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1. โครงร่างของระบบบ านาญแห่งชาติของญี่ป่ ุนและเงินส ารองเลีย้ งชีพสาธารณะ
(1) เป็ นผูท้ ่ีอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ ่น อายุ 20 – 59 ปี รวมถึงชาวต่างชาติท่ีเข้าประกันในระบบบ านาญแห่งชาติของญี่ปุ ่นและมีหน้าที่ช าระเบี้ยประกันตามกฎหมาย
(2) เงินส ารองเลี้ยงชีพสาธารณะ ได้รบั การออกแบบมาให้เป็ นกลไกในการพึง่ พากันและกันระหว่างบุคคลแต่ละรุ่นที่ช่วยสนับสนุนทางการเงินโดยสังคมโดยรวม
(3) เงินส ารองเลี้ยงชีพสาธารณะ ไม่ใช่เพียงแค่เงินบ านาญชราภาพ แต่ยงั มีเงินบ านาญส าหรับผูพ้ ิการ หรือเงินบ านาญส าหรับครอบครัวผูเ้ สียชีวิตในกรณีท่ีเกิดเหตุไม่คาดฝัน
(4) รัฐเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนส่วนหนึง่ ของเงินบ านาญที่ได้รบั
(5) เบี้ยประกันที่จ่ายโดยเงินส ารองเลี้ยงชีพสาธารณะ จะถูกหักเงินสมทบประกันสังคมเต็มจ านวน
2. ผู้ท่เี ข้าประกันในระบบบ านาญแห่งชาติและขัน้ ตอนการเข้าประกัน
ผูท้ ่ีเข้าประกันในระบบบ านาญแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท โดยมีวิธีการเข้าประกันดังนี้
(1) ผูเ้ อาประกันประเภทที่ 1
เป็ นผูท้ ่ีอาศัยอยู่ในญี่ปุ ่น อายุ 20 – 59 ปี และเป็ นผูท้ ่ีไม่เข้าข่ายผูเ้ อาประกันประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3
→ ชาวต่างชาติท่ีเข้าข่ายเป็ นผูเ้ อาประกันประเภทที่ 1 หลังจากท าทะเบียนบ้านที่ส านักงานเทศบาลแล้วให้ท าเรือ่ งเข้าประกันที่ช่องทางการติดต่อเรือ่ งระบบบ านาญแห่งชาติท่ี
ส านักงานเทศบาลเดียวกัน
→ กรุณาช าระเบี้ยประกันโดยใช้แบบฟอร์มที่องค์การระบบบ านาญแห่งประเทศญี่ปุ ่นส่งให้ (ดู “4. เบี้ยประกันรายเดือน”)
หมายเหตุ: ยกเว้นคนต่างด้าวที่ถือวีซ่าประเภทการรักษาพยาบาล หรือวีซ่าประเภทการพ านักระยะยาวเพื่อการท่องเที่ยว
(2) ผูเ้ อาประกันประเภทที่ 2
เป็ นผูท้ ่ีท างานในสถานที่ท างานต่าง ๆ เช่น บริษัทหรือโรงงาน และเป็ นผูท้ ่ีเข้าประกันในระบบการประกันบ านาญส าหรับลูกจ้าง
→ บริษัทหรือนายจ้างจะเป็ นผูด้ าเนินการเข้าประกันให้ ดังนั้นผูเ้ อาประกันจึงไม่จ าเป็ นต้องด าเนินการเอง กรุณาสอบถามรายละเอียดจากทางบริษัท
→ เบี้ยประกันจะถูกหักจากรายได้ และนายจ้างจะเป็ นผูช้ าระให้
(3) ผูเ้ อาประกันประเภทที่ 3
เป็ นคู่สมรสของผูเ้ อาประกันประเภทที่ 2 ซี่ง อายุ 20 – 59 ปี และอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ ่น (คู่สมรสซึง่ อยู่ในอุปการะ)
→ บริษัทหรือนายจ้างของคู่สมรสซึง่ เป็ นผูเ้ อาประกันประเภทที่ 2 จะเป็ นผูด้ าเนินการเข้าประกันให้ กรุณาสอบถามรายละเอียดจากทางบริษัทของคู่สมรส
→ ไม่ตอ้ งจ่ายเบี้ยประกัน เนื่องจากผูเ้ อาประกันประเภทที่ 2 จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบทั้งหมด
ั
→ หากคุณเดินทางออกนอกประเทศ/อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ ่นเป็ นการช่วคราว
คุณอาจได้รบั การจัดอยู่ในกลุ่มของผูเ้ อาประกันประเภทที่ 3 เป็ นกรณีพิเศษ
3. สมุดเงินบ านาญ
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าประกัน ท่านจะได้รบั สมุดเงินบ านาญซึง่ เป็ นของที่ส าคัญมากในการใช้ยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินบ านาญหรือขอค าปรึกษา
กรุณาเก็บรักษาอย่างดีเนื่องจาก ต้องใช้ตลอดชีพ
ในกรณีท่ีสมุดเงินบ านาญเสียหายหรือสูญหาย ผูเ้ อาประกันประเภทที่ 1 สามารถยื่นเรือ่ งขอให้ออกใหม่ได้ท่ีส านักงานระบบบ านาญหรือส านักงานเทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่ ผูเ้ อาประกัน
ประเภทที่ 2 สามารถยื่นเรือ่ งขอให้ออกใหม่ได้ท่ีส านักงานระบบบ านาญหรือผ่านทางนายจ้าง และผูเ้ อาประกันประเภทที่ 3 สามารถยื่นเรือ่ งขอให้ออกใหม่ได้ผ่านนายจ้าง
4. เบีย้ ประกันรายเดือน
เบี้ยประกันรายเดือนของระบบบ านาญแห่งชาติต้งั แต่เดือนเมษายน 2021 - มีนาคม 2022 คือ ¥16,610 โดยต้องช าระเบี้ยประกันของทุกเดือนภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป
การจ่ายเบี้ยประกัน สามารถช าระด้วยเงินสดได้ตามช่องทางต่าง ๆ ทั้งธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ที่ท าการไปรษณีย ์ และร้านสะดวกซื้อ คุณยังสามารถช าระเงินโดยใช้การโอนเงิน
ผ่านธนาคารอัตโนมัติหรือการช าระเงินทางอินเทอร์เน็ตหรือด้วยบัตรเครดิต
นอกจากนี้ยงั มีระบบที่ให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันเมื่อช าระเบี้ยประกันของช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ ในอนาคตล่วงหน้า อีกทั้งการช าระล่วงหน้าโดยการโอนเงินผ่านบัญชียงั ได้รบั ส่วนลด
มากกว่าเมื่อเทียบกับการช าระล่วงหน้าด้วยเงินสด
5. หากท่านประสบปั ญหาในการชาระเบีย้ ประกัน (ระบบการยกเว้นเบีย้ ประกัน)
ในกรณีที่ประสบปั ญหาในการชาระเบีย้ ประกันด้วยเหตุผล เช่น รายได้นอ้ ย ท่านสามารถยื่นขอยกเว้น
เบีย้ ประกันได้ที่สานักงานเทศบาล
กรณีที่สานักงานระบบบานาญตรวจสอบรายได้ของปี ก่อนหน้าและอนุมตั ิ ท่านจะได้รบั การยกเว้นเบีย้
ประกันเต็มจานวนหรือยกเว้นบางส่วน
ประเภทของระบบการยกเว้นเบีย้ ประกัน, เบีย้ ประกันที่ตอ้ งชาระ และจานวนเงินบานาญชราภาพ
พืน้ ฐานตามระยะเวลาที่ได้รบั การยกเว้นเปรียบเทียบกับกรณีที่ชาระเบีย้ ประกันเต็มจานวน เป็ นไปตาม
ตารางด้านขวามือ
[ข้อควรระวัง]
(1) โปรดระวังในกรณีที่ทา่ นไม่ได้ชาระเบีย้ ประกันประเภทการชาระ 1/4, การชาระ 1/2 และการชาระ
3/4 จะทาให้การยกเว้นบางส่วนไม่มีผลและเป็ นการค้างชาระ ซึง่ ไม่เพียงแต่ระยะเวลาดังกล่าว
จะไม่นบั รวมในการคานวณเงินบานาญชราภาพพืน้ ฐานแล้ว ยังมีกรณีที่ท่านจะไม่สามารถ
ได้รบั เงินบานาญพืน้ ฐานสาหรับผูพ้ ิการหรือเงินบานาญพืน้ ฐานสาหรับครอบครัวผูเ้ สียชีวิตใน
ยามที่เกิดเหตุไม่คาดฝั นด้วย
(2) นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ระบบการชาระเงินแบบพิเศษสาหรับนักเรียนนักศึกษาได้ ทว่า
ยกเว้นบางโรงเรียน เช่น โรงเรียนญี่ปนุ่ ที่เป็ นสาขาของสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ
รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่เป็ นการเรียนระยะสัน้

ประเภทของระบบการยกเว้น

จานวน
เบีย้
ประกัน

จานวนเงิน
บานาญชรา
ภาพพืน้ ฐาน

¥0

4/8

ชาระ 1/4 (ยกเว้น 3/4)

¥4,150

5/8

ชาระ 1/2 (ยกเว้น 1/2)

¥8,310

6/8

ชาระ 3/4 (ยกเว้น 1/4)

¥12,460

7/8

¥0

0

¥0

0

ยกเว้นเต็มจานวน

การผ่อนผันการชาระเงินสาหรับผูม้ ี
รายได้นอ้ ย
ระบบการชาระเงินแบบพิเศษ
สาหรับนักเรียนนักศึกษา
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6. การช าระเบีย้ ประกันเพ่มเติ
เก่ียวกับช่วงเวลาท่ีได้รบั การยกเว้นเบี้ยประกันเต็มจานวนหรือการจ่ายบางส่วนท่านสามารถชาระเบี้ยประกัน(เพ่ิมเติม)ได้ภายใน10ปี กรณีทีท่ ่านชาระเบี้ยประกันเพ่ิมเติมการคานวณ
เงินบานาญชราภาพพื้นฐานในอนาคตจะเหมือนกับกรณีทีท่ ่านชาระเบี้ยประกันเต็มจานวน
ทว่ากรณีทีช่ าระเพ่ิมเติมหลังจากปี งบประมาณท่ี3เป็ นต้นไป โดยเร่ิมคานวณจากปี งบประมาณถัดไปจากปี ของระยะเวลาท่ีได้รบั อนุมตั ิการยกเว้นจะมีการเรียกเก็บเงินเพ่ิมในเบี้ยประก
ั น
ตอนนั้น
ี
7. เงินบ านาญท่จะได้
รับจากระบบบ านาญแห่งชาติ

(1) เงินบานาญชราภาพพื้นฐาน
ผู้ทีท่ าตามเง่ือนไชเช่นชาระเบี้ยประกันให้แก่ระบบบานาญแห่งชาติมากกว่า10ปี โดยหลักเกณฑ์แล้วจะได้รบั เงินบานาญตั้งแต่อายุ65ปี
★จานวนเงินบานาญ= ¥780,900( จานวนเงินรายปี ในปี งบประมาณ 2021 กรณีทีจ่ ่ายเบี้ยประกันเป็ นเวลา 40 ปี)
(2) เงินบานาญพื้นฐานสาหรับผู้พิการ
กรณีทีอ่ ยู่ในสภาพพิการท่ีเข้าข่ายความพิการระดับ1และระดับ2เน่ืองจากอาการป่วยหรือบาดเจ็บท่ีวนั แรกของการตรวจรักษาอยู่ในระหว่างท่ีเข้าประกันในระบบบานาญแห่งชาติ
จะได้รบั เงินบานาญพื้นฐานสาหรับผู้พิการ
★จานวนเงินบานาญ = ¥976,125 (จานวนเงินรายปี ในปี งบประมาณ 2021 สาหรับความพิการระดับ 1)
¥780,900 (จานวนเงินรายปี ในปี งบประมาณ 2021 สาหรับความพิการระดับ 2)
(3) เงินบานาญพื้นฐานสาหรับครอบครัวผู้เสียชีวิต
กรณีทีเ่ ข้าประกันในระบบบานาญแห่งชาติเสียชีวิต ครอบครัวท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เสียชีวิต(คู่สมรสท่ีมีบตุ รหรือบุตร)จะได้รบั เงินบานาญพื้นฐานสาหรับครอบครัวผู้เสียชีวิต
★จานวนเงินบานาญ= ¥1,005,600 (จานวนเงินรายปี ในปี งบประมาณ2021 ท่ีคู่สมรสท่ีมีบตุ ร1 คนจะได้รบั )
*ช่วงระยะเวลาการพานักในต่างประเทศของผู้ทีเ่ ปลี่ยนเป็ นสัญชาติญ่ีป่นหรื
ุ อผู้ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้พานักถาวรตั้งแต่ก่อนอายุ65ปี ตั้งแต่วนั ท่ี1เมษายน2504จนถึงวันก่อนท่ีจะ
ได้รบั สัญชาติญ่ีป่นุ โดยเป็ นระยะเวลาในตอนท่ีอายุ20–59ปี จะถูกรวมในระยะเวลาสิทธิ์ทีไ่ ด้รบั เงิน10ปี (เรียกว่าระยะเวลานับรวม)
ระยะเวลานับรวมนี้จะถูกนับในกรณีทีจ่ ะดูว่าเป็ นไปตามระยะเวลาสิทธิ์ท่ีได้รบั เงินบานาญชราภาพพื้นฐานหรือไม่ แต่ไม่ได้นามาใช้เป็ นพื้นฐานในกรณีทีจ่ ะคานวณจานวนเงินของ
เงินบานาญชราภาพพื้นฐาน
*เงินบานาญพื้นฐานสาหรับผู้พิการหรือเงินบานาญพื้นฐานสาหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นมีเง่ือนไขในการชาระเบี้ยประกันท่ีกาหนดไว้หากไม่ทาตามเง่ือนไขให้สมบูรณ์ก็จะไม่
สามารถรับเงินได้กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีสานักงานระบบบานาญหรือสานักงานเทศบาลท่ีท่านอาศัยอยู่(ดู“10.ช่องทางการขอคาปรึกษา/ติดต่อสอบถามเก่ียั วกบ
ระบบบานาญแห่งชาติ”)

8. การขอรับเงินชดเชยออกจากระบบบ านาญ
ชาวต่างชาติท่ีจ่ายเบี้ยประกันให้แก่ระบบบ านาญแห่งชาติเป็ นเวลารวม 6 เดือนขึน้ ไป (ไม่นบั ระยะเวลาที่เป็ นผูเ้ อา
ประกันประเภทที่ 2, ประเภทที่ 3) และยังไม่บรรลุเงื่อนไขระยะเวลาสิทธิ์ท่ีได้รบั เงินบ านาญชราภาพพื้นฐาน
สามารถยื่น ค าร้องขอรับเงินชดเชยออกจากระบบบ านาญได้ภายใน 2 ปีนบั ตั้งแต่วนั ที่ไม่มีท่ีอยู่ในประเทศญี่ป่ ุน
จ านวนเงินที่จะได้รบั จ่ายขึ้นอยู่กบั จ านวนเดือนที่คณ
ุ ได้จ่ายเงินสมทบ ตารางนี้ได้แสดงตัวอย่างจ
านวนเงินที่รบั จ่ายใน กรณีท่ีเดือนสุดท้ายของเงินสมทบของคุณอยู่ระหว่างเดือนเมษายน 2021 ถึง เดือนมีนาคม 2022
หากคุณได้จ่ายเงิน สมทบเป็ นครั้งสุดท้ายก่อนเดือนมีนาคม 2021 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อดูจ านวนเงิน
*ระยะเวลารวมในการจ่ายเบี้ยประกันจะถูกค านวณดังนี้
จ านวนเดือนที่จ่ายเต็มจ านวน + (จ านวนเดือนที่จ่าย 1/4) x 1/4 + (จ านวนเดือนที่จ่าย 1/2) x 1/2 + (จ
านวนเดือนที่ จ่าย 3/4) x 3/4

รวมระยะเวลาที่จ่ายเบี้ยประกัน*

จานวนเงินที่รับจ่าย

ระหว่าง 6 ถึง 11 เดือน

¥49,830

ระหว่าง 12 ถึง 17 เดือน

¥99,660

ระหว่าง 18 ถึง 23 เดือน

¥149,490

ระหว่าง 24 ถึง 29 เดือน

¥199,320

ระหว่าง 30 ถึง 35 เดือน

¥249,150

ระหว่าง 36 ถึง 41 เดือน

¥298,980

【ขัน้ ตอนการยื่นคาร้องขอรับเงินชดเชยออกจากระบบบานาญ】
ระหว่าง 42 ถึง 47 เดือน
¥348,810
(1) กรุณายื่นการแจ้งย้ายออก ("Tenshutsu Todoke") และการแจ้งสูญเสียสิทธิ์ที่เป็ นผูเ้ อาประกันในระบบบานาญ
แห่งชาติ ณ เทศบาลที่คณ
ุ อาศัยอยู่
ระหว่าง 48 ถึง 53 เดือน
¥398,640
(2) หลังจากเดินทางออกจากญี่ปนุ่ แล้วให้กรอกข้อมูลที่จาเป็ นลงในแบบฟอร์มคาร้องการขอรับเงินชดเชยการออกจาก
ระหว่าง 54 ถึง 59 เดือน
¥448,470
ระบบบานาญโดยอ้างอิงจากหมายเหตุและข้อมูลในแบบฟอร์ม ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วทางไปรษณียอ์ ากาศ
(Airmail) ไปที่ : Japan Pension Service, 3-5-24, Takaido-nishi, Suginami-ku, Tokyo, 168-8505 Japan
มากกว่า 60 เดือน
¥498,300
สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่สานักงานเทศบาลทุกแห่ง (แผนกบานาญแห่งชาติ) สานักงานสาขา JPS ทุกแห่งหรือ
เว็บไซต์ JPS ( https://www.nenkin.go.jp/international/index.html )
【ข้อควรระวัง】ขอให้ทราบว่าเมือ่ คุณได้รบั เงินชดเชยการออกจากระบบบานาญแล้ว ระยะเวลาคุม้ ครองของคุณก่อนการสมัครจะไม่มีผลอีกต่อไปสาหรับสิทธิประโยชน์ในอนาคต
โปรดพิจารณาความเป็ นไปได้ในการรับเงินบานาญในอนาคตอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจยื่นคาร้องขอรับเงินชดเชยการออกจากระบบบานาญ
9. เกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยระบบประกันสังคม
ภายใต้ข้อตกลงการประกันสังคมทวิภาคีระหว่างญี่ปุ ่นและประเทศอื่นๆคนงานที่ถกู ส่งมาญี่ปุ ่นเป็ นระยะเวลาสั้นๆอาจได้รบั การยกเว้นจากระบบบังคับของญี่ปุ ่นหรืออาจรวมระยะเวลา
การคุ้มครองเงินบานาญของคุณในสองประเทศเข้าด้วยกันกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราสาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม( https://www.nenkin.go.jp/international/index.html )
10. ช่องทางการขอค าปรึกษา/ติดต่อสอบถามเก่ียวกับระบบบ านาญแห่งชาติ
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบานาญแห่งชาติได้ท่ีสานักงานเทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่หรือสานักงานระบบบานาญโดยนาสมุดเงินบานาญไปด้วยท่านสามารถตรวจสอบสาขาของ
ส
านักงานระบบบานาญได้ในเว็บไซต์( https://www.nenkin.go.jp/international/index.html )
กรณีติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ท่ี“เน็นคินไดอัล”ด้านล่างนี้(มีบริการล่ามฟรีในบางภาษา)
นอกจากนี้ขณะที่ติดต่อสอบถามกรุณาเตรียมสมุดเงินบานาญหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงหมายเลขเงินบานาญพื้นฐานไว้
“เน็นคินไดอัล (สาหรับในประเทศ)” 0570 - 05 – 1165
→ เสียค่าบริการตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์ในประเทศ
“เน็นคินไดอัล (สาหรับต่างประเทศ)” +81 - 3 - 6700 – 1165 → เสียค่าบริการตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์ในระหว่างประเทศ
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