
ระบบเงินสํารองเลยีงชพีสาธารณะ
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<ภาษาไทย>เรยีน ผูฝึ้กงานเทคนิคในประเทศญปุ่ีนทุกทา่น (1)

ระบบเงินสํารองเลียงชพีสาธารณะ เป็นระบบทีผูเ้อาประกนัมีสิทธไิดร้บัเงิน
บํานาญในกรณีเกดิความเสยีงทไีม่สามารถคาดเดาได ้เชน่ พิการ เสียชวีิต และ
ชราภาพ โดยการชาํระเบียประกนัทุกเดอืน  *ผูท้อีาศยัอยู่ในประเทศญีปุ่ น อาย ุ
20-59 ปี ทุกคน รวมถึงชาวต่างชาติ มีหน้าทีเขา้ระบบเงินสํารองเลียงชีพ
สาธารณะของญปีุ่ น

ผูฝึ้กงานเทคนิคในประเทศญปีุ่ น ตอ้งเขา้ระบบเงินสํารองเลยีงชพีสาธารณะ
ของญปีุ่ นเชน่เดยีวกนั (โดยเลอืกระหว่างระบบการประกนับํานาญสําหรบัลูกจา้ง 
หรอืระบบบํานาญแห่งชาตขิองญปีุ่ น) (->หนา้ 2)

* สาํหรบัระบบการประกนับํานาญสาํหรบัลกูจา้ง ผูท้มีอีายตุาํกวา่ 70 ปี มหีนา้ทเีขา้ประกนั
เชน่เดยีวกนั

  เงินบํานาญสาํหรบัผูพ้กิาร
(-> หน้า 3)

１

เงินบํานาญสาํหรบัครอบครวั
ผูเ้สยีชวีติ (-> หน้า 3)
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เงินบํานาญชราภาพ
(-> หน้า 4)

3

เงินชดเชยออกจาก
ระบบบาํนาญ (-> หน้า 5)

４

การเขา้ระบบบํานาญ

ระบบการประกนับาํนาญ
สาํหรบัลูกจา้ง

ผูใ้ชแ้รงงานทเีป็นลูกจา้ง
(-> หน้า 2)

ระบบบาํนาญแห่งชาตขิอง
ญปุ่ีน 

ผูท้ปีระกอบกจิการสว่นตวั
(-> หน้า 2)

เงินบํานาญ และอนื ๆ

(ม.ิย. 2022)
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การดาํเนินการเขา้
ประกนัและเบยีประกนั

ระบบการประกนับํานาญสําหรบัลูกจา้ง

 ในกรณีบรษิทัทที่านทํางานอยู่ เขา้ข่ายสถานประกอบกจิการ
ทตีอ้งเขา้ระบบการประกนับาํนาญสาํหรบัลูกจา้ง ผูฝึ้กงานเทคนิค
จะตอ้งเขา้ระบบการประกนับํานาญสาํหรบัลูกจา้ง

 การดาํเนินการเขา้ประกนั: บรษิทัเป็นผูด้าํเนินการให้
 เบยีประกนั: บรษิทัจา่ยใหค้รงึหนึง ผูเ้อาประกนัจา่ยเองครงึหนึง 

เบยีประกนัจะถูกหกัจากรายได้

* กรุณาตรวจสอบกบับรษิทัของท่านโดยตรงวา่เป็นสถานประกอบ
กจิการภายใตร้ะบบการประกนับํานาญสาํหรบัลูกจา้งหรอืไม่

ระบบบํานาญแห่งชาตขิองญปุ่ีน 

 ในกรณีบรษิทัทที่านทํางานอยู่  ไม่เขา้ข่ายสถานประกอบ
กจิการทตีอ้งเขา้ระบบการประกนับาํนาญสาํหรบัลูกจา้ง ผูฝึ้กงาน
เทคนิคจะตอ้งเขา้ระบบบํานาญแหง่ชาตขิองญปุ่ีน 

 การดาํเนินการเขา้ประกนั: ผูเ้อาประกนัจะตอ้งดาํเนินการดว้ย
ตนเอง ณ สาํนกังานระบบบาํนาญใกลบ้า้น หรอืสํานกังานเทศบาล
ทที่านอาศยัอยู่

 เบยีประกนั: ผูเ้อาประกนัตอ้งชาํระเงินทงัหมดดว้ยตนเอง
กรุณาชาํระโดยใชแ้บบฟอรม์ทจีดัสง่ไปยงับา้นของท่าน
หรอืโอนเงินผ่านธนาคาร
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เงินบํานาญสําหรบัผูพ้กิาร:
เมอืมคีวามพกิารตามเกณฑท์กีาํหนด

１

เงินบํานาญสําหรบัครอบครวัผูเ้สยีชวีติ: 
เมอืเสยีชวีติ

2

หากมอีาการป่วย หรอืไดร้บับาดเจ็บจนถงึขนัพกิารเขา้ขา่ยตาม
เกณฑท์กีาํหนดระหว่างชว่งระยะเวลาฝึกงาน ผูฝึ้กงานเทคนิคมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิบํานาญสําหรบัผูพ้กิาร 

กรณุาสอบถามรายละเอยีดเกยีวกบัขนัตอนการยนืคํารอ้งหรอื
รายละเอยีดอนื ๆ ทสีํานักงานระบบบํานาญใกลบ้า้น หรอืโทรสอบถามท ี
“เน็นคนิไดอลั” (->หนา้ 9)

หากผูฝึ้กงานเทคนิคเสยีชวีติระหวา่งชว่งระยะเวลาฝึกงาน 
ครอบครวัผูเ้สยีชวีติทดีํารงชพีดว้ยเงนิรายไดข้องท่านจะไดร้บัเงนิ
บํานาญสําหรบัครอบครวัผูเ้สยีชวีติ โดยขอบเขตนิยามของครอบครวั
ผูเ้สยีชวีติจะแตกต่างกนัไป ขนึอยู่กบัระบบทที่านเขา้รว่มว่าเป็นระบบ
การประกนับํานาญสําหรบัลูกจา้ง หรอืระบบบํานาญแห่งชาตขิองญปีุ่ น
 กรณุาสอบถามรายละเอยีดเกยีวกบัขนัตอนการยนืคํารอ้งหรอื
รายละเอยีดอนื ๆ ทสีํานักงานระบบบํานาญใกลบ้า้น หรอืโทรสอบถามท ี
“เน็นคนิไดอลั” (->หนา้ 9)

เงินบํานาญ 



4

เงินบํานาญชราภาพ: เมอืชราภาพ
3

 หากผูเ้อาประกนัเขา้ประกนัในระบบเงนิสํารองเลยีงชพีสาธารณะเป็น
ระยะเวลารวมตงัแต ่10 ปีขนึไป จะมสีทิธไิดร้บัเงนิบํานาญชราภาพในอนาคต
 นอกจากนี ในกรณีทที่านเขา้ประกนัในระบบบํานาญของประเทศตามทรีะบุ
ไวด้า้นล่าง (*) จะมสีทิธไิดร้บัเงนิบํานาญทงัของประเทศนัน ๆ และของประเทศ
ญปีุ่ นโดยคํานวณจากระยะเวลาการเขา้ประกนัระบบบํานาญของทงัสองประเทศ
รวมกนั (ผลรวมของทงัหมด)

(*) รายชอืประเทศททีําขอ้ตกลงว่าดว้ยระบบประกนัสงัคมกบัญปีุ่ นเพอืคาํนวณ
ระยะเวลาเงนิบํานาญรวมกนัระหว่างสองประเทศ (ขอ้มูลเดอืนม.ิย. 2022)
เยอรมนี สหรฐัอเมรกิา เบลเยยีม ฝรงัเศส แคนาดา ออสเตรเลยี เนเธอรแ์ลนด ์
สาธารณรฐัเชก็ สเปน ไอรแ์ลนด ์บราซลิสวติเซอรแ์ลนด ์ฮงัการ ีอนิเดยี 
ลกัเซมเบริก์ ฟิลปิปินส ์และสโลวาเกยี ฟินแลนด ์สวเีดม
  

กรณุาสอบถามรายละเอยีดเกยีวกบัขนัตอนการยนืคํารอ้งหรอืรายละเอยีด
อนื ๆ ทสีํานักงานระบบบํานาญใกลบ้า้น หรอืโทรสอบถามท ี“เน็นคนิไดอลั” (->
หนา้ 9)

เงินบํานาญ 
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เงินชดเชยออกจากระบบบํานาญ: เมอืกลบัประเทศ
４

ในกรณีทผูีเ้ขา้ประกนัจาํเป็นตอ้งออก (ถอนสทิธ)ิ จากระบบเงนิสํารองเลยีง
ชพีสาธารณะของญปีุ่ น เนืองจากมกีาํหนดการกลบัประเทศโดยถาวร ผูเ้ขา้
ประกนัมสีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยออกจากระบบบํานาญ โดยตอ้งยนืคํารอ้งภายใน 2 
ปี นับจากวนักลบัประเทศ ทงันี มเีงอืนไขว่าผูป้ระกนัตนจะตอ้งมรีะยะเวลาการเขา้
ประกนัเงนิบํานาญรวม 6 เดอืนขนึไป และยงัไม่ไดร้บัเงนิบํานาญสําหรบัผูพ้กิาร 
หรอืเงนิบํานาญอนื ๆ เป็นตน้

กรณุาสอบถามรายละเอยีดเกยีวกบัขนัตอนการยนืคํารอ้งหรอืรายละเอยีด
อนื ๆ ทสีํานักงานระบบบํานาญใกลบ้า้น หรอืโทรสอบถามท ี“เน็นคนิไดอลั” (->
หนา้ 9)

นอกจากนี กรณุาตรวจสอบขอ้ควรระวงัในการยนืคํารอ้งตามรายละเอยีดใน
เอกสารแนบ (หนา้ท ี6 เป็นตน้ไป)

อนื ๆ



ขอ้ควรระวงัในการยนืคาํรอ้งขอรบัเงินชดเชยออกจากระบบบํานาญ

 กอ่นยนืคาํรอ้งรบัเงินชดเชยออกจากระบบบํานาญ
ในกรณีทมีที่านสมบตัติรงตามเงอืนไข เชน่ เขา้ระบบเงนิสํารองเลยีง

ชพีสาธารณะของญปีุ่ นตงัแต ่10 ปีขนึไป และอยู่ในกลุ่มประเทศททีํา
ขอ้ตกลงวา่ดว้ยระบบประกนัสงัคมกบัญปีุ่ น ฯลฯ ผูเ้อาประกนัมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิบํานาญชราภาพ ยกเวน้ในกรณีทเีลอืกรบัเงนิชดเชยออกจาก
ระบบบํานาญ*

* หากผูเ้อาประกนัไดร้บัเงนิชดเชยออกจากระบบบํานาญแลว้ ระยะเวลาการเขา้ประกนัทใีช ้
ในการคาํนวณเงนิบํานาญ จะไม่ถอืเป็นระยะเวลาการเขา้ประกนัในระบบเงนิสาํรองเลยีงชพี
สาธารณะของญปีุ่ นอกีตอ่ไป

ดงันัน ผูเ้อาประกนัควรพจิารณาอย่างถถีว้นวา่จะยนืคาํรอ้ง
ขอรบัเงินชดเชยออกจากระบบบํานาญหรอืไม่ โดยคาํนึงถงึ
โอกาสทจีะไดร้บัเงินบํานาญชราภาพในอนาคต และปัจจยัอนื ๆ 
ประกอบการตดัสนิใจ

 การยนืใบแจง้ยา้ยออก
ในการขอรบัเงนิชดเชยออกจากระบบบํานาญ ผูเ้อาประกนัจะตอ้ง 

“ไม่มทีอียู่ในประเทศญปีุ่ นแลว้ ณ วนัทอีงคก์ารระบบบํานาญแห่ง
ประเทศญปีุ่ น (สํานักงานระบบบํานาญ) ไดร้บัใบคํารอ้ง” ดงันัน ผูเ้อา
ประกนัจะตอ้งยนืใบแจง้ยา้ยออกกบัสํานกังานเทศบาลทที่าน
อาศยัอยู่กอ่นกลบัประเทศใหเ้รยีบรอ้ย จากนันจงึยนืใบคาํรอ้งขอรบั
เงนิตอ่องคก์ารระบบบํานาญแห่งประเทศญปีุ่ น (สํานักงานระบบ
บํานาญ) 

* ทงันี ผูเ้อาประกนัสามารถยนืใบคาํรอ้งจากในญปีุ่ นกอ่นเดนิทางกลบัประเทศไดเ้ชน่กนั ใน
กรณีดงักลา่ว ผูเ้อาประกนัจะตอ้งยนืใบคาํรอ้งโดยใหถ้งึองคก์ารระบบบํานาญแห่งประเทศ
ญปีุ่ น (สาํนักงานระบบบํานาญ) หลงัวนั (กาํหนดการ) แจง้ออกจากทะเบยีนบา้น

6

เอกสารแนบเรยีน ผูฝึ้กงานเทคนิคในประเทศญปุ่ีนทุกทา่น (2)



มรีะยะเวลาการเขา้ประกนั
บาํนาญ ไม่เกนิ ม.ีค. 2021

มรีะยะเวลาการเขา้ประกนั
บาํนาญหลงั เม.ย. 2021
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 ตงัแต ่เม.ย. 2021 เป็นตน้มา ไดม้กีารเปลยีนแปลงจาํนวนปีจา่ยเงิน
ชดเชยสูงสุด !
ในกรณีทจีา่ยเบยีประกนับํานาญเป็นระยะเวลารวมตงัแต ่1 เดอืนขนึไปหลงัวนัท ี

1 เม.ย. 2021 จากนีเป็นตน้ไป ผูเ้อาประกนัสามารถขอรบัเงนิชดเชยทงัหมดได ้5 ปีใน
คราวเดยีว จากเดมิทขีอรบัไดค้รงัละไม่เกนิ 3 ปี

ระยะเวลาเขา้ประกนับํานาญและจาํนวนปีจา่ยเงินชดเชยสูงสุด

ขอ้ควรระวงัในการยนืคาํรอ้งขอรบัเงินชดเชยออกจากระบบบํานาญ
(สําหรบัผูท้ฝึีกงานตอ่ในฐานะผูฝึ้กงานเทคนิคประเภทท ี3) 

จ่ายสูงสุด: 3 ปี จ่ายสูงสุด: 5 ปี

เงอืนไขของการยนืคาํรอ้งในสว่นของระยะเวลาการฝึกงาน 5 ปี คอื ระยะเวลาการเขา้ประกนัในระบบ
เงนิสาํรองเลยีงชพีสาธารณะของประเทศญปีุ่ นนับตงัแตเ่ดอืน เม.ย. 2021 เป็นตน้มาจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 
เดอืนขนึไป หากทา่นไม่ไดเ้ขา้ประกนัระบบบํานาญหรอืจา่ยเบยีประกนัในชว่งเดอืน เม.ย. 2021 จาํนวนปี
จา่ยเงนิชดเชยสงูสดุจะยงัคงอยูท่ ี3 ปีเชน่เดมิ แมว้า่วนัเดนิทางออกนอกประเทศหรอืวนัทยีนืคาํรอ้งจะเรมิ
ในเดอืน เม.ย. 2021 เป็นตน้ไปก็ตาม

นอกจากนี ผูเ้อาประกนัตอ้งทราบวา่เมอือาศยัอยูใ่นประเทศญปีุ่ นมากกวา่ 5 ปี เชน่ กรณีทสีาํเรจ็
การฝึกงานเทคนิคประเภทท ี1 และ 2 แลว้เขา้สูห่ลกัสตูรฝึกงานเทคนิคเฉพาะประเภทท ี1 ฯลฯ จาํนวนเงนิ
ชดเชยออกจากระบบบํานาญสงูสดุจะอยูท่ ี5 ปีเชน่กนั ซงึผูป้ระกนัสามารถยนืคาํรอ้งขอรบัเงนิดงักลา่ว
ทงัหมดไดใ้นคราวเดยีว  ทงันี ผูเ้อาประกนัอาจขอรบัเงนิชดเชยออกจากระบบบํานาญตามระยะเวลาทจีา่ย
เบยีประกนัโดยยนืคาํรอ้งแบ่งเป็น 2 ครงัได ้ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี
① ยนืคาํรอ้งรบัเงนิชดเชยออกจากระบบบํานาญเมอืกลบัประเทศชวัคราว เนืองจากสาํเรจ็การฝึกงาน
เทคนิคประเภทที 1 และ 2 (3 ปี)
② ยนืเรอืงรบัเงนิชดเชยออกจากระบบบํานาญเมอืกลบัประเทศ เนืองจากสาํเรจ็การฝึกงานเทคนิคเฉพาะ
ประเภทท ี1 (5 ปี)

กรณุาสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิทสีาํนักงานระบบบํานาญใกลบ้า้น หรอืโทรสอบถามท ี“เน็นคนิ
ไดอลั” (->หนา้ 9)

ขอ้ควรระวงั
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ฝึกงานเทคนิค
ประเภทท ี1 และ 2 (3 ปี)

① กลบัประเทศ
ชวัคราว

ฝึกงานเทคนิค
ประเภทท ี3 (2 ปี)

② กลบั
ประเทศ
โดยถาวร

ยนืคาํรอ้ง
(สว่นของ 2 ปี)

■ ในกรณีทเีขา้ประกนัเป็นระยะเวลารวมตงัแต ่1 เดอืนขนึไปหลงั 
เม.ย. 2021

 ตงัแต่เดอืน เม.ย. 2021 เป็นตน้ไป  ระยะเวลาจา่ยเบยีประกนัรวมสูงสุด
ทใีชใ้นการคํานวณจาํนวนเงนิชดเชยออกจากระบบบํานาญไดป้รบัขนึเป็น 
5 ปี (60 เดอืนแลว้) ตามรายละเอยีดในหนา้ท ี7  ดงันัน ท่านสามารถยนืคํา
รอ้งขอรบัเงนิชดเชยทงัหมด 5 ปีไดใ้นคราวเดยีวเมอืมกีาํหนดกลบัประเทศ
โดยถาวรหลงัจากสนิสุดการฝึกงานเทคนิคประเภทท ี3 (②) ทงันี ทา่น
สามารถยนืคํารอ้งโดยแบ่งเป็น 2 ครงั (①และ②) เหมอืนทผ่ีานมาไดเ้ชน่กนั 

(นอกประเทศญปุ่ีน)
ส่งเอกสารคํารอ้งต่อองคก์าร
ระบบบํานาญแห่งประเทศ
ญปีุ่ น (สํานักงานระบบ

บํานาญ) สนิสุดการ
ฝึกเทคนิค
ประเภทท ี2

กลบัเขา้
ประเทศ

ยนืใบแจง้
ยา้ยออกท ี
สาํนักงาน
เทศบาล

องคก์ารระบบ
บํานาญแห่ง
ประเทศญปีุ่ น 
(สํานักงาน

ระบบบํานาญ) 
ไดร้บัเอกสาร

คํารอ้ง

ออกนอก
ประเทศ

(ในประเทศญปุ่ีน)
ส่งเอกสารคํารอ้งต่อองคก์าร
ระบบบํานาญแห่งประเทศ
ญปีุ่ น (สํานักงานระบบ

บํานาญ)

ออกนอก
ประเทศ

 ตวัอย่างการดาํเนินการ

ขอ้ควรระวงัในการยนืคาํรอ้งขอรบัเงินชดเชยออกจากระบบบํานาญ
(สําหรบัผูท้ฝึีกงานตอ่ในฐานะผูฝึ้กงานเทคนิคประเภทท ี3) 

ยนืคาํรอ้ง
(สว่นของ 5 ปี)

ยนืคาํรอ้ง
(สว่นของ 3 ปี)
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เวบ็ไซต ์

 องคก์ารระบบบาํนาญแหง่ประเทศญปุ่ีน หน้าเวบ็
ภาษาญปุ่ีน

https://www.nenkin.go.jp/

 องคก์ารระบบบาํนาญแหง่ประเทศญปุ่ีน หน้าเวบ็
ภาษาตา่งประเทศ

https://www.nenkin.go.jp/international/index.html

สํานกังาน

 รายชอืสาํนกัระบบบาํนาญทวัประเทศ
https://www.nenkin.go.jp/international/aboutjps/offices.html

 บรกิารใหค้าํปรกึษาดว้ยล่ามแปลภาษา
https://www.nenkin.go.jp/international/index.files/01.pdf

ตดิตอ่
สอบถาม
ผา่นทาง
โทรศพัท ์

 องคก์ารระบบบาํนาญแหง่ประเทศญปุ่ีน ฝ่ายให้
คาํปรกึษาทางโทรศพัท ์

https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html

[เน็นคนิไดอลั]
0 5 7 0 - 0 5 - 1 1 6 5

* สาํหรบัตดิตอ่สอบถามดว้ยหมายเลขทขีนึตน้ดว้ย 050
0 3 - 6 7 0 0 - 1 1 6 5

ตดิตอ่สอบถาม

International Pension Division, Pension Bureau, Ministry of Health, Labor and Welfare


