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แนะน ำระบบเงนิส ำรองจำ่ย
ส ำหรับคำ่จำ้งคำ้งจำ่ย 

ส ำหรบัผูท้ ีต่อ้งออกจำกงำนเนือ่งจำกกำรลม้ละลำยข
องบรษิทัองคก์ร โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัคำ่จำ้ง 

 

 

   
 

 

 
  

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
ระบบส ำรองจำ่ยส ำหรับคำ่จำ้งคำ้งจ่ำยเป็นระบบทีร่ัฐบำลจะด ำเนนิกำรส ำรองจำ่ยบำงสว่นของเงนิคำ่จำ้งคำ้งจ่ำย

นัน้แทนผูป้ระกอบกำรใหกั้บผูใ้ชแ้รงงำนทีล่ำออกจำกงำนโดยทัง้ทีย่ังไมไ่ดร้ับกำรจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเนื่องจำกกจิกำร
ลม้ละลำยตำมประมวลกฏหมำยเกีย่วกับกำรส ำรองจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเป็นตน้ในฐำนะทีเ่ป็นโครงขำ่ยรองรับทำงสงัคมS
afety Netของประเทศซึง่วำงแผนกำรสรำ้งควำมมั่นคงในกำรด ำรงชวีติของครอบครวัและผูใ้ชแ้รงงำนนัน้ 

 
  ส ำนักงำนควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมยัผูใ้ชแ้รงงำนหนว่ยงำนรฐับำล (จำกนี้ไป จะเรยีกวำ่ “ส ำนักงำน” ) 
ด ำเนนิกำรใชร้ะบบนีแ้ละตอนทีด่ ำเนนิกำรส ำรองจ่ำย 
ส ำนักงำนไดส้ทิธใินกำรเป็นผูแ้ทนเรยีกเก็บเงนิคำ่จำ้งส ำหรบัจ ำนวนเงนิเทยีบเทำ่กับเงนิคำ่จำ้งคำ้งจ่ำยของผูใ้ช ้

แรงงำนและเรยีกกำรชดเชยกับเจำ้ของกจิกำรเป็นตน้ 

 

บคุคลทีส่ำมำรถไดร้บัเงนิส ำรองจำ่ย คอืผูท้ ีอ่ยูใ่นขอบขำ่ยตำมขอ้ก ำหนดเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้
 
1เป็นบคุคลผูซ้ ึง่ไดร้ับกำรวำ่จำ้งโดยผูป้ระกอบกำร (ทัง้นติบิคุคลหรอืสว่นบคุคล) 
ซึง่ด ำเนนิกจิกำรมำแลว้มำกกวำ่1ปีขึน้ไปโดยเป็นกจิกำรทีใ่ชป้ระกันชดเชยอบัุตเิหตผุูใ้ชแ้รงงำน 
(ประกันแรงงำน)และเป็นผูใ้ชแ้รงงำนทีล่ำออกจำกงำนโดยทีย่ังไมไ่ดร้ับกำรจำ่ยคำ่จำ้งเนื่องจำกบรษัิทลม้ละลำย 
(จ ำกัดเฉพำะผูใ้ชแ้รงงำนทีอ่ยูใ่นมำตรำ9 กฎหมำยมำตรฐำนแรงงำนเทำ่นัน้ ) 

 
2 บคุคลทีล่ำออกจำกบรษัิทดังกลำ่วในชว่งระยะเวลำ 2 ปีนับตัง้แตว่นัทีย่ตุสิญัญำจำ้ง 6 
เดอืนกอ่นวนัยืน่ค ำรอ้งตรวจรบัรองกำรลม้ละลำย (ในกรณลีม้ละลำยตำมกฏหมำย) 
หรอืวนัทีย่ืน่ค ำขอเพือ่ขออนุมตักิำรลม้ละลำยโดยพฤตนัิยกับผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบมำตรฐำนแรงงำ
น (กรณีลม้ละลำยโดยพฤตนัิย) 
(หมำยเหต)ุในกรณีทีไ่มม่กีำรยืน่ค ำตรวจรับรองไปยังอธบิดกี ำกับดแูลมำตรฐำนแรงงำนหรอืไมก็่กำรยืน่ค ำรอ้งขอเ

ชน่เริม่ด ำเนนิกำรเขำ้สูก่ระบวนกำรลม้ละลำยไปยังศำลภำยในระยะเวลำ6เดอืนหลังจำกลำออกจำกงำน
แลว้ ไมถ่อืวำ่อยูใ่นเกณฑข์องกำรจำ่ยเงนิส ำรอง 

 

 3 บคุคลทีไ่ดรั้บกำรรับรองจ ำนวนเงนิคำ่จำ้งทีค่ำ้งช ำระจำกผูจั้ดกำรมรดกลม้ละลำย 
(ในกรณีลม้ละลำยตำมกฎหมำย) 
หรอืกำรยนืยันจ ำนวนคำ่จำ้งทีค่ำ้งช ำระจำกหัวหนำ้ส ำนักงำนตรวจสอบมำตรฐำนแรงงำน 
(ในกรณีลม้ละลำยโดยพฤตนัิย)  

บคุคลทีส่ำมำรถรับเงนิส ำรองจำ่ย Ⅱ 

６เดอืน ระยะเวลำ 2ปี 

คนทีล่ำออกแลว้อยูใ่นชว่งระยะเวลำน้ีจะอยูใ่นเกณฑ ์

วันในปีที２่ 

 

วันกอ่น６เดอืน 

 

วันรอ้งขอเชน่เขำ้สูก่ระบวนกำรลม้ละลำ
ยหรอืวันยืน่ค ำรอ้งขอตรวจรับรอง 

 

เกีย่วกบัระบบเงนิส ำรองคำ่จำ้งคำ้งจำ่ย 
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กจิกำรทีใ่ชป้ระกนัแรงงำน 

หมำยถงึ กจิกำรทีม่กีำรใชข้อ้บังคับในกฏหมำยวำ่ดว้ยกำรประกัน ชดเชยอบัุตเิหตผุูใ้ชแ้รงงำน  
หำกเป็นกจิกำรทีใ่ชผู้ใ้ชแ้รงงำนมำกกวำ่ 1คนขึน้ไป จะถอืวำ่อยูใ่นเกณฑท์ัง้หมด 
ยกเวน้บำงสว่นของอตุสำหกรรม เกษตร ป่ำไมแ้ละประมง 
อนึง่ กจิกำรทีใ่ชเ้ฉพำะครอบครัวซึง่อำศัยอยูร่่วมกัน จะไมถ่อืวำ่อยูใ่นเกณฑก์จิกำรทีป่ระยกุตใ์ช ้

 
ผูใ้ชแ้รงงำน ( จ ำกดัเฉพำะ ผูใ้ชแ้รงงำนทีอ่ยูใ่นมำตรำ 9  
กฎหมำยวำ่ดว้ยมำตรฐำนแรงงำนเทำ่น ัน้) 

หมำยถงึบคุคลซึง่ไดร้ับกำรจำ่ยคำ่จำ้งในฐำนะทีเ่ป็นมลูคำ่ของแรงงำนและไดร้ับกำรวำ่จำ้งโดยผูป้ระกอบกำรที่
ลม้ละลำย (หมำยรวมถงึเชน่ พนักงำนท ำงำนชัว่ครำว และพนักงำนทีท่ ำงำนพเิศษเป็นตน้) 
ส ำหรับครอบครวัทีอ่ำศัยอยูร่ว่มกันแมว้ำ่จะเป็นระบบโครงสรำ้งท ำงำนเป็นผูใ้ชแ้รงงำนในรูปแบบทำงกำรในสถำน
ประกอบกำรก็ตำมโดยทั่วไปแลว้ถอืวำ่มผีลประโยชนก์ ำไรร่วมกันกับเจำ้ของผูป้ระกอบกำร 
ซึง่ในควำมเป็นจรงิและยอมรบัวำ่อยูใ่นต ำแหน่งฐำนะเดยีวกันกับเจำ้ของผูป้ระกอบกำร 
และโดยหลักกำรไมย่อมรับวำ่เป็นผูใ้ชแ้รงงำน 

อนึง่ ผูใ้ชแ้รงงำนท ำงำนบำ้นทีป่ฏบัิตงิำนในต ำแหน่งงำนประจ ำบำ้นป็นตน้ตำมกฏหมำยแรงงำนอำชพีเสรมิ 
ไมถ่อืวำ่อยูใ่นเกณฑน์ี้ นอกจำกนัน้ ผูท้ีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรบรษัิทซึง่มสีทิธใินกำรเป็นตัวแทน 
ไมถ่อืวำ่อยูใ่นเกณฑน์ี ้

 กำรลม้ละลำยทีไ่ดคุ้ม้ครองในระบบเงนิส ำรองจำ่ย 
(1) ลม้ละลำยตำมกฎหมำย 
ค ำสัง่ฟ้องคดลีม้ละลำย (พระรำชบัญญัตลิม้ละลำย); ค ำสัง่เริม่ด ำเนนิกำรช ำระบัญชแีบบพเิศษ (บรษัิท 
พระรำชบัญญัต)ิ; ค ำสัง่เริม่ด ำเนนิกำรฟ้ืนฟกูจิกำร (พระรำชบัญญัตกิำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพทำงแพ่ง); 
ค ำสัง่เริม่ด ำเนนิกำรปรับโครงสรำ้งองคก์ร 
(พระรำชบัญญัตปิฏริูปองคก์ร) 
(2) กำรลม้ละลำยโดยพฤตนัิย (เฉพำะองคก์รขนำดเล็กและขนำดกลำง) 
เมือ่องคก์รลม้ละลำยและยตุกิจิกรรมทำงธรุกจิและหวัหนำ้ส ำนักงำนตรวจสอบมำตรฐำนแรงงำน 
อนุมัตวิำ่ไมม่โีอกำสทีจ่ะกลับมำด ำเนนิกจิกรรมทำงธรุกจิอกีครัง้และองคก์รไมม่คีวำมสำมำรถในกำรช ำระเงนิ 
คำ่จำ้งอกีตอ่ไป 

ก) “กำรหยดุกำรด ำเนนิกจิกรรมทำงธรุกจิ “ หมำยควำมวำ่ 

หมำยถงึกรณทีีก่ำรด ำเนนิกจิกรรมทำงธรุกจิแตเ่ดมิของกจิกำรนัน้หยดุแลว้ 
เนื่องจำกสถำนประกอบกำรนัน้ถกูปิดและผูใ้ชแ้รงงำนทกุคนถกูเลกิจำ้งเป็นตน้ 
ในกรณีทีม่เีพยีงแคด่ ำเนนิกระบวนช ำระบัญชทีีจ่ ำเป็นตอ้งท ำเพือ่ยกเลกิกจิกำรก็อยูใ่นขอบขำ่ยนี้แตว่ำ่แ
มจ้ะมกีำรลดขนำดกจิกำร 

ลงแลว้ก็ตำมแตใ่นกรณีทีย่ังมกีำรด ำเนนิกจิกรรมทำงธรุกจิแตเ่ดมิของกจิกำรนัน้อยำ่งตอ่เนื่องจะถอืวำ่
ไมเ่ขำ้ขำ่ยเกณฑน์ี ้

ข) ”ไมม่แีผนกำรเปิดกจิกำรอกีครัง้” หมำยควำมวำ่ 

โดยทั่วไปจะหมำยถงึกรณีทีไ่มม่แีผนทีจ่ะเปิดกจิกำรอกีครัง้เนื่องจำกวำ่เจำ้ของกจิกำรละทิง้ควำมตัง้ใจที่
จะเปิดกจิกำรอกีครัง้หรอือยูใ่นกระบวนกำรช ำระสะสำงบัญชเีป็นตน้ 

ค) “ ไมม่คีวำมสำมำรถในกำรช ำระคำ่จำ้ง” หมำยถงึ  

โดยทั่วไปจะหมำยถงึกรณีทีไ่มม่แีผนกำรทีจ่ะช ำระคำ่จำ้งถงึแมว้ำ่จะมกีำรกูย้มืเงนิทนุมำแลว้ก็ตำมเป็
นตน้หรอืไมไ่มม่สีนิทรัพยท์ีเ่พยีงพอตอ่กำรช ำระคำ่จำ้งโดยเจำ้ของกจิกำร 
เฉพำะมลูหนี้สงูเกนิกวำ่มลูคำ่ทรัพยส์นิ กลำ่วอกีอยำ่งคอืมลูหนี้สงูมำกเกนิ จะไมถ่อืวำ่อยูใ่นเกณฑน์ี ้

อนึง่ผูป้ระกอบกำรกจิกำรขนำดกลำงและเล็กจะหมำยถงึเจำ้ของผูป้ระกอบกำรทีส่อดคลอ้งกับเกณฑข์ ้
อใดขอ้หนึง่ดังระบขุำ้งลำ่งตอ่ไปนี ้

 
มลูคำ่รวมเงนิลงทนุหรอืมลู

คำ่เงนิทนุ 

จ ำนวนผูใ้ชแ้รงงำนทีใ่ชเ้ป็
นปกต ิ

อตุสำหกรรมทั่วไป 

（ยกเวน้ อตุสำหกรรมคำ้สง่ 
อตุสำหกรรมบรกิำร 
และอตุสำหกรรมคำ้ปลกี） 

นติบิคุคลทีม่มีลูคำ่เงนิไมเ่กนิ3ร ้
อยลำ้นเยน 

ไมเ่กนิ300คน  

อตุสำหกรรมคำ้สง่ 
นติบิคุคลทีม่มีลูคำ่ไมเ่กนิ1รอ้ยล ้

ำนเยน 
ไมเ่กนิ100คน  

อตุสำหกรรมบรกิำร 
นติบิคุคลทีม่มีลูคำ่ไมเ่กนิ50ลำ้น

เยน 
ไมเ่กนิ100คน  

อตุสำหกรรมคำ้ปลกี 
นติบิคุคลทีม่มีลูคำ่ไมเ่กนิ50ลำ้น

เยน 
ไมเ่กนิ50  
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ชว่งระยะเวลำทีส่ำมำรถรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำยได ้
ในกรณีของกำรลม้ละลำยตำมประมวลกฏหมำยเชน่กำรลม้ละลำยเป็นตน้ 
ตอ้งยืน่สง่หนังสอืใบค ำรอ้งส ำรองจ่ำยคำ่จำ้งคำ้งจ่ำยกบัส ำนักงำนภำยใน2ปีโดยเริม่นับจำกวันถดัตอ่มำของวั
นทีม่คี ำสัง่หรอืวันตดัสนิเชน่เขำ้สูก่ระบวนกำรลม้ละลำยของศำลเป็นตน้และในกรณีของกำรลม้ละลำยตำมคว
ำม 
เป็นจรงิโดยเริม่นับจำกวันถดัตอ่มำของวันทีไ่ดรั้บกำรตรวจรับรองวำ่ลม้ละลำยโดยอธบิดกีรมก ำกับดแูลมำต
รฐำนแรงงำนภำยใน2ปี  ในกรณีทีเ่ลยก ำหนดชว่งระยะเวลำน้ีไปแลว้ จะไมส่ำมำรถขอรับเงนิส ำรองจ่ำยน้ีได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำ่จำ้งคำ้งจ่ำยทีเ่ป็นเป้ำหมำยส ำหรับกำรเงนิส ำรองจ่ำย คอื 
ก ำหนดวันช ำระทีม่ำถงึแลว้นับวันตัง้แต ่6 
เดอืนลว่งหนำ้วันลำออกจนถงึวันกอ่นวันรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำยทีย่ืน่ตอ่ส ำนักงำน 
(คำ่จำ้งตำมก ำหนด (※1) และ สวสัดกิำรเงนิบ ำเหน็จ 
(※2))แตย่อดเงนิรวมคำ่จำ้งคำ้งช ำระหำกมมีลูคำ่ไมถ่งึ 20,000เยน ถอืวำ่ไมอ่ยูใ่นเกณฑ ์

 
 
 
 

  

ชว่งระยะเวลำทีส่ำมำรถรอ้งเงนิส ำรองจำ่ย  

ชว่งระยะเวลำทีส่ำมรถเรยีกรอ้งขอเงนิส ำรองจำ่ยได ้Ⅳ 

（ตัวอยำ่ง:R2.5.10（）ตัวอยำ่ง:R2.5.11） （ตัวอยำ่ง:R4.5.10） 
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วันกอ่น6เดอืนของวันลำออก
（ตัวอยำ่ง：R1.10.12） 

（ตัวอยำ่ง：R2.4.12） 

วันลำออก 

วันกอ่นกำรรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำ
ยตอ่ส ำนักงำนอำชวีและอนำมั

ยผูใ้ชแ้รงงำน 

วันตัดรอบเงนิคำ่จำ้ง：ทกุเดอืน วันที ่20 วันจำ่ยคำ่จำ้ง：

วันที ่26 ณ เดอืนนัน้ 

วันจ่ำยคำ่จำ้งทีก่ ำลังมำถงึในชว่งระ

ยะเวลำน้ี 

      

สวัสดกิำรบ ำเหน็จและคำ่จำ้งตำมก ำหนดคำ้งจ่ำยจะอยู่

ในเกณฑข์องเงนิส ำรองจ่ำย 

(หมายเหต)ุค่าจา้งในส่วนของเดือนเมษายน (R2．3．21～R2．4．12)จะเป็นการค านวณแบบรายวนั 
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คำ่จำ้งตำมก ำหนด 

คำ่จำ้งตัง้แตวั่นที2่1 

มนีำคมจนถงึวันที1่2 

เมษำยน 
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ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอ 
เงนิส ำรองจ่ำย 

ส ำนักงำนควำม
ปลอดภัย 

และอำชวีอนำมั

ยผูใ้ชแ้รงงำน 

ชว่งเวลำยืน่ค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย 

ชว่งเวลำทีส่ำมำรถรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำยได ้

 ต.ค 
วันที2่6 

 พ.ย 

วันที2่6 

 ธ.ค 

วันที2่6 

 ม.ค 

วันที2่6 
 ก.พ 

วันที2่6 

 ม.ีค 

วันที2่6 

 เม.ย 

วันที2่6 

 ก.ย 
วันที2่6 

ปีเรวะที ่1 ปีเรวะที ่2 

Ⅰ 
 

 

 

Ⅳ 

 

 

 

Ⅶ 

 

Ⅷ 

 

Ⅸ 

 

Ⅹ 
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※１ คำ่จำ้งประจ ำ 

คอืจ ำนวนเงนิยอดกอ่นทีห่ักลดหยอ่นรำยกำรหักลดหยอ่นตำมกฏหมำยเชน่เบีย้ประกันสงัคม ภำษีทอ้งถิน่ 
ภำษีรำยไดแ้ละเป็นคำ่จำ้ง(ตัวอยำ่งเชน่ เงนิเดอืนพืน้ฐำน สวัสดกิำรเลีย้งดคูรอบครัว 
สวัสดกิำรคำ่เดนิทำงไปท ำงำน 
สวัสดกิำรคำ่ลว่งเวลำเป็นตน้)ทีถ่กูช ำระโดยก ำหนดตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไวม้ำกกวำ่ 1ครัง้ ในทกุเดอืน 
ซึง่ก ำหนดเป็นขอ้บังคับไวใ้นประมวลกฏหมำยวำ่ดว้ยมำตรฐำนแรงงำน มำตรำที ่24 ขอ้2 

 

※２ สวัสดกิำรเงนิบ ำเหน็จ 

สวัสดกิำรเงนิบ ำเหน็จ หมำยถงึเงนิลำออกจำกงำนทีถ่กูจ่ำยใหต้ำม ขอ้ตกลงเกีย่วกับสภำพกำรจำ้ง 
กฏขอ้บังคับกำรปฏบัิตงิำน (ระเบยีบกำรวำ่ดว้ยเงนิบ ำเหน็จ) 
ผูป้ระกอบกำรเขำ้อยูใ่นระบบเงนิบ ำเหน็จทีส่ะสมไวภ้ำยนอกบรษัิทเชน่ระบบกำรจำ่ยเงนิบ ำเหน็จกจิกำรขนำดก
ลำงและเล็ก เป็นตน้ และในกรณีทีไ่ดร้ับกำรช ำระเงนิบ ำเหน็จจำกระบบอืน่ 
โดยมกีำรก ำหนดจ ำนวนเงนิทีแ่น่นอนทีจ่ะไดร้ับกำรช ำระ จ ำนวนเงนิทีห่ักจำกเงนิสว่นนัน้ 
จะกลำยเป็นเป้ำหมำยของกำรทดรองจ่ำย 
 

※３ เกีย่วกับกำรคดิค ำนวณรำยวัน  

ในระบบกำรจำ่ยเงนิเดอืนประเภทรำยเดอืน 
(รวมถงึระบบรำยเดอืนทีจ่ำ่ยเงนิเดอืนเตม็ไมม่กีำรลดจ ำนวนเงนิคำ่จำ้งแมว้ำ่จะมกีำรขำดงำนก็ตำม) 
ในกรณีทีว่นัลำออกเป็นวนัทีอ่ยูใ่นระหวำ่งชว่งระยะเวลำค ำนวณคำ่จำ้ง 
จะกลำยเป็นจ ำนวนเงนิที่คึ ำนวณคดิรำยวนัตำมสว่นทีท่ ำงำนกอ่นวนัลำออก 

 

＜วธิกีำรคดิค ำนวณแบบรำยวนั＞ 

ค ำนวณดว้ยวธิทีีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจนดว้ยกฎระเบยีบกำรปฏบัิตงิำนเป็นตน้ แตว่ำ่ 
ในกรณีทีไ่มม่กีำรก ำหนดเอำไว ้จะเปลีย่นมำใชก้ำรค ำนวณคดิตำมวันเขำ้ท ำงำน 

「เงนิคำ่จำ้งทีค่ดิรำยวันแลว้」=「สวัสดกิำรแตล่ะตวัแบบรำยเดอืนและเงนิเดอืน（สวสัดกิำรคำ่ต ำแหน่ง・

สวัสดกิำรเลีย้งดคูรอบครัว・สวัสดกิำรคำ่เดนิทำงไปท ำงำนเป็นตน้）」×「จ ำนวนวนัท ำงำนจรงิ」÷

「จ ำนวนวนัท ำงำนทีก่ ำหนด（กรณทีีจ่ ำนวนวันท ำงำนทีก่ ำหนดแตกตำ่งกันแลว้แตเ่ดอืน 

จ ำนวนวันท ำงำนทีก่ ำหนดโดยเฉลีย่ทีห่ำรจ ำนวนวนัท ำงำนทีก่ ำหนดรำยปีดว้ย12เดอืนแลว้）」 

 

※４ รำยกำรทีไ่มอ่ยูใ่นเกณฑข์องกำรเงนิส ำรองจำ่ย  

  คำ่จำ้งทีจ่่ำยชัว่ครำวอืน่ๆเงนิโบนัส เงนิแจง้ลว่งหนำ้กำรเลกิจำ้ง ดอกเบีย้ผดินัดช ำระ  
เงนิคนืภำษีของกำรยืน่ปรับภำษี 
กำรมอบเงนิชว่ยเหลอืสงัคมสงเครำะหห์รอืเงนิพเิศษส ำหรบัรำยกำรเงนิเฉลมิฉลอง 
และเงนิรำงวัลตอบแทนพเิศษ คำ่เดนิทำงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นคำ่ตอบแทนส ำหรับคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิ 
และคำ่ของขวัญเป็นตน้ ไมถ่อืวำ่อยูใ่นเกณฑน์ี้ 

 

※５ รำยกำรทีถ่กูหักจำกคำ่จำ้งคำ้งจ่ำย 

ในกรณีทีร่ับกำรช ำระเรยีบรอ้ยแลว้ในจ ำนวนสวัสดกิำรบ ำเหน็จและคำ่จำ้งตำมก ำหนดทีค่วรจะตอ้งถกูจ่ำย 
ใหห้รอืในกรณีทีม่เีชน่เงนิคนืช ำระหนี้เงนิกูย้มืคำ่จัดซือ้สิง่ของจำกบรษัิท 
คำ่บำ้นพักบรษัิทซึง่ถกูหักออกจำกคำ่จำ้งทกุเดอืนตำมสทิธใินเรือ่งมลูหนีข้องเจำ้ของกจิกำร 
จะกลำยเป็นจ ำนวนเงนิหลังจำกหักจำกคำ่จำ้งคำ้งจำ่ย 
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จ ำนวนเงนิทีจ่ะไดร้ับกำรส ำรองจ่ำย คอืจ ำนวนเงนิ80สว่นจำก100ของยอดจ ำนวนเงนิรวมคำ่จำ้งคำ้งจ่ำย แตว่ำ่ 
ส ำหรับจ ำนวนเงนิรวมคำ่จำ้งคำ้งจำ่ยทีอ่ยูใ่นเกณฑข์องกำรส ำรองจำ่ยนัน้ 
จะมวีงเงนิขึน้อยูกั่บอำยขุองวนัทีล่ำออกจำกงำน และในตอนทีเ่กนิจำกวงเงนินัน้ 
จ ำนวนเงนิทีจ่ะไดร้ับกำรส ำรองจ่ำยจะกลำยเป็น 80สว่นจำก100ของวงเงนิ 

 

อำย ุณ วันลำออก 
วงเงนิส ำหรับยอดเงนิรวมค่ำแรงงงำ

นคำ้งจ่ำย 
วงเงนิสงูสดุส ำรองจ่ำย 

อำยมุำกกว่ำ45ปีขึน้ไป 3,700,000 เยน 2,960,000เยน 

อำยมุำกกว่ำ30ปีขึน้ไป 

ไมถ่งึอำย4ุ5ปี 
2,200,000เยน 1,760,000เยน 

อำยุไมถ่งึ30ปี 1,100,000เยน 880,000เยน 

ตัวอยำ่ง1 กรณีอำย3ุ2ปีในวนัทีล่ำออก ยอดเงนิรวมคำ้งจำ่ย1,700,000เยน（คำ่จำ้งตำมก ำหนด500,000เยน、

สวัสดกิำรบ ำเหน็จ1,200,000เยน） 

ยอดเงนิรวมคำ้งจำ่ย1,700,000 เยน 
นัน้ยังไมเ่กนิจำกวงเงนิ2,200,000เยนของผูท้ีม่อีำยมุำกกวำ่30ปีแตไ่มถ่งึ45ปี 
ดังนัน้จ ำนวนเงนิส ำรองจ่ำย=1,700,000เยน×0.8=1,360,000 เยน 

 
ตัวอยำ่ง2 กรณีอำย4ุ8ปีในวนัทีล่ำออก、ยอดเงนิรวมคำ้งจ่ำย4,700,000เยน

（คำ่จำ้งตำมก ำหนด1,500,000เยนสวัสดกิำรบ ำเหน็จ3,200,000เยน） 

ยอดเงนิรวมคำ้งจำ่ย4,700,000เยน เกนิจำกวงเงนิ3,700,000เยนของผูท้ีม่อีำย4ุ5 ปี ขึน้ไปดังนัน้ 
จ ำนวนเงนิส ำรองจ่ำยจะเป็น2,960,000เยน วงเงนิสงูสดุของเงนิส ำรองจำ่ย 

  
โปรดทรำบวำ่ขัน้ตอนกำรยืน่ค ำรอ้งแตกตำ่งกันส ำหรับกรณีของกำรลม้ละลำยตำมกฎหมำยและส ำหรับกรณีของกำรลม้ละ
ลำยโดยพฤตนัิย 

 
１  ข ัน้ตอนกำรรอ้งขอในกรณีทีล่ม้ละลำยตำมประมวลกฏหมำย 

(1)ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจำ่ยจะยืน่ขอรับรองเกีย่วกับหัวขอ้ทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรรอ้งขอเงนิส ำรองจำ่ยตอ่ผูต้รวจ
พสิจูนท์ีต่ำมประเภทของกำรลม้ละลำยดังระบขุำ้งลำ่งตอ่ไปนี้ 

 

ประเภทของกำรลม้ละลำย ผูต้รวจรับรอง 

ลม้ละลำย ผูจ้ัดกำรทรัพยส์นิในกำรลม้ละลำย 

ช ำระบัญชพีเิศษ ผูช้ ำระบัญช ี

กำรฟ้ืนฟกูจิกำรทำงแพ่ง ลกูหนี้ฟ้ืนฟกูจิกำร（ตัวแทนจัดกำรมรดก） 

กำรปรับเปลีย่นโครงสรำ้งองคก์ร ตัวแทนจัดกำรมรดก 

 

(2)หลังจำกเอกสำรใบรับรองไดร้ับกำรออกโดยผูต้รวจพสิจูนเ์ชน่ผูจ้ดักำรทรัพยส์นิในกำรลม้ละลำยเป็นตน้ 
ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเงนิทดรองจำ่ย กรุณำกรอกขอ้มลูหวัขอ้ทีจ่ ำเป็นลงใน“立替払請求書” 

(ใบค ำรอ้งส ำรองจ่ำย) และ “退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書” 

(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จ ใบส ำแดงเกีย่วกับกำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ) 
และกรุณำสง่เอกสำรแนบสง่ไปทีห่นว่ยงำนโดยไมต่อ้งสง่แยกกับเอกสำรใบรับรอง 

จ ำนวนเงนิทีไ่ดรั้บกำรส ำรองจำ่ย Ⅴ 

ขัน้ตอนกระบวนกำรรอ้งขอเงนิส ำรองจำ่ย Ⅵ 

Ⅰ 
 

 

 

Ⅳ 
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(3)กรณีทีไ่มไ่ดร้ับกำรรับรองเกีย่วกับรำยกำรทีจ่ ำเป็นทัง้หมดหรอืบำงสว่นของกำรรอ้งขอเงนิทดรองจำ่ยบำงสว่
นหรอืทัง้หมดจำกผูต้รวจรับรองอำทเิชน่ผูจ้ัดกำรทรัพยส์นิในกำรลม้ละลำยเป็นตน้ 
ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเงนิทดรองจำ่ยสำมำรถยืน่ค ำรอ้งขอตรวจสอบตอ่อธบิดกีรมก ำกับดแูลมำตรฐำนแรงงำน 
เกีย่วกับรำยกำรทีไ่มไ่ดร้ับกำรรับรองได ้
อนึง่ ส ำหรับรำยละเอยีด หลังจำกน ำเอกสำรใบรับรองทีอ่อกโดยผูต้รวจรับรองหรอื เอกสำรชีแ้จง เป็นตน้ 
กรุณำขอค ำปรกึษำกับแผนกก ำกับดแูลมำตรฐำนแรงงำนทีอ่ยูใ่กลบ้ำ้น 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

２  กระบวนกำรข ัน้ตอนกำรรอ้งขอกรณีลม้ละลำยโดยพฤตนิยั 

(1)ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจำ่ยจะด ำเนนิกำรยืน่ค ำรอ้งของตรวจรับรองตอ่อธบิดกีรมก ำกับดแูลมำตรฐำนแรงง
ำนเกีย่วกับเรือ่งอยูใ่นสภำวะทีส่ถำนประกอบกำรดังกลำ่วไมม่คีวำมสำมำรถในกำรช ำระคำ่จำ้ง หรอื 
ไมม่แีผนกำรทีจ่ะเปิดกจิกำรอกีครัง้ และมกีำรหยดุกำรด ำเนนิกจิกรรมทำงธรุกจิ 
ในกำรยืน่ค ำรอ้งของตรวจรับรอง 
ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจำ่ยซึง่ลำออกจำกสถำนประกอบกำรดังกลำ่วมมีำกกวำ่2คนขึน้ไป 
หำกหนึง่ในจ ำนวนนัน้ ไดร้ับกำรตรวจรับรองเพยีงพอแลว้ 
ผลของกำรตรวจรับรองนัน้จะสง่ผลตอ่ผูใ้ชแ้รงงำนคนอืน่ทีล่ำออกดว้ย 

(2)เมือ่เอกสำรแจง้ผลกำรตรวจรับรองออกมำจำกอธบิดกีรมก ำกับดแูลมำตรฐำนแรงงำน 
ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจำ่ยจะด ำเนนิกำรยืน่เรือ่งเพือ่ตรวจสอบและยนืยนัเกีย่วกับรำยกำรทีจ่ ำเป็นตอ้งใช ้

ส ำหรับกำรรอ้งขอเงนิส ำรองจำ่ยตอ่อธบิดกีรมก ำกับดแูลมำตรฐำนแรงงำน 
(3)เมือ่หนังสอืแจง้ผลกำรตรวจสอบออกมำจำกอธบิดกีรมก ำกับดแูลมำตรฐำนแรงงำนแลว้ 
ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจำ่ย กรุณำกรอกขอ้มลูรำยกำรทีจ่ ำเป็นใน “立替払請求書” 

(ใบค ำรอ้งส ำรองจ่ำย) และ “退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書” 

(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จ และใบส ำแดงเกีย่วกับกำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ) 
และกรุณำแนบสง่มำพรอ้มกับหนังสอืแจง้ผลกำรตรวจสอบมำยังส ำนักงำน 

 

  

⑤ ยืน่รอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย(แนบหนังสอืแจง้ผลกำรตรวจสอบ) 

 

อธบิดกี ำกับดแูลมำตร
ฐำนแรงงำน 

 

④ ตรวจเทยีบ 

② อ
อ
ก
ใบ
รับ
รอ
ง
 

① ย
ืน่
ข
อ
รับ
รอ
ง
 

① ยืน่ตรวจสอบ 

② ออกหนังสอืแจง้ผลตรวจ 

①ยืน่ตรวจรับรอง 

② ออกหนังสอืแจง้ผลตรวจรับรอง 

③ยืน่ตรวจสอบ 

④ออกหนังสอืแจง้ผลสอบ 

 

ผูย้ืน่ค ำรอ้ง 
ขอเงนิส ำรองจ่ำย 

ส ำนักงำนควำมปลอ
ดภัยและอำชวีอนำมั

ยผูใ้ชแ้รงงำน 

ส ำนักงำนควำมปลอ
ดภัยและอำชวีอนำมั

ยผูใ้ชแ้รงงำน 

อธบิดกีรมก ำกับดแูล 
มำตรฐำนแรงงำน 

※ แนบเอกสำรใบรับรอง 

หรอืหนังสอืแจง้ผลกำรตรวจสอบ 

ผูต้รวจรับรอง 

ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอ 
เงนิส ำรองจ่ำย 
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ขัน้ตอนกำรยืน่ค ำรอ้ง เงนิส ำรองจ่ำยทีเ่กีย่วกับลูกเรอื 

เกีย่วกับพนักงำนเดนิเรอืทีก่ ำหนดไวใ้นประมวลกฏหมำยวำ่ดว้ย พนักงำนเดนิเรอื ทีอ่ยูจั่ดสง่เอกสำรส ำหรับ“ 立替払
請求書”  (ใบค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย) จะเป็นกรมขนสง่ภมูภิำค ดังนัน้ กรุณำระมัดระวัง 

１ กรณีของกำรลม้ละลำยตำมประมวลกฏหมำย 

(1) ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย 
ใหย้ืน่ค ำรอ้งขอกำรรับรองเกีย่วกับรำยกำรทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำยตอ่ผูต้รวจรับรอ้งเชน่ผูจั้ดกำรทรัพ
ยส์นิลม้ละลำย และเมอืหนังสอืรับรองไดร้ับกำรออกมำ ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย 
กรุณำกรอกรำยกำรทีจ่ ำเป็นใน“立替払請求書” (ใบค ำรอ้งเส ำรองจ่ำย) และ“ 退職所得の受給に関する申告書・
退職所得申告書” (ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จและใบส ำแดงเกีย่วกับกำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ) 
และกรุณำสง่แนบมำพรอ้มกับใบรับรองมำยังกรมขนสง่ภมูภิำค 

(2)ในกรณีทีไ่มไ่ดร้ับกำรรับรองจำกผูต้รวจรับรองเชน่ผูจั้ดกำรทรัพยส์นิในกำรลม้ละลำยส ำหรับบำงสว่นหรอืทัง้หมดของร
ำยกำรหัวขอ้ทีจ่ ำเป็นของกำรรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย 
สำมำรถยืน่ขอตรวจสอบเกีย่วกับรำยกำรทีไ่ม่ไดร้ับกำรรับรองไดต้อ่อธบิดกีรมขนสง่ภมูภิำค ส ำหรับรำยละเอยีดนัน้ 
น ำเอำใบรับรองเป็นตน้ทีไ่ดร้ับออกมำจำกผูร้ับรองหรอืเอกสำรชีแ้จงไปขอรับค ำปรกึษำกับกรมขนสง่ภมูภิำคทีอ่ยูใ่กล ้
บำ้นได ้ 

２ กรณีของกำรลม้ละลำยตำมสภำพควำมเป็นจรงิ 

(1) ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย ด ำเนนิกำรยืน่ค ำรอ้งขอตรวจรับรอง 
หลังจำกแสดงสมดุลูกเรอืต่ออธบิดกีรมกำรขนสง่ภมูภิำค  เมือ่ไดร้ับกำรออกหนังสอืแจง้ผลกำรตรวจรับรองแลว้ 
ด ำเนนิกำรยืน่ขอตรวจสอบเกีย่วกับรำยกำรทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำยหลังจำกแสดงสมดุลูกเรอืต่ออธบิ
ดกีรมกำรขนสง่ภมูภิำค 

(2)เมือ่ไดร้ับกำรออกหนังสอืแจง้ผลกำรตรวจสอบจำกอธบิดกีำรขนสง่ภมูภิำคแลว้ ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย 
กรุณำกรอขอ้มลูรำยกำรทีจ่ ำเป็นลงใน “立替払請求書“ (ใบค ำรอ้งส ำรองจ่ำย) และ” 退職所得の受給に関する申
告書・退職所得申告書” (ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จและใบส ำแดงเกีย่วกับกำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ) 
และกรุณำแนบสง่พรอ้มกับหนังสอืแจง้ผลกำรตรวจสอบไปยังกรมขนสง่ภมูภิำค 

  

 

 

 

ส ำนักงำนจะด ำเนนิกำรตรวจพจิำรณำ “未払賃金の立替払請求書” (ใบค ำรอ้งส ำรองจ่ำยส ำหรับคำ่จำ้งคำ้งจ่ำย) 

ทีย่ืน่สง่มำ  
และในกรณีทีไ่ดร้ับกำรตัดสนิทีจ่ะจ่ำยใหจ้ะสง่เอกสำรแนบหนังสอืแจง้ผลกำรจำ่ยและกำรตัดสนิอนมุัตจิำ่ยเงนิส ำรอง
จ่ำยคำ่จำ้งคำ้งจ่ำย(รวมถงึใบก ำกับกำรหักภำษี ณ ทีจ่ำ่ยและใบหักภำษีพเิศษทีเ่กีย่วกับเงนิไดบ้ ำเหน็จ)  
ไปยังผูย้ืน่ค ำรอ้ง 
และด ำเนนิกำรโอนเงนิส ำรองจ่ำยไปยังเลขทีบั่ญชเีงนิฝำกออมทรัพยท์ีเ่ป็นชือ่ของผูย้ืน่ค ำรอ้งซึง่ผูย้ืน่ค ำรอ้งระบไุวแ้
ลว้ 
 อนึง่ เงนิส ำรองจำ่ย จะมกีำรคดิภำษีและแบง่ประเภทเป็นเงนิไดอ้ืน่ และน ำมำใชเ้ป็นเงนิไดบ้ ำเหน็จ 

ไมว่ำ่จะเป็นสว่นใดสว่นหนึง่ของสวัสดกิำรเงนิไดบ้ ำเหน็จและ สว่นเงนิคำ่จำ้งตำมระยะก ำหนดก็ตำม ตำมขอ้บังคับ 
มำตรำที2่9 ขอ้ 4 ประมวลกฏหมำยวำ่ดว้ยกำรจัดกำรพเิศษระบบภำษี แตอ่ยำ่งไรก็ตำมเกีย่วกับเงนิไดบ้ ำเหน็จ 
มทีีย่อมใหม้กีำรหักลดหยอ่นภำษีเงนิไดบ้ ำเหน็จตำมระบไุวด้ังขำ้งลำ่งตอ่ไปนี้ ดังนัน้ ในกรณทีีม่กีำรกรอกขอ้มลูใน 
“退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書” 

(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จและใบส ำแดงเกีย่วกับกำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ) ในชอ่งดำ้นลำ่งใบค ำรอ้งเงนิส ำรองจำ่ย 
จะไดร้ับสทิธใินกำรหักลดหยอ่น 

 

อำยกุำรท ำงำน ยอดเงนิหักลดหยอ่นเงนิไดบ้ ำเหน็จ 

กรณีไมเ่กนิ20ปี 
400,000เยน×จ ำนวนปีท ำงำนตอ่เนื่อง 
（ในกรณีทีไ่มถ่งึ800,000 เยนจะเป็น800,000 เยน） 

กรณีเกนิ20ปี 8,000,000 เยน+700,000เยน×（จ ำนวนปีท ำงำนต่อเน่ือง-20ปี） 

กรณีรับเงนิส ำรองจำ่ยเพรำะพฤตกิรรมทจุรติอืน่ๆ กำรปลอมแปลง 
หรอืในกรณีไดร้ับกำรช ำระเงนิส ำรองจำ่ยเพรำะมกีำรรับรองหรอืรำยงำนทีเ่ป็นเท็จและเจำ้ของประกอบกำรใหช้ว่ยเหลอื
ในกำรด ำเนนิกำรโดยทจุรติ 
มบีำงครัง้ทจีะออกหมำยควำมผดิทำงอำญำเป็นควำมผดิฐำนหลอกลวงแกบ่คุคลผูใ้หค้วำมชว่ยเหลอืในกำรด ำเนนิกำร
นัน้และบคุคลผูไ้ดร้ับเงนิส ำรองจ่ำยนัน้ดว้ยพฤตกิรรมเหลำ่นัน้ 
นอกจำกนัน้ ส ำหรับเจำ้ของกจิกำร หรอืผูป้ระกอบกำรทีใ่หก้ำรชว่ยเหลอืนัน้ 

หรอืบคุคลทีร่ับเงนิส ำรองจำ่ยนัน้โดยพฤตกิรรมทจุรติ หรอืใหข้อ้มลูเท็จ  
อำจจะไดร้ับค ำสัง่ใหค้นืเงนิเทยีบเทำ่กับจ ำนวนนี้และกำรคนืจ ำนวนเงนิ 
ทีไ่ดร้ับกำรส ำรองจำ่ยไปแลว้จำกรฐั (ถอืเป็นกำรคนืเงนิสองเทำ่ตวั)  

กรณีทีร่ับเงนิโดยทจุรติ Ⅷ 

กำรจำ่ยเงนิส ำรองจำ่ย 

Ⅰ 
 

 

 

Ⅳ 

 

 

 

Ⅶ 

 

Ⅷ 

 

Ⅸ 

 

Ⅹ 

 

 

 
 

Ⅱ 
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１ กำรใชส้ทิธขิอใหช้ ำระเงนิคนื 

ในตอนทีด่ ำเนนิกำรจ่ำยเงนิส ำรองจำ่ยแลว้ 
ส ำนักงำนจะถอืสทิธใินกำรเป็นตัวแทนสทิธใินกำรเรยีกรอ้งเงนิคำ่จำ้งของผูใ้ชแ้รงงำนทีไ่ดร้ับกำรจำ่ยเงนิทดรองจ่
ำยเกีย่วกับจ ำนวนทีเ่ทยีบเทำ่กับเงนิส ำรองจำ่ย ดว้ยขอ้บังคับ กฏหมำยเพ่งมำตรำที4่99  
ส ำนักงำนจะด ำเนนิกำรเรยีกคำ่ชดเชยกับผูป้ระกอบกำรเป็นตน้ดว้ยสทิธกิำรเรยีกรอ้งคำ่จำ้งทีไ่ดเ้ป็นผูแ้ทนด ำเนนิ
กำรตำมประมวลกฏหมำยเกีย่วกับกำรบรหิำรจดักำรหนี้สนิแหง่ชำตเิป็นตน้  
กลำ่วใหช้ดัเจนคอื ในกรณีของกำรลม้ละลำยตำมประมวลกฏหมำย 

จะมกีำรแจง้รำยละเอยีดกำรช ำระและกำรเป็นผูแ้ทนในชว่งตน้เดอืนถัดไป 
โดยกำรสรุปรวมสว่นทีจ่่ำยส ำรองไปแลว้ในเดอืนนี้ใหกั้บผูจ้ดักำรทรัพยส์นิในกำรลม้ละลำยเป็นตน้ใหร้ับทรำบและ
หลังจำกทีไ่ดร้ับค ำตอบรับกำรสง่ใบค ำรอ้งไปยังศำลส ำหรบัมลูหนีค้ำ่จำ้งจำกผูจ้ัดกำรทรัพยส์นิในกำรลม้ละลำยเป็
นตน้แลว้ 
จะน ำสง่ใบค ำรอ้งขอเปลีย่นชือ่เจำ้หนี้ทรัพยส์นิลม้ละลำยหรอืใบค ำรอ้งสทิธใินกำรจัดกำรหนี้สนิลม้ละลำยภำยในสิ้

นเดอืนถัดไปใหกั้บศำล  ในกรณีลม้ละลำยโดยพฤตนัิย 
จะเรยีกรอ้งขอใหช้ ำระมลูหนีค้ำ่จำ้งพรอ้มทัง้แจง้รำยละเอยีดกำรช ำระใหร้ับทรำบในตน้เดอืนถัดไปโดยกำรสรุป

รวมสว่นทีจ่ำ่ยส ำรองแลว้ในเดอืนดังกลำ่ว  จำกกำรทีม่กีำรจ่ำยเงนิส ำรองจำ่ยจำกส ำนักงำน 
จะไมใ่ชร่ำยกำรจะเลีย่งภำระควำมรับผดิชอบนกำรช ำระคำ่จำ้ง 

 
(1)กรณีของกำรลม้ละลำยและฟ้ืนฟกูจิกำร 

ก)จะแจง้เรือ่งกำรไดส้ทิธเิป็นตัวแทนของมลูหนีค้ำ่จำ้งใหกั้บผูจ้ัดกำรทรัพยส์นิในกำรลม้ละลำยหรอืตัวแทนจั
ดกำรมรดกรับทรำบ 

ข)ด ำเนนิกำรสง่ค ำรอ้งเปลีย่นชือ่เจำ้หนี้หรอืค ำรอ้งสทิธใินกำรจัดกำรหนี้ตอ่ศำลและเขำ้ร่วมสูก่ระบวนกำรลม้
ละลำย 

                    ค)กำรจัดสรรสทิธมิลูหนี ้ทรัพยส์นิลม้ละลำยตำมล ำดับควำมส ำคัญและกำรช ำระคนืสทิธใินมลูหนี้      
                      อสงัหำรมิทรัพย ์   

 
(2)กรณีของกำรช ำระสะสำงบัญชพีเิศษและกำรฟ้ืนฟกูจิกำรทำงแพ่ง 

ก)กำรรอ้งขอใหช้ ำระคนืและกำรแจง้ใหท้รำบกำรไดส้ทิธเิป็นตัวแทนในกำรจัดกำรมลูหนี้คำ่จำ้งแกผู่ช้ ำระบัญ
ช ีหรอื(ผูจ้ัดกำรมรดก)ลกูหนีท้ีฟ้ื่นฟกูจิกำร  

ข) รอ้งขอใหช้ ำระคนืและกำรรอ้งขอใหน้ ำสง่แผนกำรช ำระหนี้ หนังสอือนมุัตยิอมรับมลูหนี้แกผู่ช้ ำระบัญช ี
หรอื(ผูจ้ัดกำรมรดก)ลกูหนี้ทีฟ้ื่นฟกูจิกำร 

 
(3) กรณีกำรลม้ละลำยโดยพฤตนัิย 

ก)กำรรอ้งขอช ำระคนืมลูหนี้คำ่จำ้งและกำรแจง้ใหท้รำบเงนิจ่ำยส ำรองคำ่แรงงงำนคำ้งจำ่ยแกเ่จำ้ของผูป้ระก
อบกำร 

ข)กำรเร่งใหช้ ำระเงนิคนื 
ค)กำรรักษำสทิธกิำรเป็นเจำ้หนี้มลูหนี้คำ่จำ้งโดยกำรฟ้องรอ้งศำลเพ่ง กำรจัดตัง้สทิธกิำรจ ำนอง 
กำรอำยัดชัว่ครำว กำรอำยัด ตำมควำมจ ำเป็น 

 

２ เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของเงนิส ำรองจำ่ย 

กำรจัดล ำดับควำมเหมำะสมของเงนิส ำรองจำ่ย 
จะท ำใหส้อดคลอ้งกับคำ่จำ้งตำมก ำหนดและเหมำะสมกับสวัสดกิำรเงนิบ ำเหน็จ 
ดว้ยเอกสำรกระบวนกำรกำรปฏบัิตงิำนของส ำนักงำนและตำมมำตรำ 488 แหง่ประมวลกฎหมำยแพ่ง ในตอนนัน้ 
ตอนทีม่รีำยกำรทีช่ว่งเวลำกำรช ำระคนืไมต่รงกับคำ่จำ้งตำมก ำหนด 
จะด ำเนนิกำรจัดใหต้ำมล ำดับกำรมำถงึของชว่งเวลำช ำระคนืแตล่ะรำยกำร 

ในกระบวนกำรลม้ละลำย 
เงนิส ำรองจำ่ยของส ำนักงำนจะมคีณุสมบัตเิดยีวกันกับสทิธกิำรจัดรอ้งขอคำ่จำ้งของผูใ้ชแ้รงงำน 
เกีย่วกับสทิธใินมลูหนี้ทีม่ชีว่งเวลำช ำระคนืชว่งเดยีวกัน ดังนัน้ ในดำ้นกำรปฏบัิตหินำ้ที ่
จะใชเ้ป็นกำรแบง่สว่นตำมสดัสว่นของมลูหนี้กำรลม้ละลำยตำมล ำดับควำมส ำคัญและสว่นทีม่ลูหนี้อสงัหำรมิทรัพย ์

  

กำรช ำระคนืส ำหรับเงนิส ำรองจำ่ย Ⅸ 
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เรือ่งขอรอ้งในกำรกรอกขอ้มลู 

 

〇หัวขอ้ทีจ่ะกรอก กรณุำกรอกขอ้มลูดว้ยตวัพมิพใ์หญ ่และ ปำกลกูลืน่สดี ำ 

〇กรุณำกรอกขอ้มลูโดยอยำ่ใหห้ลดุจำกกรอบ และกรอกตัวเลขโดยเขยีนชดิขอบขวำ  

〇กอ่นยืน่สง่ กรณุำตรวจสอบใหแ้นใ่จอกีครัง้วำ่มจีดุไหนทีก่รอกขอ้มลูไมค่รบ กรอกผดิ  

〇ในกรณีทีม่จีุดทีก่รอกขอ้มลูไมค่รบ เป็นตน้ ในเอกสำรใบส ำแดงและใบค ำรอ้ง 
จะเป็นสำเหตใุหจ้ำ่ยเงนิมคีวำมลำ่ชำ้ 
พรอ้มทัง้จะมกีำรตดิตอ่สอบถำมจำกทำงส ำนักงำนเพือ่ตรวจสอบยนืยนั ดังนัน้ โปรดระมดัระวัง 

〇หำกมขีอ้สงสยัประกำรใดเกีย่วกับวธิกีำรกรอกขอ้มลูในใบส ำแดงและใบค ำรอ้ง กรุณำตดิตอ่สอบถำม 
กับกรมก ำกับดแูลมำตรฐำนแรงงำนทีอ่ยูใ่กลห้รอืศนูยใ์หค้ ำปรกึษำเงนิส ำรองจ่ำยคำ่จำ้งคำ้งจำ่ย 
หรอืไมก็่ทีส่ ำนักงำนควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยผูใ้ชแ้รงงำน 

■วธิกีำรกรอกขอ้มลูลงใน “未払賃金の立替払請求書” (ใบค ำรอ้งเงนิส ำรองจ่ำยคำ่จำ้งคำ้งจ่ำย) 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

กรุณำกรอกขอ้มลูวันทีจ่ะสง่เอกสำรใบค ำรอ้งไปทีส่ ำนักงำน  
 

(1)กรุณำกรอกชือ่ตำมชือ่ทีร่ะบใุนทะเบยีนบำ้นทีม่รีำยชือ่ครอบครัวทัง้หมดหรอืทะเบยีนครอบครัว 
ชือ่รำยบคุคล ในกรณีที”่ชือ่”ทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืแจง้ผลกำรตรวจสอบหรอืใบรับรอง 
กรณีมเีปลีย่นแปลงขอ้มลู เชน่กำรแตง่งำนเป็นตน้ กรุณำแนบทะเบยีนบำ้น 
หรอืทะเบยีนแสดงสถำนะครอบครัวแนบมำดว้ย 

(2)ตอ้งกรอกดว้ยอักษรคำตำคำนะและกรุณำกรอกดว้ยอกัษรคำตำคำนะ 
เหมอืนกันกบัชือ่บญัชเีงนิฝำกออมทรัพย ์

(3)กรุณำใสเ่ครือ่งหมำย ○ ลงทีช่อ่งใดชอ่งหนึง่ของเพศชำย (男) หรอืหญงิ (女) 

 กรณุำกรอกขอ้มลูปีรัชสมัยโดยกำรวงกลม○หนำ้ปีรัชสมยัทีต่รงกับทำ่น ไมใ่ชปี่ครสิตศ์กัรำช  
(ตัวอยำ่งเชน่ ปีโชวะที ่52 )  

(1) กรุณำกรอกทีอ่ยูท่ีพ่ ำนักอำศัยอยูใ่นปัจจุบัน 
โดยตอ้งใสร่หสัไปรษณียด์ว้ยเทำ่นัน้อันจะเป็นกำรสมบรูณ์ 

(2)กรุณำเขยีนทีอ่ยูปั่จจุบันจนถงึเลขทีบ่ำ้นใหถ้กูตอ้ง ในกรณีของหอพักหรอืหอ้งเชำ่   บำ้นพักบรษัิท 
แมนชัน่ อพำรท์เมนตแ์ละ บำ้นจัดสรร   ตอ้งกรอกชือ่ของหอพัก เลขทีอ่ำคำรอยำ่งชดัเจน 

(3)หมำยเลขโทรศัพท ์กรุณำกรอกหมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น หรอืรวมถงึหำกมเีบอรโ์ทรศัพทม์อืถอื  

※

立替払請求金額

百万 拾万 万 千

（円 ）

電話番号

－

壱百 拾

日

現住所

年 月

－

大正

昭和
平成

令和
請求者

男
・
女

氏　名

〒

年 日

フリガナ

月

生　　　　年　　　　月　　　　日

 独立行政法人　労働者健康安全機構理事長  殿 請求年月日

1 3

2 4 4

1｜  กอ่นอืน่ กรอกขอ้มลู “วันเดอืนปียืน่ค ำรอ้ง” 

2｜ กรอกชือ่”ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอ” 

3｜ กรอก”วันเดอืนปีเกดิ” 

4｜ กรอกขอ้มลู”ทีอ่ยูปั่จจุบนัและหมำยเลขโทรศัพท”์ 

วธิกีำรกรอกขอ้มลู退職所得申告書(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จ)และ 
立替払請求書(ใบค ำรอ้งส ำรองจำ่ย) 

Ⅹ 

Ⅰ 
 

 

 

Ⅳ 

 

 

 

Ⅶ 

 

Ⅷ 

 

Ⅸ 

 

Ⅹ 

 

 

 
 

Ⅱ 
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（１） กรุณำกรอกจ ำนวนเงนิในชอ่ง”จ ำนวนเงนิส ำรองจ่ำยของคำ่จำ้งคำ้งจ่ำย”ทีอ่ยุใ่น”กำรค ำนวณเ
งนิส ำรองจ่ำยของคำ่จำ้งคำ้งจ่ำย ”ทีช่อ่งดำ้นลำ่งของ “確認通知書” 

(หนังสอืแจง้ผลกำรตรวจสอบ) หรอื”証明書” (หนังสอืรับรอง) ทีอ่ยูใ่นทำงขวำชองใบค ำรอ้ง 

อนึง่มกีรณีทีก่รอกขอ้มลูในชอ่ง”วงเงนิหรอืยอดเงนิคำ่จำ้งคำ้งจ่ำย”ผดิ 
กรุณำระมัดระวังเน่ืองจำกจะท ำใหก้ำรจ่ำยเงนิสว่นนัน้ลำ่ชำ้จำกกำรขอผูย้ืน่ค ำรอ้งแกไ้ขใหถ้กู
ตอ้งในกรณีน้ี 

（２） กรุณำระวังอยำ่ใหห้น่วยตวัเลขผดิ กรอกตัวเลขโดยกำรเขยีนชดิขวำ 

ในตอนทีม่ชีอ่งวำ่งทีอ่ยูห่นำ้จ ำนวนเงนิ กรุณำกรอกใส ่”￥” หนำ้ชอ่งวำ่งทีอ่ยูห่นำ้สดุ 

 

 
 

 

 

（１）กรุณำกรอกเลขทีบั่ญชเีงนิฝำกออมทรัพยช์ือ่บัญชขีองเจำ้ตัวผูย้ืน่ค ำรอ้ง 

( ไมส่ำมำรถโอนเงนิไปยังบัญชอีืน่นอกจำกเจำ้ตัวผูย้ืน่ค ำรอ้ง ชือ่บัญชทีีร่ะบชุือ่นติบิคุคล 
ชือ่รำ้นพำนชิยก็์ไมส่ำมำรถกระท ำไดเ้ชน่กัน) 

（２）กรุณำกรอกอยำ่ใหเ้ลขทีบ่ัญชเีงนิฝำกออมทรัพย ์รหัสสำขำ ชือ่สำขำ สถำบันกำรเงนิผดิ 

โดยกำรตรวจสอบสมดุบญัชเีงนิฝำกออมทรัพยข์องเจำ้ตวัผูย้ืน่ค ำรอ้งใหแ้น่ใจ นอกจำกนัน้ 
กรุณำตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่รหัสสำขำ ชือ่สำขำไมม่กีำรเปลีย่นแปลงจำกกำรควบรวมสำขำ 

（３）ส ำหรับผูท้ีร่ะบเุป็นธนำคำรยโูจว กรุณำกรอกเลขทีบ่ัญช ีรหสัำขำ ชือ่สำขำส ำหรับโอนเงนิ 

นอกจำกนัน้ กรุณำแนบส ำเนำสมดุบัญชเีงนิฝำก 
และแนบสว่นทีเ่ป็นดำ้นหลังของปกสมดุบญัช ี(สว่นทีม่ขีอ้มลูชือ่สำขำส ำหรับโอนเงนิ 
รหัสสำขำ เลขทีบ่ัญช)ี  

（４）ส ำหรับบคุคลทีเ่ป็นชำวตำ่งชำต ิเพือ่ป้องกันกำรโอนเงนิผดิ 

กรุณำแนบส ำเนำสมดุบญัชเีงนิฝำกออมทรัพย ์(สว่นทีด่ำ้นหลังของปกสมดุบญัช ี
(สว่นทีม่ขีอ้มลูชือ่สำขำส ำหรับโอนเงนิ รหัสสำขำ เลขทีบ่ัญช)ี 

（５）ในกรณีทีม่คีวำมประสงคโ์อนเงนิไปยังตำ่งประเทศ กรุณำสง่เอกสำรโดยกำรแนบ 

เอกสำรดังระบดุำ้นลำ่งตอ่ไปนี้(A-C ทัง้หมด) มำพรอ้มกบั “未払賃金の立替払請求書” 

(ใบค ำรอ้งส ำรองจ่ำยคำ่จำ้งคำ้งจ่ำย) 
A “海外送金申請書” (ใบค ำรอ้งโอนเงนิระหวำ่งประเทศ) 

(กรุณำตดิตอ่สอบถำมกับส ำนักงำนส ำหรับใบค ำรอ้ง) 
B เอกสำรทีส่ำมำรถตรวจสอบตัวตนได ้(ทัง้หมด a และb) 
ａ ส ำเนำเอกสำรบัตรไซรวิกำรด์(ทัง้สองหนำ้) 

ｂ ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง 

（ทกุหนำ้ทีม่กีำรบันทกึขอ้มลูวันเดนิทำงเขำ้และวันเดนิทำงออกประเทศญีปุ่่ นและหนำ้ที

มหีนำ้รูปถำ่ย） 

C ส ำเนำสมดุบัญชขีองธนำคำรปลำยทำงโอนเงนิ （ในกรณีไมม่สีมดุบญัช ี

จะเป็นเอกสำรทีรั่บรองวำ่มกีำรเปิดบญัชแีลว้） 

※1．ช ำระดว้ยกำรโอนจะคดิเงนิโดยกำรหักคำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิจำกยอดเงนิรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย 

※2. กรุณำอำ่นในรำยกำรใบค ำรอ้งแตล่ะประเภททีร่ะบไุวใ้นหนำ้ที1่5「กรณีทีเ่ป็นชำวตำ่งชำตยิืน่ค ำรอ้ง」 

  ดังระบขุำ้งตน้เป็นวธิกีำรกรอกขอ้มลู “未払賃金の立替払請求書” (ใบค ำรอ้งส ำรองจำ่ยคำ่จำ้งคำ้งจำ่ย)  

5 ｜กรอกขอ้มลู”จ ำนวนเงนิรอ้งขอส ำรองจ่ำย” 

6｜ กรอก”สถำบันกำรเงินปลำยทำงโอนเงินส ำรองจ่ำย” 

(ดูรำยกำรใบค ำรอ้งแต่ละประเภทในหนำ้ที่ 15) 
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■ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นชือ่สถำบนักำรเงนิปลำยทำงโอนเงนิ ทีอ่ยู ่และชือ่สกลุ  

กรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงสถำบันกำรเงนิปลำยทำงโอนเงนิแล
ะกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงจำกทีอ่ยู ่
ชือ่สกลุซึง่ผูจั้ดกำรทรัพยส์นิกำรลม้ละลำยใหก้ำรรับรองอยู ่
ใหด้ำวนโ์หลดใบค ำรอ้งเปลีย่นแปลงแกไ้ขสถำบันกำรเงนิปลำย
ทำงโอนเงนิ ทีอ่ยู ่
และชือ่สกลุของผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเงนิทดรองจ่ำยคำ่จำ้งคำ้งจ่ำย 
จำกหนำ้โฮมเพจของส ำนักงำนดังกลำ่ว 
และกรอกขอ้มลูหัวขอ้ทีจ่ ำเป็น 
กรุณำน ำสง่พรอ้มกับเอกสำรทีจ่ ำเป็นตอ้งใชข้องแตล่ะรำยกำร 
กำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขไมรั่บเรือ่งผำ่นทำงโทรศัพทแ์ละอเีมล ์

※1.กรณีทีน่ ำสง่ "ส ำเนำใบแสดงทะเบยีนครอบครัวชมูนิเฮยีว" 

กรุณำน ำสง่เอกสำรทีไ่มร่ะบเุลขประจ ำตัวบคุคล” 

เอกสำรแสดงตนทีม่ทีีอ่ยู ่หมำยเลขประจ ำตวั 
(มำยนัมเบอร)์ 
(เน่ืองจำกระบบเงนิส ำรองจ่ำยคำ่จำ้งคำ้งจ่ำยอำจไมใ่ชส้ ิง่
ทีไ่มไ่ดร้ะบ)ุ 

※2.กรุณำอำ่นทีร่ำยกำรใบค ำรอ้งแตล่ะประเภทในหนำ้ที1่5ประก
อบ 

 

■เกีย่วกบั “退 職 所 得 の 受 給 に 関 す る 申 告 書 ・ 退 職 所 得 申 告 書” 

(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จและใบส ำแดงเกีย่วกบักำรรบัเงนิไดบ้ ำเหน็จ) 
                  เงนิส ำรองจ่ำย ไมว่ำ่จะรำยกำรไหนของสว่นสวัสดกิำรเงนิบ ำเหน็จและสว่นของคำ่จำ้งตำมก ำหนด  
                 จะถกูน ำมำคดิภำษีโดยแยกจำกเงนิไดอ้ืน่ และน ำมำใชเ้ป็นเงนิไดบ้ ำเหน็จ ดว้ยประมวลกฎหมำยวำ่     
                  ดว้ยมำตรกำรจัดกำรพเิศษภำษี มำตรำที2่9 ขอ้ที4่ 

 

แตว่ำ่อยำ่งไรกต็ำม เกีย่วกับเงนิไดบ้ ำเหน็จยนิยอมใหน้ ำมำหกัลดหยอ่นเงนิไดบ้ ำเหน็จ 
ดังระบขุำ้งลำ่งตอ่ไปน้ี ดังนัน้ ในกรณีทีก่รอกใน”退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書” 

(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จและใบส ำแดงเกีย่วกับกำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ) 
ในชอ่งดำ้นลำ่งของใบค ำรอ้งเงนิส ำรองจ่ำย จะไดรั้บกำรลดหยอ่น ดว้ยเหตน้ีุ 
มคีวำมจ ำเป็นตอ้งน ำสง่โดยกำรกรอกขอ้มลูทีจ่ ำเป็นใน”退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告

書” (ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จและใบส ำแดงเกีย่วกับกำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ) ในกรณีทีไ่มน่ ำสง่ 

(กรณีไมม่กีำรกรอกขอ้มลู) จะถกูน ำมำคดิภำษีหัก ณ 
ทีจ่่ำยจ ำนวนเงนิเทยีบเทำ่20%ของเงนิส ำรองจ่ำย 

อนึง่ กรณีทีม่สีวัสดกิำรบ ำเหน็จอืน่นอกเหนือจำกเงนิส ำรองจ่ำย 
(เชน่กรณีไดรั้บเงนิไดข้องเงนิบ ำเหน็จทีส่ะสมเขำ้กองทนุนอกบรษัิทเชน่ระบบกองทนุเงนิบ ำเหน็จบริ
ษัทขนำดกลำงและเล็ก) จ ำเป็นตอ้งน ำสง่(ส ำเนำ) “退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 “(ใบภำษีหัก 

ณ ทีจ่่ำยพเิศษ และใบภำษีหัก ณ ทีจ่่ำยของเงนิไดบ้ ำเหน็จ) 

ทีเ่กีย่วกบัเงนิไดบ้ ำเหน็จดังกลำ่วและ(สำมำรถดำวนโ์หลดจำกหนำ้โฮมเพจของส ำนักงำนหรอืส ำนัก
งำนสรรพำกรแหง่ชำต ิและเป็นเอกสำรทีส่อดคลอ้งกับกรมสรรพำกร)“退職所得の受給に関する申告

書・退職所得申告書”(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จและใบส ำแดงเกีย่วกับกำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ) 

ทีเ่ป็นตัวทำงกำร ไมใ่ช”่退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書” 

(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จและใบส ำแดงเกีย่วกับกำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ) 
ในชอ่งใบค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย  
ใบส ำแดงดังระบดุังขำ้งตน้น้ีมคีวำมจ ำเป็นเฉพำะในกรณีของกำรส ำรองจ่ำยเกีย่วกับสวัสดกิำรเงนิ
บ ำเหน็จจำกชือ่เรยีกนัน้และกรณีของกำรส ำรองจ่ำยทีเ่กีย่วกับคำ่จำ้งตำมก ำหนดมักจะถกูเขำ้ใจผดิว่
ำเป็นไมจ่ ำเป็น แตว่ำ่ แมจ้ะเป็นกรณีกำรคำ้งจ่ำยเฉพำะคำ่จำ้งตำมก ำหนด 
ไมม่กีำรช ำระสวสัดกิำรบ ำเหน็จก็ตำม ตอ้งกรอกขอ้มลู 
※1. เลขประจ ำตัวบุคุคล(มำยนัมเบอร)์ ในระบบกำรเงนิส ำรองจ่ำยคำ่จำ้งคำ้งจ่ำย จะไมใ่ชข้อ้มลูน้ี 

ดังนัน้ ไมจ่ ำเป็นตอ้งกรอก 

※2. กรุณำอำ่นรำยกำรใบค ำรอ้งแตล่ะประเภทในระบหุนำ้ 15  
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■「วธิกีำรกรอกขอ้มลู “退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書” 

(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จและใบส ำแดงเกีย่วกบักำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ)  
 

กรุณำกรอกปีทีผู่ย้ืน่ขอลำออกในชอ่ง “ปี” 

ตัวอยำ่งเชน่ กรณีลำออกเดอืนเมษำยนปีเรวะที ่2 กรอกวำ่ “2”  
 
 

 
 
 

กรุณำกรอกชือ่ สกลุของผูย้ืน่ค ำรอ้ง 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 กรอก”ทีอ่ยู ่ณ ปัจจุบัน วันที ่1 มกรำคมของปีทีผู่ย้ืน่ค ำรอ้งลำออก 

ตัวอยำ่ง กรณีปีทีล่ำออกคอืปีเรวะที ่2  ใหก้รอกทีอ่ยูใ่นชว่งของ 
                 วันที ่1 มกรำคมปีเรวะที ่2 (ทีอ่ยูท่ีถ่กูบันทกึลงทะเบยีนไวใ้นทะเบยีนรำษฏร)์ 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

เกีย่วกับระยะเวลำท ำงำนตอ่เนื่องและวันเดอืนทีผู่ย้ ืน่ค ำรอ้งลำออกจำกบรษัิทดังกลำ่ว 
กรุณำกรอกขอ้มลู 
หลังจำกตรวจสอบและยนืยนั”วันลำออกมำตรฐำน”และ”วนัเดอืนปีทีว่ำ่จำ้งเขำ้ท ำงำน”บนหนังสอืแจง้
ผลกำรตรวจสอบหรอืใบรับรอง 
อนึง่นับจำกวนัทีเ่ขำ้ท ำงำนจนถงึวันลำออก ”วันเดอืนปีเขำ้ท ำงำน”จนถงึวนัทีเ่ขำ้ท ำงำนจนถงึวันทีล่
ำออก“วันเดอืนปีทีล่ำออก” 
กลำยเป็นปีเดยีวกันกับวันเดอืนปีทีเ่ขยีนไวใ้น”วันลำออกมำตรฐำน”และ”วนัเดอืนปีเขำ้ท ำงำน”บนหนั
งสอืแจง้ผลกำรตรวจสอบหรอืใบรับรอง 
นอกจำกนัน้ ในกรณีทีม่เีลขเศษทีไ่มค่รบหนึง่ปีในชว่งระยะเวลำกำรท ำงำนตอ่เนื่อง 
กรุณำกรอกขอ้มลูโดยกำรปัดเศษขึน้  
ตัวอยำ่ง  กรณีของชว่งระยะเวลำท ำงำนตอ่เนื่อง 20 ปี 12 วัน จะเป็น 21 ปี 

  

1｜ กรอกขอ้มลู”ปีทีล่ำออก” 

2｜ กรอก”ชือ่ สกลุ” 

3｜ กรอก”ทีอ่ยู ่ณ ปัจจุบัน วันที ่1 มกรำคมของปีทีล่ำออก 

4｜  กรอกขอ้มลู”ชว่งระยะเวลำท ำงำนตอ่เน่ืองในบรษัิททีล่ำออก”และ”วันเดอืนปีทีล่ำออก 
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กรุณำกรอกโดยใสเ่ครือ่งหมำย. ○ ลงในชอ่ง ไมม่ ีเน่ืองจำกลำออกเพรำะลม้ละลำย 

 
 

 

 
 

ในกรณีของชำวตำ่งชำต ิ
กรุณำน ำสง่เอกสำรทีจ่ ำเป็นตอ้งใชดั้งระบขุำ้งลำ่งตอ่ไปนี้เพือ่ด ำเนนิกำรโอนเงนิไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 
นอกจำกนัน้เพือ่ตรวจสอบวำ่มหีรอืไมม่กีำรช ำระภำษีภำยในประเทศญีปุ่่ น  
【เอกสำรทีจ่ ำเป็นตอ้งใช（้ทัง้หมด Ａ～Ｃ）】 

Ａส ำเนำบตัรไซรวิกำรด์（หนำ้หลัง） 

Ｂส ำเนำหนังสอืเดนิทำง （หนำ้ทีม่รูีปถำ่ย）และ
「ทกุหนำ้ทีม่กีำรบันทกึกำรเขำ้ออกประเทศญีปุ่่ น」） 

Ｃส ำเนำสมดุบญัชเีงนิฝำก 〔สว่นดำ้นหลังของปกหนำ้（สว่นทีม่รีะบขุอ้มลูเชน่ชือ่บัญช ี
เลขทีบ่ัญช ีชือ่สำขำ เป็นตน้）〕 

นอกเหนือจำกทีก่ลำ่วมำขำ้งตน้ในกรณีทีส่ำมำรถตรวจสอบไดว้ำ่บรรลตุำม”เงือ่นไขในกำรพ ำนักอำศัย
ในประเทศญีปุ่่ น” ดังระบขุำ้งลำ่งตอ่ไปน้ี ดว้ยเอกสำรAและB ซึง่เป็นเอกสำรทีจ่ ำเป็นตอ้งใช ้
ดังขำ้งตน้น้ี สว่นใหญจ่ะเป็นผูท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษีเพรำะวำ่สำมำรถรับระบบภำษีของเงนิไดบ้ ำเหน็จ 
(มกีรณีทีก่ลำยเป็นเสยีภำษีจำกอำยกุำรท ำงำน และจ ำนวนเงนิรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย) 

เงือ่นไขขอ้ก ำหนดกำรพ ำนักอำศัยอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (ณ จุดเวลำวันลำออกมำตรฐำน) 

① ตอ้งพ ำนักอำศัยหรอืทีม่ทีีอ่ยูใ่นประเทศญีปุ่่ นมำกกวำ่ １ปีขึน้ไป 

② ตอ้งอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น  
อนึง่ ในกรณีไมส่ำมำรถตรวจสอบไดว้ำ่บรรลตุำมเงือ่นไขขอ้ก ำหนด 
ภำษีเงนิไดพ้เิศษโอนกจิกำรและภำษีเงนิไดจ้ะกลำยเป็นหักภำษี ณ ทีจ่ำ่ย ถอืวำ่เป็น 
ผูท้ีไ่มผู่พ้ ำนักอำศัย(จ ำนวนเงนิเทยีบเทำ่20%) 

※1.เกีย่วกับสนธสิญัญำทำงภำษี(ขอ้ตกลง)กลำยเป็นจ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรขัน้ตอนพเิศษแยกตำ่งหำ
ก 

※2.กรุณำดขูอ้มลูประกอบ“กรณีชำวตำ่งชำตทิ ำส ำรองจ่ำย”รำยกำรใบค ำรอ้งแตล่ะประเภทของระบไุวใ้

นหนำ้ที1่5 
※ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงำนเสยีชวีติ 

ในกรณีผูใ้ชแ้รงงำนเสยีชวีติ 
ทำยำทผูส้บืทอดของผูใ้ชแ้รงงำนทีเ่สยีชวีติจะกลำยเป็นผูย้ืน่รอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย 

ดว้ยเหตน้ีุ ในชอ่งสถำบันกำรเงนิปลำยทำงโอนเงนิและชอ่งผูย้ืน่ค ำรอ้งส ำหรับ“立替払請求書” 
(ใบค ำรอ้งส ำรองจ่ำย). กรุณำกรอกขอ้มลูอำทเิชน่ ชือ่สถำบันกำรเงนิปลำยทำงโอนเงนิ ทีอ่ยู ่
วันเดอืนปีเกดิ ชือ่ สกลุ ของทำยำท เป็นตน้  
ไมจ่ ำเป็นตอ้งกรอก “退職所得の受給に関する申告書・退職所得申請書” (ใบค ำรอ้งเงนิไดบ้ ำเหน็จ 

และใบค ำรอ้งเกีย่วกับกำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ) 

อนึง่ในกรณีทำยำทมหีลำยคนขอใหด้ ำเนนิกระบวนกำรยืน่ค ำรอ้งโดยใชต้ัวแทนดังนัน้ 
กรุณำแนบใบรับรองตรำประทับของทำยำททกุคนทีล่งชือ่ไวใ้น “代表者選任届出” 
(ใบเอกสำรมอบหมำยตวัแทน) 
ทะเบยีนครอบครัวทีม่ผีูย้ืน่ค ำรอ้งเป็นทำยำทระบไุวอ้ยำ่งชดัเจนพรอ้มกับขอ้มลูผูใ้ชแ้รงงำนทีเ่สยีชวีติ 
และใบมอบหมำยตวัแทน   

5｜กรอก “มหีรอืไมม่ขีอ้เทจ็จรงิทีล่ำออกเน่ืองดว้ยกำรมภีำวะควำมบกพร่อง” 

6  ｜กรณีของชำวตำ่งชำต ิกรุณำกรอก “วันเดอืนปีเขำ้ประเทศ”และ”สญัชำต”ิ 
และยืน่สง่เอกสำรทีจ่ ำเป็นตอ้งใชด้ังขำ้งลำ่งตอ่ไปน้ี 
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＜ตัวอยำ่งกำรกรอกขอ้มลู＞ 
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■ วธิกีำรยืน่สง่เชน่หนังสอืรับรอง ใบค ำรอ้งในกำรรอ้งขอเงนิส ำรองจำ่ยเป็นตน้ 

เมือ่กรอกขอ้มลูใน “未払賃金の立替払請求書” (ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จ) และ “退職所得の受給に関する申
告書・退職所得申告書” (ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จและใบส ำแดงเกีย่วกับกำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ) 
กรุณำยืน่หนังสอืรับรองมำพรอ้มกับหนังสอืแจง้ผลกำรตรวจรับรอง โดยแนบเอกสำรแนบและเอกสำรน ำสง่ 

 
＜สถำนทีต่ดิตอ่＞สถำนทีต่ดิตอ่  

〒２１１－００２１ จังหวดั คำนะงะวะ เมอืง คำวำซำก ินำคะฮำรำค ุคซิคึ ิซมุโิยชโิจว อชิบัิง อชิโิก 
ส ำนักงำนควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมัย โดยรัฐบำล 
แผนกใหค้วำมชว่ยเหลอืและพทัิกษ์คำ่จำ้งและอำขวีเวชศำสตร ์ฝ่ำยตรวจสอบ  

＜ขอ้ควรระวัง＞  

ในกรณีทีม่ขีอ้ผดิพลำดในกำรใหข้อ้มลูเลขทีบั่ญชเีงนิฝำกออมทรัพย ์รหัสสำขำ ชือ่สำขำ 
ชือ่สถำบันกำรเงนิของสถำบันกำรเงนิทีจ่ะรับเงนิโอนเงนิส ำรองจำ่ย หรอืไมม่กีำรกรอกขอ้มลู “退職所得の受給に
関する申告書・退職所得申告書” 
(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จและใบส ำแดงเกีย่วกับกำรรับเงนิไดบ้ ำเหน็จ)จะเป็นเหตใุหก้ำรจ่ำยเงนิทดรองจ่ำยลำ่ชำ้พ
รอ้มทัง้จะไดร้ับกำรตดิตอ่สอบถำมจำกทำงส ำนักงำนเพือ่ตรวจสอบยนืยนั ดังนัน้ 
กรุณำตรวจสอบกอ่นน ำสง่เพือ่ควำมแนใ่จกอ่นยืน่ 

■ รำยกำรใบค ำรอ้งแตล่ะประเภทในกำรรอ้งขอเงนิส ำรองจำ่ย 
 

กรณีตอ้งใชใ้บค ำรอ้ง เอกสำรยืน่ เอกสำรแนบสง่ ขอ้ควรระวัง 

กรณีรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย 

“退職所得の受給に関する
申告書・退職所得申告
書”(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเห
น็จและใบส ำแดงเงนิไดเ้กี่
ยวกับกำรรับเงนิบ ำเหน็จ)  
(อยูท่ีช่อ่งดำ้นลำ่งของใบ
ค ำรอ้งขอเงนิส ำรองจ่ำย) 
（ดหูนำ้ที１่１） 

－ 

เงนิส ำรองจ่ำยจะถกูน ำมำคดิเป็นเงนิไดบ้ ำเหน็จตำม
กฏหมำยกำรจัดกำรพเิศษระบบภำษี  
ตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสำรใบค ำรอ้ง 
ในกรณีไมม่กีำรกรอกขอ้มลู 
จ ำนวนเงนิเทยีบเทำ่20％
ของยอดเงนิส ำรองจ่ำยจะถกูน ำมำหัก ภำษีณทีจ่่ำย 

กรณีมเีงนิไดบ้ ำเหน็จอืน่ 
(เชน่เงนิบ ำเหน็จจำกเชน่ร
ะบบเงนิบ ำเหน็จกจิกำรขน
ำดเล็กและกลำงเป็นตน้) 

“退職所得の受給に関する
申告書・退職所得申告書” 
(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จแ
ละใบส ำแดงเงนิไดเ้กีย่วกั
บกำรรับเงนิบ ำเหน็จ) 
 (ตดิอยูก่ับกรมสรรพำกร) 
（ดหูนำ้ที１่１） 

ส ำเนำใบหักภำษี ณ 
ทีจ่่ำยทีเ่กีย่วกับเงนิไดบ้ ำเหน็
จดังกลำ่ว 

・
เอกสำรใบค ำรอ้งสำมำรถดำวน์โหลดไดจ้ำกหนำ้โฮม
เพจของส ำนักงำนหรอืกรมสรรพำกรแหง่ชำต ิ
・
ไมจ่ ำเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูหมำยเลขประจ ำตัวบคุคล(
มำยนัมเบอร)์ 

กรณีระบธุนำคำรยโูจวเป็น
ปลำยทำงโอนเงนิ 
（ดหูนำ้ที１่０） 

－ ส ำเนำสมดุบัญชเีงนิฝำก 

สมดุบัญชเีงนิฝำกออมทรัพย ์
ส ำเนำเอกสำรสว่นดำ้นหลังของหนำ้ปกสมดุบัญช(ีส่
วนทีม่ขีอ้มลูเลขทีบั่ญช ีรหสัสำขำ 
ชือ่สำขำส ำหรับโอนเงนิไปยังสถำบันกำรเงนิอืน่) 

กรณีชำวตำ่งชำตริอ้งขอเงิ
นส ำรองจ่ำย 
（ดหูนำ้ที1่0และหนำ้ที1่3） 

ใบค ำรอ้งส ำรองจ่ำย 

・ส ำเนำสมดุบัญชเีงนิฝำก 
・
ส ำเนำหนังสอืเดนิทำงและส ำเ
นำบัตรไซรวิกำรด์(หนำ้หลัง) 

・สมดุบัญชเีงนิฝำก 
ส ำเนำเอกสำรสว่นทีเ่ป็นดำ้นหลังของหนำ้ปกสมดุบั
ญช(ีสว่นทีม่ขีอ้มลูชือ่บัญช ีเลขทีบั่ญช ีชือ่สำขำ 
ชือ่สถำบันกำรเงนิเป็นตน้) 
・หนังสอืเดนิทำง 
ส ำเนำเอกสำรทกุหนำ้ทีม่กีำรบันทกึวันทีเ่ดนิทำงเขำ้
และวันทีเ่ดนิทำงออกประเทศญีปุ่่ นและหนำ้ทีม่รีูปถำ่
ย (ดทูี6่หนำ้136) 
・กรณีทีม่คีวำมประสงคใ์หโ้อนเงนิระหวำ่งประเทศ 
จ ำเป็นตอ้งใช ้“海外送金申請書” 
(ใบค ำรอ้งโอนเงนิระหวำ่งประเทศ) 
ดังนัน้กรุณำตดิตอ่สอบถำมกับส ำนักงำน
（ดหูนำ้ที1่0และ6（5）） 
・กรณีทีร่อ้งขอดว้ยชือ่สำมัญ 
จ ำเป็นตอ้งใชเ้อกสำรเพิม่แยกตำ่งหำก 
(ส ำเนำเอกสำรทีร่ะบวุำ่ชือ่ทีอ่ยูใ่นเอกสำรแนบเป็นบุ
คคลคนเดยีวกัน) 

กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่ 

ใบค ำรอ้งเปลีย่นสถำบันกำ
รเงนิปลำยทำงโอนเงนิ 
ทีอ่ยู ่
และชือ่ของผูย้ืน่ค ำรอ้งขอเ
งนิส ำรองจ่ำยคำ่จำ้งคำ้งจ่ำ
ย 
（ดหูนำ้ที１่１） 

ส ำเนำทะเบยีนแสดงสถำนะค
รอบครัวหรอืส ำเนำทะเบยีนรำ
ษฏรข์องตนเอง 

ส ำเนำหนำ้ทีท่ ำใหรู้ว้ำ่มกีำรเปลีย่นชือ่ 

กรณีมกีำรเปลีย่นทีอ่ยู ่

ส ำเนำใบขับขีร่ถยนต ์
(หนำ้หลัง) 
ส ำเนำทะเบยีนครอบครัวเป็นต ้
น 

“ส ำเนำทะเบยีนครอบครัว 
กรุณำน ำสง่เอกสำรทีไ่มม่ขีอ้มลู ทีอ่ยูถ่ำวร 
และหมำยเลขประจ ำตัว(มำยนัมเบอร)์ 

กรณีมกีำรเปลีย่นสถำบันก
ำรเงนิปลำยทำงโอนเงนิ 

ส ำเนำเอกสำรสมดุบัญชขีองส
ถำบันกำรเงนิปลำยทำงโอนเงิ
นทีต่อ้งกำรเปลีย่น 

สมดุบัญชขีองสถำบันกำรเงนิปลำยทำงโอนเงนิ 
ส ำเนำเอกสำรสว่นทีเ่ป็นหนำ้หลังปกสมดุบัญช(ีสว่น
ทีม่ขีอ้มลูเชน่ชือ่บัญช ีเลขทีบั่ญช ีชือ่สำขำ 
ชือ่สถำบันกำรเงนิเป็นตน้) 

กรณีผูใ้ชแ้รงงำนเสยีชวีติ  
（ดทูีห่นำ้13） ใบค ำรอ้งคัดเลอืกตัวแทน 

・
ทะเบยีนครอบครัวทีท่ ำใหเ้ห็น
ชดัเจนวำ่ผูย้ืน่ค ำรอ้งและผูใ้ช ้
แรงงำนทีล่ำออกเสยีชวีติเป็น
ทำยำท 
・ใบรับรองประทับตรำ 
ปิดผนกึส ำหรับทำยำททกุคน
ทีล่งชือ่ในใบค ำรอ้งคัดเลอืกตั
วแทน 

・ผูย้ืน่ค ำรอ้งจะกลำยเป็นทำยำทผูส้บืทอด 
・ไมจ่ ำเป็นตอ้งกรอก “受給に関する申告書・退
職所得申告書” 
(ใบส ำแดงเงนิไดบ้ ำเหน็จและใบส ำแดงเกีย่วกับกำรรั
บเงนิไดบ้ ำเหน็จ) 
ทีอ่ยูใ่นชอ่งดำ้นลำ่งของใบค ำรอ้งส ำรองจ่ำย 

※แบบฟอรมเ์อกสำรน ำสง่ สำมำรถดำวนโ์หลดไดจ้ำกหนำ้โฮมเพจของส ำนักงำน 
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รำยละเอยีดกำรตดิตอ่สอบถำมเกีย่วกับเงนิทดรองจำ่ย 
โดยหลกัแลว้จะเป็นดังขำ้งลำ่งตอ่ไปน้ีใหบ้รกิำรตอบรับทำงโทรศัพทห์รอืมำทีห่น่วยงำน 

○ปรกึษำเรือ่งทั่วไปเกีย่วกับกำรไม่ช ำระคำ่จำ้ง 

เนื่องจำกลม้ละลำย 

○ค ำถำมเกีย่วกับระบบเงนิทดรองจ่ำยคำ่จำ้งคำ้งช ำระ 

○ขัน้ตอนกำรกระบวนกำรยืน่ค ำรอ้ง 

○วธิกีำรเขยีนใบค ำรอ้ง 
อนึง่ กำรตดิตอ่สอบถำมเกีย่วกับกำรรอ้งขอเงนิทดรองจ่ำยทีม่รีำยละเอยีดชดัเจนของบคุคลผูย้ืน่ค ำรอ้ง โดยหลักกำร 

มกีรณีทีข่อตรวจสอบยนืยนัตัวตนพรอ้มทัง้ขอจ ำกัดไวเ้ฉพำะตัวจรงิผูย้ืน่ค ำรองเทำ่นัน้ 

นอกจำกนัน้ ส ำหรับกำรตดิตอ่สอบถำมวันช ำระทีช่ดัเจน ไมส่ำมำรถใหค้ ำตอบได ้

※ ส ำหรับวันช ำระทีช่ดัเจนจะแจง้ใหท้รำบทำงหนังสอืแจง้กำรช ำระ(ไปรษณยี)์ และผลก ำหนดกำรจ่ำยเงนิทดรองจ่ำยคำ้จำ้งคำ้งช ำระ 

 

ส ำนักงำนควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมัยผูใ้ชแ้รงงำ
นศนูยใ์หค้ ำปรกึษำเงนิส ำรองจ่ำยคำ้แรงงำนคำ้งจ่ำย 

  

 เวลำใหค้ ำปรกึษำ 

เบอรโ์ทรศัพท ์

ส ำนักงำนควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัย หน่วยงำนรัฐบำล 
ฝ่ำยชว่ยเหลอืพทิกัษ์คำ่แรง แผนกตรวจสอบ 

〒２１１－００２１  

จังหวัด คำนะงะวะ เมอืง คำวำซำก ิ
นำคะฮำรำค ุคซิคึ ิซมุโิยชโิจว อชิบัิง 
อชิโิก  
 
เบอรโ์ทรศัพท ์ 044（431）8662 

U R L https://www.johas.go.jp 

○กำรตรวจสอบเอกสำรแนบ 
เอกสำรน ำสง่ทีจ่ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรยืน่ค ำรอ้ง 

○วธิกีำรเปลีย่นชือ่สถำบันกำรเงนิทีรั่บเงนิ ทีอ่ยูแ่ละชือ่ 
สกลุ 

○วธิกีำรเขยีนหนังสอืรับรอง 

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

ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ขอรับค ำปรกึษำทำงโทรศัพทภ์ำษำตำ่งประเทศ 
เกีย่วกับเงือ่นไขกำรท ำงำนเป็นตน้ 

ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ขอใกก้ 

ชอ่ 

R3.4 

ศนูยใ์หค้ ำปรกึษำส ำหรับผูใ้ชแ้รงงำนชำวตำ่งชำตกิรมแรงงำนสวัสดกิำร 

 

ท่ีอยู่  
จนถึง มิโซะโนะกุชิ 

 จนถึง โชวฟุ 
(ไดซังเคฮิน เคฮินคะวาซากิ IC) 

จนถึง มิยามาเอะไดระ 
(โทเม คะวาซากิ IC) 

ทางออกทิศเหนือ 
ทางออกทิศตะวนัตก 

จนถึง ชิบุยะ 
นาคะฮะราไคโด 

โรตารี 
นัมบุเซ็น 

มุซาชิโคะสุงิ 

อิจิโนะซึโบ 

ทางออกทิศตะวนั
ออก โทโยโคะเอ็นเกอิ 

โรงเรียนประถมฮิงะชิสุมิโยชิ 
โรงพยาบาลโรไซ 

เคนัโต(ส าหรับผูใ้ชแ้รงงาน) 

ส ำนักงำนองค์กรอำชีวเวชศำสตร์ผู้ใช้แรงงำน 
ป้อมต ารวจ 

โทคิวโทโยโคะเซ็น 
เมะกุโรเซ็น 

โมโตะสุมิโย
ชิ ทางออกทิศตะวั

นตก ทางออกทิศตะวนั
ออก 

คิซึคิ ยงโชวเมะ 
ชิตเทคุโระคะวะโดริ 

จนถึง โยโกฮามา 

จนถึง คมับะชิและคงันานะ 
มารุโคะบาชิ 

จนถึง ชินะงะวา ทะมะงะวะ 
โยโคสุกะเซ็น 

จนถึง คาวาซากิ 

มุซาชิโคะสุงิ 
จนถึง โยโกฮามา ทางออกชินนัม 

ฟุชูไคโด(ทางหลวงหมายเลข409) 

ซึนะชิมะไคโด 

สวนนะคะฮาระเฮวะโควเอ็น 
หน้าโรงพยาบาลโรไซ(ส าหรับผูใ้ช้แรงงาน)  

ร้านขา้วกล่องออริ
จินเบนโตะ 

จนถึง ชินคาวาซากิ 
จนถึง ฮิโยชิและซึนะชิมะ 

จนถึง คาวาซากิ 


