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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
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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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