Work เพืึ�อรับเอกสำ�รรับรองก�รออกจ�กง�นัไปมอบ 

ให้กับแรงง�นั เพืึ�อใช้่ประกอบก�รขอเงินัช่่วยเหลืัอ

Hello Work พิึจ�รณี�ค้ณีสำมบัติ่ ห�กมีค้ณีสำมบัติ่ต่�มเงืื�อนัไข

จะออกบัต่รรับรองผูู้้มีค้ณีสำมบัติ่รับประโยช่น์ัทดแทนัฯ แลัะแจ้ง

กำ�หนัดวันัที�จะรับรองสำภ�วะก�รว่�งง�นัให้ผูู้้ประกันัต่นัทร�บ

แรงง�นัยื�นัเอกสำ�รรับรองก�รออกจ�กง�นั พึร้อมเอกสำ�รประกอบ 

อื�นัๆ ให้กับ Hellow Work ในัภูมิลัำ�เนั�

ผูู้้ประกันัต่นัไป Hello Work ในัวันัที�กำ�หนัด (ท้ก 4 สัำปด�ห์)

เพืึ�อรับรองสำภ�วะก�รอรว่�งง�นั โดยยื�นับัต่รรับรองผูู้้มีค้ณีสำมบัติ่

รับประโยช่น์ัทดแทนัฯ แลัะใบคำ�ร้องขอรับรองก�รว่�งง�นั

กี่�รพิัจั�รณ�ค่ำณสิมูบัื้ติ้

กี่�รรอผล

ได้ีรับื้เงินำช่วยเหล้อท่กี่
 4

 สิ
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หนำ
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แรงง�นำแจ้ังคำว�มูประสิงค์ำ

ในำกี่�รห�ง�นำทำ�

กี่�รรับื้รองสิภ�วะ

กี่�รว่�งง�นำ

ได้รับเงินัช่่วยเหลืัอพืึ�นัฐ�นัผู่้�นับัญชี่ธินั�ค�รที� ผูู้้ประกันัต่นั 

ได้แจ้งไว้

รอผู้ลัเป็นัเวลั� 7 วันั เพืึ�อให้แน่ัใจว่�อยู่ในัสำภ�วะว่�งง�นัจริง 

ถึึงจะได้รับก�รจ่�ยเงินัช่่วยเหลืัอขั�นัพืึ�นัฐ�นั ระหว่�งรอต้่องห�ง�นั

ไปด้วย เช่่นั ลังทะเบียนัเป็นัคนัห�ง�นั ส่ำงใบสำมัครง�นั

ญ่ี่�ป่�นำ
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เอกี่สิ�รท่�จัำ�เป็นำในำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รข้อรับื้เงินำ

ช่วยเหล้อคำรั�งแรกี่

เอกี่สิ�รท่�จัำ�เป็นำในำกี่�รร�ยง�นำตั้วเพ้ั�อ

รับื้รองสิภ�วะกี่�รว่�งง�นำ

1. เอกสำ�รรับรองก�รออกจ�กง�นัของสำำ�นัักง�นั  

     Hello Work 1 แลัะ 2 (ได้รับจ�กนั�ยจ้�ง)  (Koyo 

    hoken hihokensha rishokuhyo -1, 2)

1. บัต่รรับรองผูู้้มีค้ณีสำมบัติ่รับประโยช่นั์ทดแทนั  

    (Koyo hoken jukyu shikakusha shou)

2. หลัักฐ�นัแสำดงหม�ยเลัข My Number ได้แก่  

     บัต่รม�ยนััมเบอร์ เอกสำ�รแจ้งม�ยนััมเบอร์ หรือ 

    ทะเบียนับ้�นัที�มีระบ้ม�ยนััมเบอร์

2. ใบคำ�ร้องขอรับรองก�รว่�งง�นั (Jitsugyo nintei  

    shinkokusho)

3. หลัักฐ�นัแสำดงตั่วต่นัของแรงง�นั ได้แก่ หนัังสืำอ  

    เดินัท�ง บัต่รประจำ�ตั่วผูู้้พึำ�นััก (Zairyu Card)

    บัต่รม�ยนััมเบอร์ หรือบัต่รประกันัส้ำขภ�พึ

4. รูปถ่ึ�ย ขนั�ด สูำง 3.0 ซิม. X กว้�ง 2.5 ซิม.  

    จำ�นัวนั 2 ใบ

5. ต่ร�ประทับ (ถ้ึ�มี)

6. สำม้ดบัญชี่ธินั�ค�ร หรือสำม้ดบัญชี่ไปรษีณีีย์

 1. ระหว่�งท่�รับื้เงินำช่วยเหล้อ ผูู้้ประกันัต่นัต้่องแสำดงให้เห็นัถึึงคว�มประสำงค์ที�จะทำ�ง�นั

เช่่นั ก�รขึ�นัทะเบียนัคนัห�ง�นัที� Hello Work มีก�รสำมัครง�นักับบริษัีท อย่�งน้ัอยเดือนัลัะ 2 -3 

ครั�ง มิเช่่นันัั�นั อ�จไม่ได้รับพิึจ�รณี�เงินัช่่วยเหลืัอ

 2. ช่วงระหว่�งท่�ไดี้รับื้เงินำช่วยเหล้อ ต่้องไม่ได้รับร�ยได้จ�กท�งอื�นัรวมทั�งก�รทำ�ง�นั

พิึเศษี มิเช่่นันัั�นัจะถืึอว่�ข�ดค้ณีสำมบัติ่รับเงินัช่่วยเหลืัอ

 3. ห�กี่ห�ง�นำไดี้หร้อมู่ร�ยไดี้ระหว่�งท่�รับื้เงินำช่วยเหล้อ ต่้องแจ้ง Hello Work โดย 

จะได้รับเงินัส่ำงเสำริมก�รเข้�ทำ�ง�นั ทดแทนัเงินัช่่วยเหลืัอส่ำวนัที�ยังไม่ได้รับ

 1. ระบื้บื้ประกัี่นำส่ิข้ภ�พั มีวัต่ถ้ึประสำงค์เพืึ�อจ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ัให้แก่ผูู้้ประกันัต่นักรณีีเจ็บป่วย

หรือบ�ดเจ็บที�ไม่ได้มีสำ�เหต้่ม�จ�กก�รทำ�ง�นั ผูู้้ประกันัต่นัจะได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัในัก�รรักษี�พึย�บ�ลั 

ข้้อคำวรระวัง

3.
ระบื้บื้ประกัี่นำส่ิข้ภ�พัและระบื้บื้ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ 
(Health Insurance and Pension Insurance)

ญ่ี่�ป่�นำ
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 2. ระบื้บื้ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ เป็นัก�รเต่รียมตั่วเพืึ�อก�รดำ�เนิันัชี่วิต่หลัังเกษีียณี 

 ก�รประกันัทั�ง 2 ระบบจะเก็บค่�เบี�ยประกันัหรือเงินัสำมทบต่�มร�ยรับของแรงง�นั 

โดยระบบประกันัส้ำขภ�พึจะจ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ัค่�รักษี�พึย�บ�ลั ส่ำวนัระบบประกันับำ�นั�ญจะจ่�ย

สิำทธิิประโยช่น์ั เงินับำ�นั�ญหรือเงินัจ่�ยเป็นัก้อนัครั�งเดียว (บำ�เหน็ัจ) แล้ัวแต่่กรณีี 

 (1) แรงง�นำหร้อลูกี่จ้ั�ง ท่�เข้้�ระบื้บื้ประกัี่นำส่ิข้ภ�พัท่�นำ�ยจ้ั�งจััดีให้ (Health Insurance) 

และระบื้บื้ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ท่�นำ�ยจ้ั�งจััดีให้ (Employment Pension Insurance)

	 สิถ�นำประกี่อบื้กี่�รท่กี่แห่งท่�เป็นำนิำต้ิบื้่คำคำลท่�มู่กี่�รจั้�งแรงง�นำเป็นำประจัำ�เกิี่นำ 

5 คำนำข้้�นำไปเป็นำสิถ�นำประกี่อบื้กี่�รท่�เข้้�ข่้�ยบื้ังคัำบื้ให้แรงง�นำต้้องเข้้�เป็นำผู้ประกี่ันำต้นำ อนึั�ง 

ในัก�รพิึจ�รณี�ว่�เป็นัก�รจ้�งแรงง�นัประจำ�หรือไม่ ให้สำอบถึ�มกับสำำ�นัักง�นัประกันัส้ำขภ�พึแลัะ

สำำ�นัักง�นัประกันับำ�นั�ญ นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�เป็นัผูู้้ดำ�เนิันัก�รให้แรงง�นัเข้�ระบบประกันัต่นั ยกี่เว้นำ 

กรณีีที�มีสำหกรณ์ีประกันัส้ำขภ�พึของสำถึ�นัประกอบก�รเอง

	 จัำ�นำวนำเบื้่�ยประกี่นัำท่�ต้้องจ่ั�ยข้้�นำอยูก่ี่บัื้ค่ำ�จ้ั�ง โดียแรงง�นำและนำ�ยจ้ั�งมูห่น้ำ�ท่�

จั่�ยสิมูทบื้ฝี��ยละคำร้�ง อนัึ�ง ในัก�รช่ำ�ระเบี�ยประกันั นั�ยจ้�งจะหักจ�กค่�จ้�งประจำ�เดือนั/โบนััสำ 

ของแรงง�นั แลัะสำมทบในัส่ำวนัของนั�ยจ้�ง โดยนั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�นัำ�ส่ำงเบี�ยประกันัต่�มระบบ 

ประกันัฯ ภ�ยในักำ�หนัดท้กเดือนั อนึั�ง แรงง�นัที�มีอ�ย ้40 ปี – 64 ปีจะต้่องจ่�ยเบี�ยประกันัสำมทบ

ก�รประกันัดูแลัระยะย�วด้วย (Nursing-care Insurance)

	 ค่ำ�จ้ั�งและโบื้นำสัิท่�ใช้ในำกี่�รคำำ�นำวณเบ่ื้�ยประกี่นัำ จะใช้่เกณีฑ์์ม�ต่รฐ�นัค่�จ้�งแลัะ

โบนััสำคูณีกับอัต่ร�เบี�ยประกันั กรณีีที�สำม�คมรับประกันัสำ้ขภ�พึเป็นัผูู้้รับประกนัั (Japan Health 

Insurance Association) เบี�ยประกนััแต่กต่่�งกันัต่�มแต่่ลัะจงัหวดั อตั่ร�เบี�ยประกนััในัเขต่โต่เกียว

มีอัต่ร�ดังนัี� 

ระบื้บื้ประกัี่นำสัิงคำมู  แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 

ประกัี่นำส่ิข้ภ�พั (ณ เด้ีอนำมู่นำ�คำมู 2563)

1) ประกันัส้ำขภ�พึรวมประกันัก�รดูแลัระยะย�ว (อ�ย ้40 ปี – 64 ปี)  

    อัต่ร� 116.6/1000 โดยนั�ยจ้�งแลัะแรงง�นัออกคนัลัะครึ�ง 

2) ประกันัส้ำขภ�พึที�นั�ยจ้�งจัดให้ อัต่ร� 98.7/1000 โดยนั�ยจ้�งแลัะแรงง�นัออกคนัลัะครึ�ง    

     

ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ (ณ เด้ีอนำมู่นำ�คำมู 2563) 

ประกันับำ�นั�ญที�นั�ยจ้�งจัดให้ ร้อยลัะ 18.30 โดยนั�ยจ้�งแลัะแรงง�นัออกคนัลัะครึ�ง

ญ่ี่�ป่�นำ
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1) สำม�ชิ่กครอบครัวของผูู้้ประกันัต่นัที�เป็นัท�ย�ทอันัดับ 1 - 3 แลัะดำ�รงชี่วิต่อยู่ในัอ้ปก�ระ      

    ของแรงง�นัผูู้้ประกันัต่นั ได้แก่ คู่สำมรสำ บ้ต่ร หลั�นั บิด� ม�รด� ปู่ย่� ปู่ทวด ย่�ทวด เป็นัต้่นั 

2) มีร�ยได้ไม่เกินั 1.3 ลั้�นัเยนัต่่อปี (ผูู้้ที�มีอ�ย้ 60 ปีขึ�นัไปหรือเป็นัผูู้้พิึก�รแลัะมีร�ยได้ไม่เกินั       

    1.8 ล้ั�นัเยนัต่่อปี) 

3) มีร�ยได้ไม่ถึึงครึ�งหนึั�งของแรงง�นัผูู้้ประกันัต่นั

 อน้ำ�ง สิมู�ชิกี่ในำคำรอบื้คำรัวข้องแรงง�นำผู้ประกัี่นำต้นำ ท่�มู่ค่ำณสิมูบัื้ติ้คำรบื้ดัีงระบ่ื้ต้่อไปน่ำ� 

สิ�มู�รถเข้้�เป็นำผู้ประกัี่นำต้นำในำฐ�นำะสิมู�ชิกี่ในำคำรอบื้คำรัวท่�อยู่ในำอ่ปกี่�ระข้องแรงง�นำได้ี

 (2) ระบื้บื้ประกัี่นำส่ิข้ภ�พัข้องรัฐบื้�ล (National Health Insurance) และระบื้บื้ 

ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ข้องรัฐบื้�ล (National Pension) 

	 เจ้ั�ข้องกิี่จักี่�รส่ิวนำต้วั ผูป้ระกี่อบื้อ�ชพ่ักี่�รเกี่ษต้รป��ไมู้และประมูง ผูไ้มู่มู่ง�นำทำ� 

สำ�ม�รถึเข้�ระบบประกนััดังกล่ั�วข้�งต้่นัได้ โดยแจ้งขอเข้�เป็นัผูู้้ประกนััต่นัต่่อสำำ�นัักง�นัเขต่ในัท้องที�

ที�มีภูมิลัำ�เนั�อยู่

	 เบื้่�ยประกัี่นำสิข่้ภ�พัข้องรฐับื้�ลข้้�นำอยูกั่ี่บื้กี่�รกี่ำ�หนำดีข้องสิำ�นัำกี่ง�นำเข้ต้ในำท้องท่� 

ซึิ�งเป็นัผูู้้มีหน้ั�ที�ในัก�รจัดเก็บเบี�ยประกันั เบี�ยประกันัอ�จจะเรียกเก็บในัรูปของภ�ษีี หรืออ�จจะ 

เรียกเก็บเบี�ยประกันัของสำม�ชิ่กในัครัวเรือนัท้กคนัแบบเหม�จ่�ย โดยคำ�นัวณีจ�กฐ�นัก�รจัดเก็บ

ภ�ษีีท้องที� (Resident Tax) 

	 ผู้ประกี่ันำต้นำท่�สิถ�นำประกี่อบื้กี่�รล้มูละล�ย ถึูกให้ออกจ�กง�นัหรือนั�ยจ้�ง 

เลิักจ้�งสำ�ม�รถึยื�นัเรื�องขอลัดหยอ่นัเบี�ยประกนััต่่อสำำ�นัักง�นัเขต่ท้องที�ที�ผูู้้ประกันัต่นัมีภูมลิัำ�เนั�อยู่

โดยจะได้รับพิึจ�รณี�ประเมินัร�ยได้ลัดลังในัอัต่ร�ส่ำวนั 30/100 ของร�ยได้ปีก่อนัที�ผูู้้ประกันัต่นั 

มีร�ยได้ลัดลัง เพืึ�อนัำ�ไปเป็นัฐ�นัในัก�รคำ�นัวณีเบี�ยประกันั ทั�งนีั� ก�รลัดหย่อนัดังกล่ั�วเริ�มบังคับ 

ใช้่ตั่�งแต่่วันัที� 1 เมษี�ยนั 2553 เป็นัต้่นัไป

 ทั�งนีั� เบี�ยประกันับำ�นั�ญของรัฐบ�ลั กำ�หนัดให้ผูู้้ประกันัต่นัที�มีอ�ย้ 20 ปีขึ�นัไป จ่�ยเบี�ย

ประกันัประม�ณีเดือนัลัะ 16,540 เยนั (ปีงบประม�ณี 2563)

 ระบบประกนััส้ำขภ�พึจะจ�่ยสิำทธิิประโยช่น์ัในัก�รรักษี�พึย�บ�ลั (ยกเว้นักรณีีก�รเจ็บป่วย

หรือบ�ดเจ็บเนืั�องม�จ�กก�รทำ�ง�นั) ดังนีั� 

สิิทธิิประโยชน์ำข้องระบื้บื้ประกัี่นำส่ิข้ภ�พั

ญ่ี่�ป่�นำ
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 ระบบประกันับำ�นั�ญของประเทศญี�ป่้นัประกอบด้วยระบบประกันับำ�นั�ญที�นั�ยจ้�งจัดให้ 

(Employment Pension Insurance) แลัะระบบประกันับำ�นั�ญของรัฐบ�ลั (National Pension) 

สิิทธิิประโยชน์ำประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่

 (1) ประกัี่นำส่ิข้ภ�พัท่�นำ�ยจ้ั�งจััดีให้

  1) กี่รณ่เจ็ับื้ป�วยหร้อได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ 

       ตั่วในัโรงพึย�บ�ลั ทั�งนีั� ผูู้้ประกันัต่นัจะต้่องรับผิู้ดช่อบค่�รักษี�พึย�บ�ลั 

ร้อยลัะ 30 แลัะประกันัออกค่�ใช้่จ่�ยร้อยลัะ 70 

  2) ค่ำ�ชดีเชยระหว่�งกี่�รหย่ดีง�นำเพ้ั�อรักี่ษ�ตั้ว

  แรงง�นัผูู้ป้ระกันัต่นัที�หยด้ง�นัเพืึ�อรักษี�ตั่วแลัะไมไ่ดรั้บค�่จ�้งจะไดรั้บค�่ช่ดเช่ย

ดังกล่ั�วตั่�งแต่่วันัที� 4 ของก�รหย้ดง�นัในัอัต่ร� 2 ในั 3 ของค่�จ้�งพืึ�นัฐ�นัร�ยวันั ติ่ดต่่อกันัไม่เกินั 

1 ปี 6 เดือนั 

  3) ค่ำ�คำลอดีบ่ื้ต้ร 

           ผูู้้ประกันัต่นัจะได้รับค่�คลัอดบ้ต่รจำ�นัวนั 420,000 เยนัต่่อก�รคลัอดบ้ต่ร 

(รวมถึึงกรณีีที�ภรรย�ของแรงง�นัคลัอดบ้ต่รด้วย) แลัะแรงง�นัหญิงผูู้้ประกันัต่นัที�ลั�หยด้ง�นั 42 วันั

ก่อนัก�รคลัอดบ้ต่รแลัะ 56 วันัหลัังก�รคลัอดบ้ต่รจะได้รับค่�ช่ดเช่ยในัอัต่ร� 2 ในั 3 ของค่�จ้�ง

พืึ�นัฐ�นัร�ยวันั 

  4) เงินำช่วยเหล้อกี่รณ่ผู้ประกัี่นำต้นำเส่ิยช่วิต้

           ท�ย�ทของแรงง�นัผูู้้ประกันัต่นัที�เสีำยชี่วิต่จะรับเงินัช่่วยเหลืัอ จำ�นัวนั 50,000 เยนั

กรณีีที�ไม่มีผูู้้รับเงินัค่�ทำ�ศพึ จะจ่�ยแก่ผูู้้จัดก�รฌ�ปนักิจต่�มค่�ใช้่จ่�ยจริงแต่่ไม่เกินัวงเงินั 50,000 เยนั

  

 (2) ประกัี่นำส่ิข้ภ�พัข้องรัฐบื้�ล

  1) กี่รณ่เจ็ับื้ป�วยหร้อได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ 

           ผูู้้ประกันัต่นัจะได้รับสิำทธิิประโยช่นั์ค่�รักษี�พึย�บ�ลัทั�งแบบไปกลัับแลัะก�รพัึก

รักษี�ต่วัในัโรงพึย�บ�ลั ทั�งนีั� ผูู้้ประกันัต่นัจะต่อ้งรับผิู้ดช่อบค�่รักษี�พึย�บ�ลัรอ้ยลัะ 30 แลัะประกนัั

ออกค่�ใช้่จ่�ยร้อยลัะ 70 

  2) ค่ำ�คำลอดีบ่ื้ต้ร 

           ผูู้้ประกันัต่นัจะได้รับค่�คลัอดบ้ต่รจำ�นัวนั 420,000 เยนัต่่อก�รคลัอดบ้ต่ร 

  3) เงินำช่วยเหล้อกี่รณ่ผู้ประกัี่นำต้นำเส่ิยช่วิต้

       ผูู้้ประกันัต่นัระบบประกันัส้ำขภ�พึของรัฐบ�ลัจะได้รับเงินัช่่วยเหลัือต่�มที� 

สำำ�นัักง�นัเขต่ท้องที�กำ�หนัดไว้ 

ญ่ี่�ป่�นำ
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ทั�งน่ำ� กี่ฎหมู�ยบัื้งคัำบื้ประช�กี่รญ่ี่�ป่�นำท่�มู่อ�ย่ 20 ปีข้้�นำไปท่กี่คำนำต้้องเข้้�ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ข้องรัฐบื้�ล

(National Pension) ซึิ�งจัดเก็บเบี�ยในัอัต่ร�คงที�ซึิ�งไม่ผัู้นัแปรต่�มค่�จ้�ง ส่ำวนัแรงง�นัที�เข้�ประกันัต่นั

ระบบประกันับำ�นั�ญที�นั�ยจ้�งจัดให้ (Employment Pension Insurance) ต้่องจ่�ยเบี�ยประกันั

สำมทบเพิึ�มโดยที�มีค่�จ้�งเป็นัตั่วแปร

 อนึั�ง ระบบประกันับำ�นั�ญของรัฐบ�ลั (National Pension) จะจ่�ยเงินับำ�นั�ญพืึ�นัฐ�นั

ให้แก่ผูู้้ประกันัต่นัที�มีอ�ย้ 65 ปีขึ�นัไปที�จ่�ยเงินัสำมทบไม่น้ัอยกว่� 10 ปี (เริ�ม สิำงห�คม 2560) 

ส่ำวนัระบบประกันับำ�นั�ญที�นั�ยจ้�งจัดให้ (Employment Pension Insurance) จะต้่องจ่�ย

เบี�ยประกันัสำมทบในัสำ่วนัของประกันับำ�นั�ญของรัฐบ�ลัเป็นัฐ�นั 25 ปีขึ�นัไป จึงจะได้รับบำ�นั�ญ 

เพิึ�มต่�มสัำดส่ำวนัของระยะเวลั�ที�จ่�ยเบี�ยประกันัสำมทบ 

 นัอกจ�กนีั� ผูู้้ประกันัต่นัในัระบบบำ�นั�ญจะได้รับสิำทธิิประโยช่น์ักรณีีพิึก�รแลัะเสำียชี่วิต่ 

ร�ยลัะเอียดของสิำทธิิประโยช่น์ัสำอบถึ�มได้จ�กสำำ�นัักง�นัเงินับำ�นั�ญ Japan Pension Office

 แรงง�นำต่้�งช�ติ้ท่�เข้้�ประกัี่นำต้นำระบื้บื้ประกี่ันำบื้ำ�นำ�ญี่ตั้�งแต่้ 6 เด้ีอนำข้้�นำไประหว่�ง

พัำ�นัำกี่อยู่ในำประเทศญ่ี่�ป่�นำ สิ�มู�รถข้อรบัื้เงนิำก้ี่อนำ (บื้ำ�เหนำจ็ั) ค้ำนำกี่รณ่ออกี่จั�กี่ระบื้บื้ภ�ยในำ 2 ปี 

หลังเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศ โดยผูู้้ประกันัต่นัสำ�ม�รถึขอรับคำ�ร้องขอคืนัเงินับำ�นั�ญกรณีีออกจ�ก

ระบบจ�กสำำ�นัักง�นับำ�นั�ญได้ก่อนักลัับประเทศ แลัะเมื�อกลัับถึึงประเทศของต่นัแล้ัว กรอกข้อมูลั

ในัใบคำ�ร้องพึร้อมเอกสำ�รที�กำ�หนัดส่ำงกลัับม�ท�งไปรษีณีีย์ส่ำงถึึง Japan Pension Office ผูู้ป้ระกนััต่นั 

จะได้รับเงินับำ�เหน็ัจคืนัต่�มค่�จ้�งที�หักเอ�ไว้ ร�ยลัะเอียดเพิึ�มเติ่ม ดังนีั� 

วิธ่ิกี่�รข้อค้ำนำเงินำบื้ำ�นำ�ญี่กี่รณ่ออกี่จั�กี่ระบื้บื้

เง้�อนำไข้กี่�รเกิี่ดีสิิทธิิกี่รณ่บื้ำ�เหน็ำจั

 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�เดินัท�งออกจ�กประเทศญี�ป่้นัสำ�ม�รถึขอรับเงินัก้อนัหรือบำ�เหน็ัจกรณีี

ออกจ�กระบบประกันับำ�นั�ญ โดยสำ�ม�รถึนัับเวลั�อยู่ในัระบบประกันับำ�นั�ญได้สูำงส้ำดไม่เกินั 

36 เดือนั โดยมีเงื�อนัไขก�รเกิดสิำทธิิ ดังนีั�

 (1) เป็นัผูู้้ที�ไม่มีสัำญช่�ติ่ญี�ป่้นั

 (2) เป็นัผูู้้ที�มรีะยะเวลั�อยูใ่นัระบบประกันับำ�นั�ญสำำ�หรับลูักจ้�ง(Employee’s Pension  

                System) เป็นัเวลั� 6 เดือนัขึ�นัไป (จ่�ยเงินัสำมทบ 6 เดือนัขึ�นัไป) 

 (3) ไม่พึำ�นัักอ�ศัยในัประเทศญี�ป่้นั

 (4) ไม่มีสิำทธิิได้รับเงินับำ�นั�ญ

ญ่ี่�ป่�นำ
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ขั้�นำต้อนำกี่�รข้อรับื้บื้ำ�เหน็ำจั

แบื้บื้ข้อรับื้บื้ำ�เหน็ำจัข้องแรงง�นำต่้�งช�ติ้

 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ต้่องดำ�เนิันัก�รต่�มขั�นัต่อนั ดังนีั� 

 1. ดีำ�เนิำนำกี่�รก่ี่อนำกี่ลับื้ประเทศ

    1.1. ทำ�เรื�องย้�ยออกจ�กภูมิลัำ�เนั�ในัประเทศญี�ป่้นั

    1.2. แจ้งเสีำยสิำทธิิก�รเป็นัผูู้้ประกันัต่นับำ�นั�ญ

 2. ดีำ�เนิำนำกี่�รภ�ยหลังกี่ลับื้ประเทศ

    2.1. สำ่งแบบฟอร์มขอรับเงินัฯ พึร้อมเอกสำ�รประกอบให้ Japan Pension Service  

                     ท�งไปรษีณีีย์

    2.2. Japan Pension Service ต่รวจสำอบเอกสำ�ร 

          - ถ้ึ�เอกสำ�รครบถ้ึวนั จะได้รับเอกสำ�รแจ้งจำ�นัวนัเงินัจ�ก Japan Pension Service

          - ถ้ึ�เอกสำ�รไม่ครบถ้ึวนั Japan Pension Service จะแจ้งให้จัดส่ำงเพิึ�มเติ่ม

    2.3. Japan Pension Service โอนัเงินัเข้�บัญชี่ที�แรงง�นัฯแจ้งไว้ต่�ม 2.1

 3. ดีำ�เนิำนำกี่�รสิำ�หรับื้ผู้ต้้องกี่�รข้อค้ำนำภ�ษ่ ณ ท่�จ่ั�ย

    3.1. ส่ำงหนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้ผูู้้จัดก�รภ�ษีี พึร้อมเอกสำ�รแจ้งจำ�นัวนัเงินัต่�มข้อ 2.2

    3.2. ผูู้้จัดก�รภ�ษีียื�นัเอกสำ�รขอคืนัภ�ษีีกับสำรรพึ�กรในัเขต่พืึ�นัที�

    3.3. ผูู้้จัดก�รภ�ษีีได้รับเงินัจ�กสำรรพึ�กร

    3.4. ผูู้้จัดก�รภ�ษีีดำ�เนิันัก�รโอนัเงินัให้กับผูู้้ขอรับเงินัภ�ษีีคืนั

 แบบฟอร์มขอรับเงินัคืนักรณีีออกจ�กระบบเป็นัเงินัก้อนั โดยมี

เอกสำ�รประกอบก�รยื�นัขอรับเงินัก้อนั ดังนีั�

1. สำำ�เนั�พึ�สำปอร์ต่ (หนั้�ที�มีระบ้ วันัที�เดินัท�งออกจ�กประเทศญี�ป้่นั    

   ครั�งส้ำดท้�ย ชื่�อ-สำก้ลั วันัเกิด สัำญช่�ติ่ ลั�ยเซ็ินั แลัะสำถึ�นัภ�พึก�ร

   พึำ�นััก)

2. เอกสำ�รที�ระบ้ ชื่�อธินั�ค�ร สำ�ข� ที�อยู่สำ�ข� เลัขบัญชี่ แลัะมีชื่�อผูู้้ขอ

   รับเงินัเป็นัเจ้�ของบัญชี่

3. สำม้ดบัญชี่ Nenkin (ต้่นัฉบับ) สีำนัำ��เงินัต่�มรูป

ญ่ี่�ป่�นำ
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ระยะเวล�กี่�รพิัจั�รณ�และหน้ำ�ท่�ด้ี�นำภ�ษ่ข้องผู้ข้อรับื้บื้ำ�เหน็ำจั

ข้้อคำวรระวัง

 1. ผู้ประกัี่นำต้นำสิ�มู�รถย้�นำข้อรับื้เงินำกี่้อนำไดี้ ภ�ยในำ 2 ปี นัำบื้ตั้�งแต้่วันำหลังจั�กี่วันำท่� 

เดิีนำท�งออกี่นำอกี่ประเทศญ่ี่�ป่�นำ แลัะ Japan Pension Service จะใช้่ระยะเวลั�พิึจ�รณี�ก�รจ่�ย

บำ�เหน็ัจ ประม�ณี 3 – 6 เดือนั ตั่�งแต่่รับเอกสำ�รของแรงง�นัต่่�งช่�ติ่นัั�นัๆ ทั�งนีั� ห�กผูู้้ประกันัต่นั 

ไม่ได้ยื�นัเรื�องย้�ยออกแลัะแจ้งเสีำยสิำทธิิก�รเป็นัผูู้้ประกันัต่นับำ�นั�ญ แก่สำำ�นัักง�นัเขต่ อำ�เภอ ต่ำ�บลั

แลัะหมู่บ้�นัก่อนัก�รเดินัท�งกลัับประเทศ ก�รยื�นัขอรับเงินัก้อนัอ�จต่้องใช้่เวลั�ม�กกว่�ปกต่ิ  

(โดยทั�วไปนั�ยจ้�งจะเป็นัผูู้้ดำ�เนิันัก�รให้)

 2. Japan Pension Service จัะจััดีส่ิงเอกี่สิ�รแจ้ังจัำ�นำวนำเงินำไปพัร้อมูกัี่บื้กี่�รโอนำเงินำก้ี่อนำ 

โดยผูู้้ที�ต้่องก�รขอคืนัเงินัภ�ษีี ณี ที�จ่�ย ต้่องส่ำงเอกสำ�รแจ้งจำ�นัวนัเงินัตั่วจริงให้ผูู้้จัดก�รภ�ษีีด้วย

 3. ผู้ข้อรับื้เงินำก้ี่อนำกี่รณ่ออกี่จั�กี่ระบื้บื้ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่สิำ�หรับื้ลูกี่จ้ั�งจัะถูกี่หักี่ภ�ษ่เงินำได้ี 

ณ ท่�จ่ั�ย ร้อยลัะ 20.42

 4. กี่รณ่ต้้องกี่�รข้อค้ำนำภ�ษ่ ณ ท่�จ่ั�ย

	 ผูู้้ไม่มีภูมิลัำ�เนั�ในัประเทศญี�ป้่นั สำ�ม�รถึขอเงินัภ�ษีีที�ถึูกหักคืนัจ�กสำรรพึ�กรได้ 

เป็นับ�งกรณี ีโดยก�รยื�นั “แบบขอรบัเงนิัภ�ษีคีนืัจ�กก�รเลัอืกจ่�ยภ�ษีเีงนิัได้ที�เกดิจ�กก�รลั�ออก” 

	 ก�รยื�นัขอคนืัภ�ษีีต้่องยื�นัเอกสำ�รให้แก่สำรรพึ�กรในัเขต่พืึ�นัที�อ�ศยัที�ส้ำดท้�ยภ�ยในั

ประเทศญี�ป้่นั

	 ก�รยื�นัขอคืนัภ�ษีีแลัะก�รรับเงินัภ�ษีีคืนั จะต่้องมีก�รยื�นั “แบบมอบอำ�นั�จ 

ผูู้้จัดก�รภ�ษีี” ให้แก่สำรรพึ�กรในัเขต่พืึ�นัที�อ�ศัยที�ส้ำดท้�ยภ�ยในัประเทศญี�ป่้นั ก่อนักลัับประเทศ

 (ด�วน์ัโหลัดแบบฟอร์มได้ในัเว็บไซิต์่สำรรพึ�กร http://www.nta.go.jp) ห�กไม่ได้ยื�นัเอกสำ�ร 

ดังกล่ั�วไว้ก่อนักลัับประเทศ จะต้่องยื�นั  “แบบมอบอำ�นั�จผูู้้จัดก�รภ�ษีี” พึร้อมกับก�รยื�นัขอคืนั

ภ�ษีีดังกล่ั�ว ค้ณีสำมบัติ่ของผูู้้จัดก�รภ�ษีี จะต้่องมีที�อยูอ่�ศัยภ�ยในัประเทศญี�ป่้นั (เกี�ยวกับก�รยื�นั

เอกสำ�ร ให้สำอบถึ�มข้อมูลัจ�กสำรรพึ�กร)

 1. กี่�รข้อรับื้เงินำก้ี่อนำกี่รณ่ออกี่จั�กี่ระบื้บื้ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ จะเป็นัผู้ลัให้ก�รนัับระยะเวลั�

ในัก�รเข้�ระบบประกันับำ�นั�ญถืึอเป็นัโมฆะ กล่ั�วคือประเทศที�มีก�รทำ�ข้อต่กลังด้�นัก�รประกันั

สัำงคมระหว่�งประเทศ สำ�ม�รถึนัับเวลั�เข้�ระบบประกันับำ�นั�ญในัประเทศญี�ป่้นัรวมกับเวลั� 

ในัระบบของประเทศที�ทำ�คว�มต่กลังได้ เพืึ�อรับเงินับำ�นั�ญจ�กประเทศญี�ป่้นัหรือประเทศที�ทำ� 

คว�มต่กลังได้ แต่่ถ้ึ�ขอรับเป็นัเงินัก้อนัฯ จะทำ�ให้ไม่สำ�ม�รถึนัับรวมเวลั�ก่อนัก�รรับเงินับำ�นั�ญ

ญ่ี่�ป่�นำ
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ดังกล่ั�วได้

 2. กี่�รข้อรับื้เงินำกี่้อนำฯ ผูู้ ้ขอรับจำ�เป็นัต่้องเสีำยสิำทธิิก�รเป็นัผูู้ ้ประกันับำ�นั�ญหรือ 

ผูู้้รับประโยช่น์ักรณีีท้พึพึลัภ�พึ ดังนัั�นั จึงควรยื�นัเอกสำ�ร “แบบย้�ยออก” แลัะ “แบบแจ้ง 

ก�รเสีำยสิำทธิิก�รเป็นัผูู้้ประกันับำ�นั�ญของรัฐบ�ลั(National Pension System)” ณี ที�ว่�ก�รเขต่ 

อำ�เภอ ต่ำ�บลั หมู่บ้�นั ที�อ�ศัยอยู ่ก่อนัเดินัท�งออกจ�กประเทศญี�ป่้นั

 3. กี่รณ่ท่�ผู้ย้�นำข้อรับื้เงินำก้ี่อนำ เส่ิยช่วิต้ก่ี่อนำได้ีรับื้เงินำ คู่สำมรสำ บ้ต่ร บิด�-ม�รด� หลั�นั

ปู่ย่� ต่�ย�ย พีึ�น้ัอง หรือบ้คคลัในัครอบครัวที�มีคว�มสัำมพัึนัธ์ิไม่เกินั 3 ร่้นั สำ�ม�รถึรับเงินัดังกล่ั�ว

แทนัได้ ทั�งนีั� เฉพึ�ะในักรณีีที�มีก�รยื�นัขอรับเงินัก้อนัก่อนัที�ผูู้้ประกันัต่นัจะเสีำยชี่วิต่ (ประเด็นัที�ควร

ห�รือกับหน่ัวยง�นัของญี�ป่้นั ห�กมีก�รทำ�ข้อต่กลังระหว่�งสำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคมกระทรวงแรงง�นั 

กับหน่ัวยง�นัของญี�ป่้นั)

ขั้�นำต้อนำกี่�รข้อรับื้เงินำก้ี่อนำค้ำนำกี่รณ่ออกี่จั�กี่ระบื้บื้ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ 
สิำ�หรับื้ช�วต่้�งช�ติ้

ทำ�เรื�องย้�ยออกแลัะ

แจ้งออกจ�กก�รเป็นัผูู้้ประกันัต่นับำ�นั�ญ

ดำ�
เนั

นัก
�ร

ก่อ
นัก

ลับ
ปร

ะเ
ทศ

ก�
รด

ำ�เ
นันั

ก�
รภ

�ย
หลั

งก
ลับ

ปร
ะเ

ทศ

ถ้ึ�เอกสำ�รครบถ้ึวนั

เดินัท�งกลัับประเทศไทย

แก้ไขเอกสำ�ร/

ส่ำงเอกสำ�รเพิึ�มเติ่ม

Japan Pension Service

ส่ำงเอกสำ�รแจ้งจำ�นัวนัเงินั

Japan Pension Service

โอนัเงินัเข้�บัญชี่

ส่ำงแบบฟอร์มขอรับเงินั

พึร้อมเอกสำ�รประกอบ

ญ่ี่�ป่�นำ
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(ขั�นัต่อนัต่่อไปเฉพึ�ะผูู้้ที�

ต้่องก�รขอคืนัภ�ษีี)

ผูู้้จัดก�รภ�ษีีได้รับเงินัภ�ษีี

คืนัจ�กสำรรพึกร

ผูู้้จัดก�รภ�ษีีโอนัเงินั

ให้กับผูู้้ขอรับเงินัภ�ษีี

หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้ผูู้้จัดก�รภ�ษีี

พึร้อมเอกสำ�รแจ้งจำ�นัวนัเงินัตั่วจริง

ผูู้้จัดก�รภ�ษีีดำ�เนิันัก�รยื�นัเอกสำ�ร

ขอคืนัภ�ษีีกับสำรรพึกรในัเขต่พืึ�นัที�
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กี่�รเส่ิยภ�ษ่ (Income Tax and Resident Tax)

 คนัไทยที�ทำ�ง�นัอยู่ในัญี�ป่้นัจะต้่องเสีำยภ�ษีี 2 ประเภท คือ ภ�ษีีเงินัได้แลัะภ�ษีีท้องที�                   

โดยกฎหม�ยบังคับให้นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�ต้่องหักเงินัภ�ษีี ณี ที�จ่�ยจ�กเงินัได้โดยประเมินัแลัะนัำ�ส่ำง

สำำ�นัักง�นัภ�ษีีเขต่ท้กเดือนั 

	 กี่รณท่่�ลกูี่จ้ั�งมูค่ำรอบื้คำรวัในำอ่ปกี่�ระสิ�มู�รถข้อหักี่ลดีหย่อนำภ�ษ่ได้ี โดยกรอก 

ร�ยลัะเอียดในัใบแจ้งครอบครัวในัอ้ปก�ระ (Fuyo Koujyoto Shinkokusho) แลัะยื�นัให้นั�ยจ้�ง

ก่อนัก�รจ่�ยเงินัเดือนั งวดแรกในัแต่่ลัะปี แลัะในัก�รจ่�ยเงินังวดส้ำดท้�ยของปีนั�ยจ้�งจะทำ�ก�ร

ปรับภ�ษีีให้ต่รงกับเงินัได้ที�จ่�ยจริง ซึิ�งนั�ยจ้�งจะต่้องออกหนัังสำือรับรองก�รหักภ�ษีี ณี ที�จ่�ย

ประจำ�ปี (Kyuyo.Shotoku.no Gensenchoushuhyou) ให้ลูักจ้�งภ�ยในัวันัที� 31 มกร�คม 

ของปีถัึดไป เพืึ�อเป็นัหลัักฐ�นั 

	 กี่รณ่ท่�ลูกี่จั้�งล�ออกี่จั�กี่ง�นำ นั�ยจ้�งจะต่้องออกหนัังสำือรับรองดังกลั่�วให้

ภ�ยในั 1 เดือนั

	 กี่รณท่่�นำ�ยจ้ั�งไมู่ได้ีหกัี่เงนิำภ�ษ่ลกูี่จ้ั�ง จะต้่องยื�นัช่ำ�ระภ�ษีด้ีวยต่นัเอง ส่ำวนัภ�ษีี

ท้องที� ลัูกจ้�งจะต่้องช่ำ�ระเองต่�มใบเรียกเก็บเงินัจ�กสำำ�นัักง�นัเขต่ท้องที�อ�ศัยอยู่ 

 ทั�งนัี� นั�ยจ้�งบ�งแห่งอ�จทำ�เรื�องขอยกเว้นัภ�ษีตี่�มอนัส้ำญัญ�ภ�ษีซ้ีิอนั จงึควรต่รวจเช่ค็

ร�ยลัะเอยีดสำญัญ�จ้�งแลัะสำลิัปเงนิัเดอืนัว่�มกี�รหกัภ�ษีีเงนิัถูึกต้่องแล้ัวหรอืยงั ซิึ�งห�กไม่มกี�รหกั

ภ�ษีีเกินักว่�ที�กำ�หนัดไว้ต่�มกฎหม�ย จะไม่สำ�ม�รถึขอภ�ษีีคืนัได้

 กี่รณ่ท่�นำ�ยจ้ั�งหักี่ภ�ษ่เงินำไว้เกิี่นำหร้อได้ีย้�นำชำ�ระไว้เกิี่นำ ลูกี่จ้ั�งสิ�มู�รถดีำ�เนิำนำ 

กี่�รข้อค้ำนำภ�ษ่ได้ีด้ีวยต้นำเอง โดยกรอกแบบคำ�ร้องที�สำำ�นัักง�นัภ�ษีีเขต่ที�อ�ศัยอยู่ พึร้อมแนับ

เอกสำ�รที�ระบ้ข้�งล่ั�งนีั�

4. กี่�รข้อค้ำนำภ�ษ่เงินำได้ี

เอกี่สิ�รประกี่อบื้กี่�รข้อค้ำนำภ�ษ่เงินำได้ี

1. หลัักฐ�นัประจำ�ตั่ว ได้แก่ หนัังสืำอเดินัท�ง หรือบัต่รที�ออกโดยท�งก�รญี�ป่้นั เช่่นั บัต่รประกันั

ส้ำขภ�พึ

2. บัต่รประจำ�ตั่วผูู้้พึำ�นััก (Zairyu Card)

3. หนัังสืำอรับรองก�รหักภ�ษีี ณี ที�จ่�ยประจำ�ปี (Kyuyo Shotoku no Gensenchoushuhyou)

4. ร�ยลัะเอียดของบัญชี่ธินั�ค�รที�ต้่องก�รให้โอนัเงินัคืนัภ�ษีี

ญ่ี่�ป่�นำ
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เอกี่สิ�รประกี่อบื้กี่�รติ้ดีต้�มูสิิทธิิประโยชน์ำ

1. หลัักฐ�นัของลูักจ้�ง ได้แก่ หนัังสืำอเดินัท�ง บัต่รประจำ�ตั่วผูู้้พึำ�นััก (Zairyu Card)

2. หลัักฐ�นัเกี�ยวกับก�รทำ�ง�นั ได้แก่ สัำญญ�จ้�ง บัต่รประจำ�ตั่วพึนัักง�นั ใบรับเงินัเดือนั บัต่รลัง

เวลั�ทำ�ง�นั

5. ต่ร�ประทับ (อิงคัง)

6. หลัักฐ�นัก�รขอหักลัดหย่อนัสำม�ชิ่กครอบครัวในัอ้ปก�ระ

6.1 หลัักฐ�นัแสำดงต่นัของสำม�ชิ่กครอบครัวในัอ้ปก�ระ เช่่นั ใบเกิด ทะเบียนัสำมรสำ ทะเบียนั

บ้�นั พึร้อมคำ�แปลัภ�ษี�ญี�ป่้นัหรือภ�ษี�อังกฤษี

6.2 หลัักฐ�นัก�รส่ำงเงินัไปประเทศไทยให้ครอบครัวในัอ้ปก�ระ

หมู�ยเหต่้

     1. ภ�ษีีเงินัได้ที�ช่ำ�ระไว้เกินัจะได้รับคืนัโดยก�รโอนัผู่้�นัเข้�ธินั�ค�รต่�มร�ยลัะเอียดที�ให้ไว้ในัข้อ 4.

     2. ทั�งนีั� ใช้่เวลั�ในัก�รดำ�เนิันัก�รพิึจ�รณี�ประม�ณี 1 – 1 เดือนัครึ�ง 

     3. ก�รขอคืนัภ�ษีีเงินัได้สำ�ม�รถึดำ�เนิันัก�รย้อนัหลััง 5 ปีภ�ษีี นัับจ�กปีภ�ษีีปัจจ้บันั ส่ำวนัภ�ษีี 

         ท้องที�ไม่สำ�ม�รถึขอคืนัได้

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

 แรงง�นัที�ทำ�ง�นัในัประเทศญี�ป่้นัไม่ว่�จะถูึกกฎหม�ยหรือไม่ก็ต่�มจะได้รับก�รค้้มครอง 

จ�กกฎหม�ยม�ต่รฐ�นัแรงง�นัของประเทศญี�ป่้นั ดังนัั�นั ห�กี่แรงง�นำไมู่ได้ีรับื้สิิทธิิต้�มูกี่ฎหมู�ยหร้อ

ต้�มูสัิญี่ญี่�จ้ั�ง เช่นำ นำ�ยจ้ั�งค้ำ�งจ่ั�ยค่ำ�จ้ั�ง ค่ำ�ล่วงเวล� หร้อบื้อกี่เลิกี่จ้ั�งโดียไมู่บื้อกี่ล่วงหน้ำ� 

สำ�ม�รถึยื�นัคำ�ร้องเป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร ระบ้ชื่�อ ที�อยู่ของผูู้้ร้องเรียนัแลัะของนั�ยจ้�ง หม�ยเลัข

โทรศัพึท์หรือที�อยู่ที�สำ�ม�รถึติ่ดต่่อกลัับได้ พึร้อมแนับเอกสำ�รดังนีั�

ญ่ี่�ป่�นำ
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แผนำภูมิูแสิดีงขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รช่วยเหล้อแรงง�นำ/ผู้ฝึีกี่ง�นำ
ด้ี�นำเทคำนิำคำไทยในำประเทศญ่ี่�ป่�นำ

คำนำง�นำไทยร้องท่กี่ข์้โดีย

 - ส่ำงเรื�องม�จ�กสำำ�นัักประสำ�นัฯ

 - ด้วยต่นัเอง

 - ท�งโทรศัพึท์ ท�งโทรสำ�ร/ Line

   Facebook

 - ผู่้�นัท�งจดหม�ยอิเล็ักทรอนิักส์ำ

สินำร.ญ่ี่�ป่�นำรับื้เร้�อง

 - ต้รวจัสิอบื้ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำ

 - ลงทะเบ่ื้ยนำผู้ร้องท่กี่ข์้

ข้อหนัำงส้ิอช่�แจังข้้อเท็จัจัริงจั�กี่นำ�ยจ้ั�ง

 - แจ้ังลูกี่จ้ั�ง

 - ปิดีเร้�อง

กี่รณ่ท่�ส่ิงเร้�องมู�จั�กี่สิำ�นัำกี่ประสิ�นำฯ

สินำร. ญ่ี่�ป่�นำร�ยง�นำผลกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รให้ทร�บื้

- นำ�ยจ้ั�งจ่ั�ยเงินำชดีเชยหร้อยินำยอมูปฏิิบัื้ติ้ต้�มู 

  สัิญี่ญี่�จั้�ง หร้อต้�มูกี่ฎหมู�ยมู�ต้รฐ�นำแรงง�นำ

  ญ่ี่�ป่�นำ

- ลูกี่จั้�งแจั้ง สินำร. ว่�ไดี้รับื้เงินำแล้วหร้อไดี้รับื้กี่�ร 

  ปฏิิบัื้ติ้ต้�มูสัิญี่ญี่�จ้ั�งหร้อต้�มูกี่ฎหมู�ยมู�ต้รฐ�นำ

  แรงง�นำญ่ี่�ป่�นำ

- แจ้ังลูกี่จ้ั�ง / ปิดีเร้�อง
- รวบื้รวมูหลักี่ฐ�นำ

- พั�ลูกี่จ้ั�งไปร้องท่กี่ข์้ต่้อ LSIO

- ติ้ดีต้�มูกี่�รดีำ�เนิำนำง�นำข้อง LSIO

  และแจ้ังให้ลูกี่จ้ั�งทร�บื้

- ปิดีเร้�อง

ต้รวจัสิอบื้

นำ�ยจ้ั�ง

ให้คำว�มูร่วมูมู้อ

ไมู่ให้คำว�มูร่วมูมู้อ

* ทั�งนีั� ห�กเป็นผู้้�ฝึึกงานจะเป็็นการป็ระสานผู่้านองค์์กรรับในัก�รเจรจ�กับนั�ยจ้�งในัขั�นัแรก

ไมู่มู่มููลคำว�มูจัริง

ญ่ี่�ป่�นำ
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給料支払明細書    รายละเอียดการจา่ยเงินเดือน 

  
 (  年  月分)    

  
 (  ปี  เดือน) 

  殿    
 ของคุณ........................................................  

    
 

勤労日数 
  自   月   日 

  日 

   จำนวนวัน

ทำงาน 

  ตั้งแต่   เดือน   วันที่ 
  วัน 

 至  月  日     จนถึง  เดือน  วันที่ 

労働時間   時   分    ช่ัวโมงทำงาน   ช่ัวโมง   นาที 
時間外労

働 
 時  分    ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา  ช่ัวโมง  นาที 

支 
 

給 
 

額 

基   本   給        

จำนวน

เงินที่จ่าย 

ค่าจ้างพื้นฐาน     

時間外賃金        ค่าจ้างล่วงเวลา     

家 族 手 当        
เงินช่วยเหลือ

ครอบครัว 
    

               

               

               

通 勤 手 当        เงินค่าเดินทาง     

合         計      รวม   

     

控 
 

除 
 

額 

健康保険料      

เงินที่หัก 

ณ  

ที่จ่าย 

ประกันสุขภาพ   

厚 生 年 金      ประกันบำนาญ   

雇用保険料      ประกันการจ้างงาน   

所   得   税      ภาษีเงินได้   

住   民   税      ภาษีท้องถิ่น   

           

           

         

合         計      รวม   

差引支給額       รวมยอดเงินที่หักแล้ว    

（事業所名） 

  

  

 
係
員 

  

   （ชื่อสำนักงาน）   

  

 ห้วหน้า

งาน 
  

 

 

 
   

 

 

 
 

ตั้วอย่�งใบื้สิลิปเงินำเด้ีอนำ

ญ่ี่�ป่�นำ
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เงินประกันบำนาญประเทศญีปุ่4น 
 

ผู7มีสิทธ ิ

 1. เป&นผู*ท่ีไม0มีสญัชาตญิี่ปุ9น 

 2. เป&นผู*ที่มีระยะเวลาอยู0ในระบบประกันบำนาญสำหรับลูกจ*างเป&นเวลา 6 เดือนขึ้นไป (จ0ายเงินสมทบ 6 เดือนขึ้นไป) 

3. ไม0พำนักอาศยัในประเทศญีปุ่9น  

 4. เป&นผู*ท่ีไม0มีสิทธิรับเงินบำนาญ 

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร7อง 

  1. แบบฟอรWมขอรับเงินบำเหน็จ   

          (กรอกด7วยตวับรรจงตัวพิมพEใหญH และต7องประทับตรารับรองของธนาคารที่ต7องการให7โอนเข7าบัญชี)  

 2. สำเนาหนังสือเดินทางท่ีใช*ไปทำงานในประเทศดงักล0าว หน7าที่มีรูปถHาย  

 3. สำเนาหนังสือเดินทางท่ีใช*ไปทำงานในประเทศดงักล0าว หน7าที่แสดงสถานภาพการพำนัก (ประเภทวีซHา) 

 4. สำเนาหนังสือเดินทางท่ีใช*ไปทำงานในประเทศดงักล0าว หน7าที่มีตราประทับวันเดินทางออกญี่ปุ4นครั้งสุดท7าย 

 5. สมุดพกประจำตัวผู*ประกันตนกรณีบำนาญ (ฉบับจริงเทHาน้ัน) 

 

 

หมายเหตุ   1. รับรองสำเนาถูกต*องทุกฉบับและลงลายมือชื่อเหมือนกับหนังสือเดินทาง 

     2. แบบฟอรWมต*องประทับตรารับรองของธนาคารท่ีต*องการให*โอนเข*าบญัช ี

 

 

 

การย่ืนเอกสาร  
 

แรงงานต7องยื่นด7วยตนเอง 

โดยนำเอกสารท้ังหมดใส0ลงในซอง สHงไปรษณียEอากาศ (ลงทะเบียน) ส0งไปตามท่ีอยู0ด*านล0างน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

 Japan Pension Service   

   3–5 –24 Takaido-nishi, Suginami-Ku, Tokyo 168-8505  Japan 

 

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ญ่ี่�ป่�นำ
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ภาคผนวก
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Download

แบื้บื้คำำ�ร้องข้อรับื้บื้ริกี่�ร

https://bzfile.com/icb/annex_form.pdf

แบบค ำร้องขอรับบรกิำร 
เขียนที่ ส ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. …………… 
 

1. ผู้ยื่นค ำขอ  
       ยื่นเอง        ยื่นแทน     เกี่ยวข้องเป็น 
ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
ที่อยู่ ที่อยู่ 

 โทรศัพท ์  โทรศัพท ์
บุคคลที่สามารถติดต่อได ้ บุคคลที่สามารถติดต่อได ้
โทรศัพท ์ โทรศัพท ์
เกี่ยวข้องเป็น เกี่ยวข้องเป็น 
2. ข้อมูลแรงงำน (กรอกเฉพำะยื่นแทน) 
ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
หนังสือเดินทางเลขท่ี 
ที่อยู่ 
 โทรศัพท ์
3. ข้อมลูกำรท ำงำน 
ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ 
ที่อยู่ 
 ประเทศ 
เดินทางไปท างานวันที่ เดินทางกลับมาวันท่ี 
ท างานต าแหน่ง ได้รับเงินเดือนๆ ละ                                          
สัญญาจ้างจ านวน                  ปี       ตั้งแต่วันท่ี                                           ถึงวันท่ี 
4. มีควำมประสงค์ขอติดตำม 
     ตรวจสอบเงินคงเหลือและปิดบัญชี   ค่าจ้างค้างจ่าย         เงินหักฝาก               ค่าล่วงเวลา                       เงินภาษ ี
     เงินประกันการเดินทางกลับ               เงินประกันสังคม       เงินสะสมเลี้ยงชีพ       เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต         เงินบ าเหน็จ/บ านาญชราภาพ 
     เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ      เงินประกันการท างานครบสญัญาจา้ง          อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................. 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม (๑) 
............................................................................................................................. .................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... ....................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ ........................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................... .......................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

5. เอกสำรและหลกัฐำนประกอบ 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน           ส าเนาหนังสือเดินทาง      ส าเนาทะเบียนบ้าน           ส าเนาสัญญาจ้าง 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวคนต่างด้าว (กาม่า)  ส าเนาบญัชีธนาคาร         เอกสารทีผ่่านการแปลและรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 อื่นๆ ระบ ุ………………………………………………………… 

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 
   ลงช่ือ ................................................................................ผู้ขอรับบริการ 
           (                                                     ) 

 
   ลงช่ือ.............................................................................เจ้าหนา้ที่ผูร้ับเรื่อง 
          (                                                     ) 

 
   ลงช่ือ ........................................................................พยาน 
           (                                                    ) 

 
   ลงช่ือ ........................................................................พยาน 
           (                                                    ) 

ภ�คำผนำวกี่
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เงินค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้าง กรณีมีชีวิต 

**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ (โปรดระบุจำนวนเงินและเดือนที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างค้างจ่าย) 

 2. สำเนาสัญญาจ้าง (ต้องมี) 

 3. ช่ือและที่อยู่ของนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  

 4. เอกสารหลักฐานการทำงานกับนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  

 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือนสุดท้าย (ต้องมี)  

    หรือ หลักฐานการลงเวลาทำงาน (ควรมี) เช่น ใบตอกบัตรหรือปฏิทินงานของเดือนที่นายจ้างจ่ายไม่จ่าย/ไม่ครบ  

    พร้อมหลักฐานการได้รับเงินจากนายจ้างไม่ครบ   

 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง   

 8. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 9. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในประเทศดังกล่าว หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 10. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในประเทศดังกล่าว หน้าท่ีมีวีซา่ทำงาน 

 11. เอกสารอ่ืนๆ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามเงินดังกล่าวขอเพิ่มเติม 

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)
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ขอความช่วยเหลือ กรณีถูกจับกมุ 

 

 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ ระบุสถานท่ีท่ีถูกจับกุม เช่น สถานีตำรวจ  

 2. ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อแรงงาน (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อเพื่อน/คนรู้จักแรงงานในต่างประเทศ (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อนายจ้าง/บริษัท (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

 3. สำเนาสัญญาจ้าง (ควรมี) 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)  

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 6. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 7. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน  

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ภ�คำผนำวกี่
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ขอความช่วยเหลือ กรณีขาดการติดต่อ/หายตัว 
**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ ระบุสถานท่ีท่ีถูกจับกุม เช่น สถานีตำรวจ  

 2. ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อแรงงาน (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อคนรู้จักของแรงงานในต่างประเทศ (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อนายจ้าง/บริษัท (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

 3. สำเนาสัญญาจ้าง 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)  

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง  

 7. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน  

 9. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)
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สิแกี่นำ QR Code เพ้ั�ออ่�นำข้้อมููลเพิั�มูเติ้มูข้องประเทศอ้�นำๆ 

เข้ต้บื้ริห�รพิัเศษมู�เก๊ี่�

https://onixma.com/qrcode/icb/Macao.pdf

ประเทศโอมู�นำ

https://onixma.com/qrcode/icb/Oman.pdf

ประเทศกี่�ต้�ร์

https://onixma.com/qrcode/icb/Qatar.pdf

เว็บไซิต์่สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

https://icb.mol.go.th

ประเทศบื้�ห์เรนำ

https://onixma.com/qrcode/icb/Bahrain.pdf

ประเทศคูำเวต้

https://onixma.com/qrcode/icb/Kuwait.pdf

ภ�คำผนำวกี่
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คำณะผู้จััดีทำ�

1. นั�งสำ�วช้่ลีัรัต่น์ั   ทองทิพึย์ ผูู้้อำ�นัวยก�รสำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

2. นั�งสำ�วปภิญญ� ทองสำมจิต่ร ผูู้้อำ�นัวยก�รกล่้ัมง�นัประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

3. นั�งสำ�ววลััยพึร ศรีประดิษีฐ หัวหน้ั�ฝ่่�ยค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ั 

4. นั�งสำ�วทย�พึร รอดสำ�ย  นัักวิช่�ก�รแรงง�นัปฏิิบัติ่ก�ร

1. ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งโซิลั สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั 

2. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศญี�ป่้นั 

3. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี เมืองฮ่่องกง 

4. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี กร้งมะนิัลั� (ส่ำวนัที� 2) ไทเป 

5. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี กร้งมะนิัลั� (ส่ำวนัที� 2) เก�สำง 

6. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย 

7. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศสิำงคโปร์ 

8. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั 

9. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย (กร้งริย�ด) 

10. ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งอ�บูด�บี สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ 

11. ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งเทลัอ�วีฟ ประเทศอิสำร�เอลั 

12. กองบริห�รแรงง�นัไทยไปต่่�งประเทศ กรมก�รจัดห�ง�นั

ผู้สินัำบื้สิน่ำนำข้้อมููล

คำณะผู้จััดีทำ�





กระทรวงแรงงาน
Ministry of Labour

www.mol.go.th


