
タイ語 

「児童手当」の申請について 
（2012 年 4 月 1 日～） 

การยื่นคาํรองขอรับ “เงินสงเคราะหเด็กวัยเยาว” 

(ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2012 เปนตนไป) 
※「子ども手当」は、２０１２年４月から「児童手当」に変わりました。 

※  “เงินสงเคราะหบุตร” ไดเปลี่ยนเปน “เงินสงเคราะหเด็กวัยเยาว” ตั้งแตเดือนเมษายน ป2012 เปนตนไป 
 

１ 児童手当は次のような場合に支給されます

１     เงื่อนไขในการรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาว 

（１）児童手当制度とは？ 

日本国内に住民登録をしている方で、支給対象となる子どもを養育している方に手当が支給さ

れます。 

（１）ระบบเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาว คืออะไร 

คือการจายเงินชวยเหลือใหแกผูที่ขึ้นทะเบียนพลเมืองที่มีถิ่นพํานักในประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนผูเล้ียงดูบุตรและ

บุตรนั้นอยูในกลุมที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห  

 
（２）支給対象となる子ども 

０歳から中学校修了までに相当する年齢の子ども（15 歳になった最初の３月 31 日まで）

が対象になります。 

なお、海外に住んでいる子ども（留学の場合を除く※）は原則支給対象にはなりませんの

で、ご注意ください。 

※ 留学を理由に海外に住んでいる場合は、以下の要件を全て満たし、留学に関する必要書類を

提出すれば支給対象となります。 

・日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して３年を超えて住所を有して

いたこと 

・教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母（未成年後見人がいる場合はその

未成年後見人）と同居していないこと 

・日本国内に住所を有しなくなった日から３年以内であること 

（２） เด็กที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

คือเด็กที่อายุตั้งแต 0 ปจนถึงอายุเทียบเทาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (จนถึงวันที่ 31 มีนาคมแรกนับตั้งแต

อายุครบ15ปบริบูรณ)  

อนึ่ง เด็กที่พํานักอยูตางประเทศ (ยกเวนกรณีศึกษาตอตางประเทศ※ ) ตามกฎแลว จะไมมีสิทธิ์ในการรับเงิน

สงเคราะห 

※ในกรณีที่เด็กพํานักอยูตางประเทศเนื่องจากไปศึกษาตอ หากมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขขางลาง และไดยื่น

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการไปศึกษาตางประเทศไว จะมีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะห 

・ เด็กที่มีที่อยูอาศัยในประเทศญี่ปุนตอเนื่องกันมากกวา3ป นับถึงวันกอนที่จะยายออกจากที่อยูในประเทศญี่ปุน 
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・ เด็กที่ไปอาศัยอยูในตางประเทศเพื่อการศึกษาเลาเรียนและไมไดพํานักอาศัยอยูกับบิดามารดา(กรณีที่มี

ผูปกครองผูเยาว ใหหมายถึง ผูปกครองผูเยาวนั้น)  

・ระยะเวลาการพํานักอาศัยในตางประเทศไมเกิน3ป นับจากวันที่ยายออกจากที่อยูในประเทศญี่ปุน 
 

（３）支給金額 

子ども１人につき、以下のとおり支給されます。 

（支給対象年齢） （支給月額） 

０歳～３歳未満 15,000 円（一律） 

３歳～小学校修了前 
10,000 円（第１子・第２子） 

15,000 円（第３子以降） 

中学生 10,000 円（一律） 

所得制限を越える場合（※）   5,000 円（一律）  

※ 所得制限の基準は、扶養親族の人数や各種の控除により変ります。詳しくは４のお問い合わ

せ先までご連絡ください。 

（３）จํานวนเงินสงเคราะหที่จะไดรับ 

จะไดรับเงินสงเคราะหตอบุตร 1 คนดังนี้ 

(อายุเด็กที่มีสิทธิในการรับเงินสงเคราะห) (จํานวนเงินสงเคราะหที่ไดรับตอเดือน) 

0ป – กอนครบ3ปบริบูรณ 15,000เยน (เทากันทุกคน) 

3ป – กอนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
10,000เยน (บุตรคนที่1และคนที่2) 

15,000เยน (บุตรคนที่3เปนตนไป) 

มัธยมศึกษาตอนตน 10,000เยน (เทากันทุกคน) 

กรณีที่มีรายไดเกินเกณฑที่กําหนด（※）  5,000เยน (เทากันทุกคน) 

※ เกณฑเกี่ยวกับเพดานรายได จะขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ตองดูแลและการไดรับลดหยอนแตละประเภท 

รายละเอียดขอใหสอบถามไดตามที่ติดตอในขอ 4 

 
（４）支給時期及び方法 

年３回の支払月（６月、１０月、２月）に、その前月までの４ヶ月分の「児童手当」が支給さ

れます（２０１２年２月、３月（２ヶ月分））の「子ども手当て」は、２０１２年６月時に支給）。

子どもを養育している方名義の口座に振り込まれます。 

（４）ระยะเวลาและวิธีรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาว 

เงินสงเคราะหเด็กวัยเยาวจะจายใหเปน 3 งวด (เดือนมิถุนายน เดือนตุลาคม เดือนกุมภาพันธ) โดยจาย

เหมารวมทีละ4เดือนจนถึงเดือนกอนหนาเดือนที่ไดรับชําระ  (สําหรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาว ของเดือนกุมภาพันธ 

และเดือนมีนาคม ป2012 (รวม2เดือน) จะไดรับในเดือนมิถุนายน ป2012) โดยการโอนเขาบัญชีธนาคารในชื่อบัญชีของ

ผูที่เล้ียงดูบุตร 
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２ 児童手当を受け取るためには、申請が必要です 

２  ผูประสงคขอรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาว ตองดาํเนินการยื่นคาํรอง 

（１）児童手当の支給を受けるためには、申請が必要です。手当を受けたい方は「児童手当認定請

求書」に必要なことを記入し、（２）の書類と一緒に、４の申請窓口に申請してください。市

区町村が申請内容を確認し、認定した場合に手当が支給されます。 

なお、2012 年 3 月までの「子ども手当て」を受け取っていた方は、申請手続きは必要あ

りませんが、（５）の「現況届」の提出が必要になるのでご注意ください。  

(1) ในการขอรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาวนี้ จะตองดําเนินการยื่นคํารอง ผูที่ประสงคขอรับเงินดังกลาวจะตอง

กรอกขอความใน “ใบคํารองการรับรองสิทธิการรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาว” พรอมแนบเอกสารในขอ (2) 

แลวนําไปยื่นที่ชองยื่นคํารองตามที่ระบุในขอ4 ซึ่งทางการอําเภอตําบลหมูบานจะตรวจสอบเอกสารและเมื่อ

ไดรับการรับรองสิทธิแลว ทานก็จะไดรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาว 

อนึ่ง ผูที่ไดรับ “เงินสงเคราะหบุตร” กอนหนานี้จนถึงเดือนมีนาคม ป2012 ไมจําเปนตองยื่นคํารองใหมอีกครั้ง 

แตจําเปนตองยื่นเอกสาร “รายงานสภาพปจจุบัน” ตามที่ระบุในขอที่ 5  
 

（２）申請する時に「児童手当認定請求書」と一緒に提出するもの 

・申請する人の健康保険証（健康保険に入っている場合）の写し 

・振り込み先の預金通帳の写し（申請者本人の口座に限ります） 

※その他、必要に応じて書類の提出を求められることがあります。 

(2) เอกสารประกอบการยื่น “ใบคํารองการรับรองสิทธิการรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาว” 

・ สําเนาบัตรประกันสุขภาพของผูยื่นคํารอง(กรณีอยูในระบบประกันสุขภาพ) 

・ สําเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ประสงคจะใหโอนเงินเขา(ตองเปนบัญชีชื่อของผูยื่นคํารองเทานั้น) 

※อื่น ๆ  อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมตามความจําเปน 

 

（３）2011 年 10 月からの「子ども手当」の支給をうけることができた方で、まだ申請手続きが

済んでいない場合は、2012 年 9 月末日までに申請をすれば、その分の手当を遡って受け取

ることができます。 

（３）ผูที่ไดรับ”เงินสงเคราะหบุตร” ตั้งแตเดือนตุลาคม 2011 หากยังไมไดดําเนินการยื่นคํารอง ขอใหมาดําเนินการให

เสร็จภายในเดือนกันยายน 2012 ทานจะสามารถรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาวยอนหลังไดในสวนนั้น  
 

（４）原則として、申請のあった月の翌月分から支給されます。  

（４） โดยหลักการ ทานจะเริ่มไดรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาวในเดือนถัดจากเดือนที่ยื่นคํารอง 
 

（５）「児童手当」の支給を受ける方は、養育状況や所得の確認のため、毎年 6 月に、「現況届」を

提出する必要があります。未提出の場合は、手当が受けられなくなりますのでご注意ください

（「現況届」については、４のお問い合わせ先までご連絡ください）。 

（５） ผูที่ไดรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาว จะตองยื่น “รายงานสภาพปจจุบัน”ทุกปในเดือนมิถุนายนเพื่อยืนยันเกี่ยวกับ

สภาพการเลี้ยงดูบุตรและรายได ขอควรระวังคือหากไมยื่นรายงานสภาพปจจุบันก็จะไมไดรับเงินสงเคราะหเด็กวัย

เยาวอีกตอไป (รายละเอียดเกี่ยวกับ “รายงานสภาพปจจุบัน”ขอใหติดตอสอบถามไดที่สถานที่ตามที่ระบุในขอ 4   
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３ お願い 

3 ขอความรวมมือ 
次のような場合には手続きが必要です 

・住所が変わったとき（他の市区町村に転居した場合、新しい住所の市区町村で、改めて児童手

当の申請が必要です。） 

・本人又は、対象の子どもが出国するとき 

・子どもを養育しなくなったとき 

・子どもと別居するとき 

・出生や死亡などで、児童手当支給の対象となる子どもの数が変わったとき  

・振込先の口座を変更するとき（新しい振込先は、申請者本人の口座に限ります。）  

・受給者が公務員になったとき 

など 

※出生や、他の市区町村へ転出する場合は、その翌日から１５日以内に手続きをしてください。

手続きが遅れた場合、手当の支給を受けられない月が発生することがありますのでご注意くだ

さい。 

ในกรณีดังตอไปนี้ ขอใหดําเนินการตามระเบียบ 

• เม่ือเปล่ียนที่อยู (กรณียายไปอําเภอตําบลหมูบานอื่น ตองยื่น “เอกสารคํารองการรับรองการรับสิทธิเงิน 

สงเคราะหเด็กวัยเยาว” ใหมที่อําเภอตําบลหมูบานของที่อยูใหมที่ทานยายเขา) 

• เม่ือผูรับเงินสงเคราะหหรือบุตรที่ไดรับสิทธิ จะเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุน 

• เมื่อไมไดเปนผูเล้ียงดูบุตรนั้นแลว  

• เมื่อผูรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาวไมไดอยูรวมกับบุตรแลว 

• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสงเคราะหเด็กวัยเยาว เชน เกิดหรือเสียชีวิต 

• เมื่อมีการเปลี่ยนบัญชีธนาคารที่แจงไว (ชื่อบัญชีใหมที่ใชโอนเงินเขา จะตองเปนชื่อของผูยื่นคํารอง 

เทานั้น) 

• เม่ือผูรับเงินสงเคราะหไดเปนพนักงานของรัฐ เปนตน 

※ เม่ือมีบุตร หรือ ยายถิ่นฐานไปยังอําเภอตําบลหมูบานอื่น ขอใหดําเนินการแจงใหทางการทราบไดตั้งแตวันถัดไป

แตไมเกิน 15 วัน หากดําเนินการแจงลาชา อาจทําใหมีบางเดือนที่ไมไดรับเงินสงเคราะหได จึงขอใหระมัดระวัง 
 

 

４ お問い合わせ先（申請窓口）

4  สถานที่ติดตอสอบถาม（ชองยื่นคาํรอง）
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