タイ語/ภาษาไทย

การลงทะเบียนในระบบประกันสังคม
คุณหรื อสมาชิกในครอบครัวของคุณทางานให้บริ ษทั ใช่หรื อไม่
ใช่
◆นายจ้างของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนในระบบ
ประกันสุขภาพของพนักงานและระบบประกันบาเหน็จบานาญของ
พนักงานที่เหมาะสมให้แก่คุณ
ซึ่งคุณจะได้รับความคุม้ ครองภายใต้ระบบเหล่านี้
โปรดขอให้นายจ้างของคุณดาเนินการตามขั้นตอน
[หมายเหตุ]
หากคุณเป็ นพนักงานนอกเวลาหรื อพนักงานชัว่ คราวในที่ทางาน
อาจพิจารณาได้วา่ คุณเป็ น “พนักงานของบริ ษทั ”
อย่างเป็ นทางการภายใต้ระบบประกันสังคมของญี่ปุ่น
โปรดตรวจสอบกับบริ ษทั ของคุณ

ไม่
◆ คุณต้องลงทะเบียนในระบบประกันสุขภาพและระบบบาเหน็จ
บานาญที่เหมาะสมด้วยตนเอง
กรุ ณาสอบถามข้อมูลในส่ วนของระบบประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
และระบบบาเหน็จบานาญแห่ งชาติที่สานักงานเทศบาลของคุณ
[หมายเหตุ] โดยปกติแล้ว บุคคลที่ไม่ใช่พนักงานหรื อนักเรี ยนที่
ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นซึ่ งทางานนอกเวลาเป็ นเวลา 28
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์หรื อน้อยกว่าจะอยูภ่ ายใต้หมวดหมู่น้ ี
★สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสานักงานเทศบาลของคุณ :
ส่วนสาหรับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติหรื อระบบบาเหน็จ
บานาญแห่ งชาติ

◆ หากบริ ษทั ของคุณไม่ดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็ นเพื่อให้คุณ
ได้รับความคุม้ ครองจากระบบประกันสุขภาพและระบบประกัน
บาเหน็จบานาญ กรุ ณาแจ้งสานักงานบริ การบาเหน็จบานาญ
ของญี่ปนุ่ (JPS) ในสาขาที่ใกล้ที่สุด

หากคุณมีอายุ 75 ปี ขึน้ ไป คุณจะต้ องลงทะเบียนในระบบการรักษาพยาบาลสาหรับผู้ที่มีอายุ 75 ปี ขึน้ ไป (Koki Koreisha
Iryo Seido)
★ สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสานักงานเทศบาลของคุณ : ส่วนสาหรับระบบการรักษาพยาบาลสาหรับผูท้ ี่มีอายุ 75 ปี ขึ้นไป

◆คุณจาเป็ นต้องลงทะเบียนในระบบประกันสุ ขภาพของรัฐหนึ่งระบบและระบบบาเหน็จบานาญของรัฐหนึ่งระบบ

1. ระบบประกันสุ ขภาพของพนักงาน
หากคุณเป็ นพนักงานซึ่งทางานในสถานที่ทางานที่ได้รับความคุม้ ครอง*
คุณจะได้รับความคุม้ ครองจากระบบประกันสุ ขภาพของพนักงานไม่ว่าคุณจะถือสัญชาติใดก็ตาม
ระบบประกันสุ ขภาพของพนักงานมอบสิ ทธิ ประโยชน์จากการประกันภัยด้านความเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ การคลอดบุตร
หรื อการเสี ยชีวิตให้แก่คุณและสมาชิกในครอบครัวที่อยูใ่ นอุปการะของคุณ
* สถานที่ทางานที่ได้รับความคุม้ ครองหมายถึงสถานที่ทางานเอกชนใด ๆ ก็ตาม (ยกเว้นร้านทาผม โรงแรมขนาดเล็ก
ที่มีพนักงานประจาห้าคนขึ้นไปหรื อบริ ษทั HOJIN ใด ๆ

2. ระบบประกันสุ ขภาพแห่ งชาติและระบบการรักษาพยาบาลสาหรับผูท้ ี่มีอายุ 75 ปี ขึ้นไป
(Koki Koreisha Iryo Seido)
หากคุณไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นและมีระยะเวลาพานักอาศัยภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองเป็ นเวลานานกว่าสามเดื อน(รวมถึงผูท้ ี่คาด
ว่าจะพานักอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่นเกินสามเดือน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สถานะผูพ้ านักอาศัยของคุณ) หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้พานักอาศัย
ในประเทศญี่ปุ่นชัว่ คราว คุณจาเป็ นต้องลงทะเบียนในระบบประกันสุ ขภาพของรัฐที่เหมาะสมดังนี้
(1) หากคุณมีอายุต่ากว่า 75 ปี และไม่ได้รับความคุม้ ครองจากระบบประกันสุ ขภาพอื่น ๆ คุณจะได้รับความคุม้ ครองจากระบบ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2) หากคุณมีอายุ 75 ปี ขึ้นไป คุณจะได้รับความคุม้ ครองจากระบบการรักษาพยาบาลสาหรับผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 75 ปี ขึ้นไป
ระบบประกันสุ ขภาพ/การรักษาพยาบาลเหล่านี้มอบสิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นความเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บให้แก่คุณ
[หมายเหตุ] คุณต้องแสดงใบรับรองการประกันสุ ขภาพสาหรับระบบประกันสุ ขภาพของพนักงาน ระบบประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
หรื อระบบการรักษาพยาบาลสาหรับผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 75 ปี ขึ้นไป เพื่อรับสิ ทธิ ประโยชน์ที่โรงพยาบาลและคลินิก หากไม่มีใบรับรองตามหลักเกณฑ์
คุณต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดด้วยตนเอง

3. ระบบประกันบาเหน็จบานาญของพนักงานและระบบบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
หากคุณเป็ นพนักงานประจาในสถานที่ทางานที่ได้รับความคุม้ ครอง* คุณจะได้รับความคุม้ ครองจากระบบประกันบาเหน็จบานาญ
ของพนักงานไม่วา่ คุณจะถือสัญชาติใดก็ตาม หากคุณไม่ใช่พนักงานประจา คุณจะได้รับความคุม้ ครองจากระบบบาเหน็จบานาญ
แห่งชาติตราบใดที่คุณพานักอาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น ระบบเหล่านี้ มอบสิ ทธิประโยชน์บาเหน็จบานาญในด้านผูส้ ู งอายุ ความพิการ
หรื อการเสี ยชีวิต (รวมถึงเงินช่วยเหลือสาหรับผูท้ ุพพลภาพ) ให้แก่คุณ ตราบใดที่คุณมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในกรณี ที่คุณเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นหลังจากช่วงเวลาความคุม้ ครองระยะสั้น คุณอาจยืน่ เรื่ องเพื่อขอรับการชาระเงินเหมาจ่าย
สาหรับการเพิกถอน ซึ่ งเป็ นการจ่ายสิ ทธิประโยชน์สาหรับบุคคลที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นเท่านั้น *
หรื อ คุณอาจยืน่ เรื่ องเพื่อรับสิ ทธิประโยชน์รวมยอดภายใต้ขอ้ ตกลงประกันสังคมระดับทวิภาคีที่มีอยู่
(สิ ทธิประโยชน์ของชาวญี่ปนและ/หรื
ุ่
อสิ ทธิ ประโยชน์ของประเทศคู่สญ
ั ญาตามสัดส่ วน) โดยไม่คานึ งถึงสัญชาติของคุณ
โปรดทราบว่าเมื่อคุณใช้ระยะเวลาความคุม้ ครองของคุณในการยืน่ เรื่ องเพื่อขอรับการชาระเงินเหมาจ่ายสาหรับการเพิกถอนแล้ว
คุณจะไม่สามารถนามาใช้ในการยืน่ เรื่ องเพื่อรับสิ ทธิ ประโยชน์รวมยอดได้อีก
* [หมายเหตุ]
การชาระเงินเหมาจ่ายสาหรับการเพิกถอนตามระยะเวลาความคุม้ ครองประกันบาเหน็จบานาญของพนักงานของคุณนั้นอยูภ่ ายใต้ขอ้ กา
หนดในการหักภาษี (20.42% ในเดือนธันวาคม 2012; รวมถึงภาษีเงินได้ 20% และภาษีเงินได้พิเศษ 0.42%
สาหรับการฟื้ นฟูหลังเกิดภัยพิบตั ิ) คุณสามารถขอรับเงินคืนสาหรับภาษีเหล่านี้ ได้ สาหรับรายละเอียด
โปรดเยีย่ มชมเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.nta.go.jp

