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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�

สำำ�
หรั

บผู้
ต่อ

งก
�ร

ขอ
คืนั

ภ�
ษี 

ณี
 ที

�จ่�
ย

สำำ�
หรั

บเ
งินั

ก้อ
นัที

�ได้
รับ

คืนั
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เกี่ยวกับระบบประกันบำนาญของรัฐบาล 

จำนวนเงินก)อนที่จะได)รับ ระยะเวลาการเป9นผู)ประกันตนประเภท 1 

3/4 ของเวลาที่ได)รบัยกเว)นเบีย้ประกัน 1/4 

1/2 ของเวลาที่ได)รบัยกเว)นเบีย้ประกัน 1/2 

 1/4 ของเวลาที่ได)รบัยกเว)นเบีย้ประกัน 3/4 รวมระยะเวลาการเป9นผู)ประกันตน 

วันที่ได)รับการประเมินเงนิก)อน 

เดือนสุดท)ายที่จIายเบี้ยประกัน 

จำนวนเงินก)อนที่จะได)รับ 

ภาษี ณ ที่จIาย ที่ถูกหัก 

ยอดเงินที่จIายจรงิ 

วันที่ได)รับการประเมินเงนิก)อน 

 ระยะเวลาการเป9นผู)ประกันตน (เดือน) 

เดือนสุดท)ายที่จIายเบี้ยประกัน 

 

รายละเอียด 

 

ประกันบำนาญทั่วไป 

ประกันบำนาญสำหรับข)าราชการ 

เกี่ยวกับระบบประกันบำนาญที่นายจ9างจัดให9 

ระยะเวลาการเป9นผู)ประกันตน 

 

อัตราการจIาย 

ประกันบำนาญสำหรับจนท.รร.เอกชน 

เลขประจำตัวผู)ประกันตน 

เงินเดือนพื้นฐานเฉลี่ย 

เลขประจำตัวผู)ขอรบัเงินก)อนคืน 

เอกสารแจ9งจำนวนเงิน 

脱脱退退一一時時金金支支給給決決定定通通知知書書
だったいいちじきんしきゅうけっていつうちしょ

 
Notice of Entitlement:  

Your Lump-sum Withdrawal Payments 

ญ่ี่
�ป่�นำ
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การยื่นขอรับเงินบําเหน็จชราภาพ
จาก สํานักงาน Japan Pension Service

1. ผู้มีสิทธิยื่นคําร้อง
» เปนผูที่ไมมีสัญชาติญี่ปุน

» เปนผูที่มีระยะเวลาอยูในระบบประกันบํานาญสําหรับลูกจาง

   เปนเวลา 6 เดือนขึ้นไป (จายเงินสมทบ 6 เดือน ขึ้นไป)

» ไมพํานักอาศัยในประเทศญี่ปุน

» เปนผูที่ไมมีสิทธิรับเงินบํานาญ

3. การจัดส่งเอกสาร
» นําเอกสารทั้งหมดใสลงในซอง สงไปรษณียอากาศ 

   (ลงทะเบียน) สงไปตามที่อยูดานลางนี้

   Japan Pension Service  

   3–5 –24 Takaido-nishi, Suginami-Ku,

   Tokyo 168-8505  Japan

2. การจัดเตรียมเอกสาร
» แบบฟอรมขอรับเงินบําเหน็จ** (กรอกดวยตัวบรรจงตัวพิมพใหญ) 

» สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 3 แผน

     - หนาที่มีรูปถาย 

     - หนาที่แสดงสถานภาพการพํานัก (ประเภทวีซา)

     - หนาที่มีตราประทับวันเดินทางออกประเทศญี่ปุนครั้งสุดทาย

» สมุดพกประจําตัวผูประกันตนกรณีบํานาญ (ฉบับจริงเทานั้น)

  *รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับและลงลายมือชื่อเหมือนกับหนังสือเดินทาง

   **แบบฟอรมตองประทับตรารับรองของธนาคารที่ตองการใหโอนเขาบัญชี 

1.

2.

3.
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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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