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「子ども手当」の申請について 
（2011 年 10 月 1 日～2012 年 3 月 31 日分） 

การย่ืนคาํร้องขอรับ “เงินสงเคราะห์บุตร” 

(งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2011 – วันที่ 31 มีนาคม 2012) 
※2011 年 10 月 1 日から支給要件、支給額等が変わりました。 

※2012 年４月以降は新しい支給制度になる予定です。 

※ มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับเงินสงเคราะห์บุตรและจํานวนเงินสงเคราะห์ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2011 

※จะมีการเปล่ียนแปลงระบบการรับเงินสงเคราะห์บุตรตัง้แต่เดือนเมษายน ปี2012 เป็นต้นไป 
 

１ 子ども手当は次のような場合に支給されます 

１     เงื่อนไขในการรับเงินสงเคราะห์บุตร 

（１）子ども手当制度とは？ 

2010 年４月から、日本国内に住民登録をしている方、又は外国人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。（ただし、在留資格が「短期滞在」

「興行」の場合、又は在留資格の無い場合は支給対象外です。） 

（１）ระบบเงินสงเคราะห์บุตร คืออะไร 
คือการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนพลเมืองท่ีมีถ่ินพํานักในประเทศญ่ีปุ่ นหรือผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน

ชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้ เลีย้งดูบุตร และบุตรนัน้อยู่ในกลุ่มท่ีมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ นับตัง้แต่เดือนเมษายน ปี2010 เป็น

ต้นไป (อนึ่ง สําหรับผู้ ที่ได้รับสถานภาพการพํานักแบบ “พํานักระยะสัน้” “Entertainer” และ ผู้ ท่ีไม่ได้รับใบสถานภาพ
การพํานัก ไม่จัดอยู่ในกลุ่มท่ีจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร) 
 
（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せ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） เด็กท่ีมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 

คือเด็กท่ีอายุตัง้แต่ 0 ปีจนถึงอายุเทียบเท่าจบชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น (จนถึงวันท่ี 31 มีนาคมแรกนับตัง้แต่
อายุครบ15ปีบริบูรณ์)  

อนึ่ง เด็กที่พํานักอยู่ต่างประเทศ (ยกเว้นกรณีศึกษาต่อต่างประเทศ※ ) ตามกฎแล้ว จะไม่มีสิทธ์ิในการรับเงิน

สงเคราะห์ 
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※ในกรณีท่ีเด็กพํานักอยู่ต่างประเทศเน่ืองจากไปศึกษาต่อ จะมีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์ หากมีคุณสมบัติครบ
ตามเง่ือนไขดังต่อไปนี ้

・ เด็กท่ีมีท่ีอยู่อาศัยในประเทศญ่ีปุ่ นต่อเน่ืองกันมากกว่า3ปี นับถึงวันก่อนท่ีจะย้ายออกจากท่ีอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น 

・ เด็กท่ีไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนและไม่ได้พํานักอาศัยอยู่กับบิดามารดา (กรณีท่ีมี
ผู้ ปกครองผู้ เยาว์ ให้หมายถึง ผู้ ปกครองผู้ เยาว์นัน้)  

・ระยะเวลาการพํานักอาศัยในต่างประเทศไม่เกิน3ปี นับจากวันท่ีย้ายออกจากท่ีอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น 
 

（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） 

（３） จํานวนเงินสงเคราะห์ท่ีจะได้รับ 

จะได้รับเงินสงเคราะห์ต่อบุตร 1 คนดังนี ้

(อายุเด็กท่ีมีสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์) (จํานวนเงินสงเคราะห์ท่ีได้รับต่อเดือน) 

0ปี – ก่อนครบ3ปีบริบูรณ์ 15,000เยน (เท่ากันทุกคน) 

3ปี – ก่อนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
10,000เยน (บุตรคนที่1และคนท่ี2) 
15,000เยน (บุตรคนที่3เป็นต้นไป) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 10,000เยน (เท่ากันทุกคน) 
 

（４）支給時期及び方法 

支給時期については、2011 年 10 月～2012 年１月分（４か月分）の手当は 2012 年２月

に、2012 年２月、３月分（２ヶ月分）は 2012 年６月に、それぞれ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）ระยะเวลาและวิธีรับเงินสงเคราะห์บุตร 
เงินสงเคราะห์บุตรงวดเดือนตุลาคม ปี2011 - เดือนมกราคม ปี2012 (รวม4งวด) จะได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ 

ปี 2012 และงวดเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ปี2012 (รวม2งวด) จะได้รับในเดือนมิถุนายน ปี2012 ซึ่งจะโอนเข้า
บัญชีธนาคารของผู้ ท่ีเลีย้งดูบุตร 
 

２ 子ども手当を受け取るためには、申請が必要です 

２  ผู้ประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์บุตร ต้องดาํเนินการย่ืนคาํร้อง 

（１）子ども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「子ども手当認

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、2011 年９月以前の子ども手当を受け取っていた方も 2011 年 10 月以降の子ども

手当を受け取るためには、改めて申請が必要になりますのでご注意ください。 
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※「子ども手当認定請求書」は、４の申請窓口で入手できます。また、ご希望 

に応じて郵送しますので、４のお問い合わせ先までご連絡ください。 

(1) ในการขอรับเงินสงเคราะห์บุตรนี  ้จะต้องดําเนินการย่ืนคําร้อง ผู้ ท่ีประสงค์ขอรับเงินดังกล่าวจะต้องกรอก 

ข้อความใน “ใบคําร้องการรับรองสิทธิการรับเงินสงเคราะห์บุตร” พร้อมแนบเอกสารในข้อ (2) แล้วนําไปย่ืนท่ี
ช่องย่ืนคําร้องตามท่ีระบุในข้อ4 ซึ่งทางการอําเภอตําบลหมู่บ้านจะตรวจสอบเอกสารและเม่ือได้รับการรับรอง

สิทธิแล้ว ท่านก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 
อนึ่ง ผู้ ท่ีรับเงินสงเคราะห์บุตรก่อนหน้าเดือนกันยายน ปี2011อยู่แล้ว จําเป็นต้องย่ืนคําร้องใหม่อีกครัง้ เพ่ือรับ
เงินสงเคราะห์บุตรตัง้แต่เดือนตุลาคม ปี2011เป็นต้นไป 

※“ใบคําร้องการรับรองสิทธิการรับเงินสงเคราะห์บุตร” สามารถขอรับได้ท่ีช่องย่ืนคําร้องตามท่ีระบุในข้อ4 หรือ
หากประสงค์ให้ทางการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้งความจํานงท่ีช่องทางติดต่อสอบถามในข้อ4 

 

（２）申請する時に「子ども手当認定請求書」と一緒に提出するもの 

・申請する人の外国人登録証の写し 

・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) เอกสารประกอบการย่ืน “ใบคําร้องการรับรองสิทธิการรับเงินสงเคราะห์บุตร” 

・   สําเนาใบรับรองการขึน้ทะเบียนชาวต่างชาติของผู้ ย่ืนคําร้อง 
・ สําเนาบัตรประกันสุขภาพของผู้ ย่ืนคําร้อง(กรณีอยู่ในระบบประกันสุขภาพ) 
・ สําเนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีประสงค์จะให้โอนเงินเข้า(ต้องเป็นบัญชีช่ือของผู้ ย่ืนคําร้องเท่านัน้) 

※ อ่ืน ๆ  อาจมีการขอเอกสารอ่ืนเพิ่มเติมตามความจําเป็น 
 

（３）2011 年 10 月１日の時点で受給資格のある方は、2012 年３月末までに申請をすれば、

10 月分から手当を受け取ることができます。 

（３）ผู้ มีคุณสมบัติรับเงินสงเคราะห์บุตร ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2011 หากย่ืนคําร้องภายในเดือนมีนาคม ปี2012 จะ
สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ตัง้แต่งวดเดือนตุลาคมเป็นต้นไป 

 

（４）2011 年 10 月以降に他の市区町村へ転居される方は、転出した日（転出予定日）の翌日か

ら 15 日以内に、転入先の市区町村へ必ず申請してください。 

  転出した日の翌日から 15 日を過ぎて申請された場合、転入後の期間についての手当は申請

のあった月の翌月分から支給となりますので、満額の手当を受け取れないことがあります。 

（４） ผู้ ท่ีย้ายท่ีอยู่ไปอยู่ในเขตอําเภอตําบลหมู่บ้านอ่ืนตัง้แต่เดือนตุลาคม ปี2011 เป็นต้นไป ต้องย่ืนคําร้องกับ

สํานักงานประจําอําเภอตําบลหมู่บ้านปลายทางท่ีจะย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน15วัน นับจากวันถัดจากวันท่ีย้ายออก
(หรือวันท่ีคาดว่าจะย้ายออก) 

 ในกรณีท่ีย่ืนเลยกําหนด15วันนับจากวันถัดจากวันท่ีย้ายออก จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรหลังจากย้ายเข้าตัง้แต่

งวดเดือนถัดจากเดือนที่ได้ย่ืนคําร้อง จึงอาจทําให้ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเต็มจํานวน 
 

（５）2011 年 10 月以降に子どもが生まれた方についても、手当を遡って受け取ることはできま
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せんので、生まれた日の翌日から 15 日以内に、必ず申請してください。 

（5）ผู้ ท่ีมีบุตรท่ีเกิดหลังดือนตุลาคม ปี2011 เป็นต้นมา ก็ไม่สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังได้เช่นกัน จึงขอให้

ย่ืนคําร้องภายใน15วัน นับจากวันถัดจากวันท่ีคลอดบุตร 

 

（６）2011 年 10 月以降に来日された方は、申請月の翌月分から支給されますので、来日後速や

かに申請してください。 

（ ６ ）ผู้ ท่ีเดินทางมาประเทศญ่ีปุ่ นหลังเดือนตุลาคม ปี2011 เป็นต้นมา จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรในเดือนถัดจาก
เดือนท่ีย่ืนคําร้อง ดังนัน้จึงขอให้ย่ืนคําร้องทันทีเม่ือเดินทางมาถึงประเทศญ่ีปุ่ น 

 

（７）2012 年２月に 10 月～１月の４か月分の支給を受けたい方は、○  月△ 日までに申請して

ください。 

（７）ผู้ ท่ีประสงค์รับเงินสงเคราะห์บุตรตัง้แต่งวดเดือนตุลาคม – เดือนมกราคมรวม4งวดในเดือนกุมภาพันธ์ ปี2012 
กรุณาย่ืนเอกสารคําร้องภายในวันท่ี △  เดือน ○  

 

３ お願い 

3 ขอความร่วมมือ 
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、改めて子ども

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、子ども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。） 

ในกรณีดังต่อไปนี  ้ขอให้ดําเนินการตามระเบียบ 
• เม่ือเปล่ียนท่ีอยู่ (กรณีย้ายไปอําเภอตําบลหมู่บ้านอ่ืน ต้องย่ืน “เอกสารคําร้องการรับรองการรับสิทธิเงิน 

สงเคราะห์บุตร” ใหม่ท่ีอําเภอตําบลหมู่บ้านของท่ีอยู่ใหม่ท่ีท่านย้ายเข้า) 
• เม่ือผู้ รับเงินสงเคราะห์บุตรหรือบุตรท่ีได้รับสิทธิ จะเดินทางออกนอกประเทศญ่ีปุ่ น 
• เม่ือไม่ได้เป็นผู้ เลีย้งดูบุตรนัน้แล้ว  

• เม่ือผู้ รับเงินสงเคราะห์บุตรไม่ได้อยู่ร่วมกับบุตรแล้ว 
• เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจํานวนบุตรท่ีได้รับเงินสงเคราะห์ เช่น เกิดหรือเสียชีวิต 
• เม่ือมีการเปล่ียนบัญชีธนาคารท่ีแจ้งไว้ (ช่ือบัญชีใหม่ท่ีใช้โอนเงินเข้า จะต้องเป็นช่ือของผู้ ย่ืนคําร้อง 

เท่านัน้) 
 

４ お問い合わせ先（申請窓口） 

4  สถานที่ติดต่อสอบถาม（ ช่องย่ืนคาํร้อง） 

お住まいの市町村に日本語が話せる方と一緒にお問い合わせください。 

なお、日本語がわからない場合は、（財）茨城県国際交流協会 外国人相談センターにおかけく
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ださい。TEL：029-244-3811 

タイ語の相談は、毎週水曜日と金曜日 8:30～17:00 です。 

 

กรุณาเดินทางมาติดต่อสอบถามพร้อมกับคนรู้จ ักหรือบุคคลในเขตที่ท่านพํานักอาศัยอยู่ที ่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาญ่ีปุ่ นได้  
กรณีที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาญ่ีปุ่ นได้ กรุณาติดต่อสอบถามมูลนิธิสมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ ศูนย์ให้
คําปรึกษาสําหรับชาวต่างชาติ โทร. 029-244-3811 
บริการให้คําปรึกษาภาษาไทย ทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 8.30 – 17.00 


