
ระบบเงินส ำรองเลีย้งชพีสำธำรณะ

1

<ภำษำไทย>เรยีน ผูฝึ้กงำนเทคนิคในประเทศญีปุ่่นทุกทำ่น (1)

ระบบเงินส ำรองเลีย้งชพีสำธำรณะ เป็นระบบที่ผูเ้อำประกนัมีสิทธไิดร้บัเงิน

บ ำนำญในกรณีเกดิควำมเสี่ยงทีไ่ม่สำมำรถคำดเดำได ้ เชน่ พิกำร เสียชวีิต และ

ชรำภำพ โดยกำรช ำระเบีย้ประกนัทุกเดอืน *ผูท้ีอ่ำศยัอยู่ในประเทศญี่ปุ่ น อำยุ

20-59 ปี ทุกคน รวมถึงชำวต่ำงชำติ มีหน้ำที่เขำ้ระบบเงินส ำรองเลีย้งชีพ

สำธำรณะของญีปุ่่ น

ผูฝึ้กงำนเทคนิคในประเทศญีปุ่่ น ตอ้งเขำ้ระบบเงินส ำรองเลีย้งชพีสำธำรณะ

ของญีปุ่่ นเชน่เดยีวกนั (โดยเลอืกระหว่ำงระบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรบัลูกจำ้ง

หรอืระบบบ ำนำญแห่งชำตขิองญีปุ่่ น) (->หนำ้ 2)

* ส ำหรบัระบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรบัลกูจำ้ง ผูท้ีม่อีำยตุ ่ำกวำ่ 70 ปี มหีนำ้ทีเ่ขำ้ประกนั
เชน่เดยีวกนั

เงินบ ำนำญส ำหรบัผูพ้กิำร

(-> หน้ำ 3)

１

เงินบ ำนำญส ำหรบัครอบครวั

ผูเ้สยีชวีติ (-> หน้ำ 3)

2

เงินบ ำนำญชรำภำพ

(-> หน้ำ 4)

3

เงินชดเชยออกจำก

ระบบบ ำนำญ (-> หน้ำ 5)

４

กำรเขำ้ระบบบ ำนำญ

ระบบกำรประกนับ ำนำญ

ส ำหรบัลูกจำ้ง

ผูใ้ชแ้รงงำนทีเ่ป็นลูกจำ้ง
(-> หน้ำ 2)

ระบบบ ำนำญแหง่ชำตขิอง

ญีปุ่่น

ผูท้ีป่ระกอบกจิกำรสว่นตวั
(-> หน้ำ 2)

เงินบ ำนำญ และอืน่ ๆ

(ธนัวำคม2020)
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กำรด ำเนินกำรเขำ้
ประกนัและเบีย้ประกนั

ระบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรบัลูกจำ้ง

ในกรณีบรษิทัทีท่่ำนท ำงำนอยู่ เขำ้ข่ำยสถำนประกอบกจิกำรที่

ตอ้งเขำ้ระบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรบัลูกจำ้ง ผูฝึ้กงำนเทคนิคจะตอ้ง

เขำ้ระบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรบัลูกจำ้ง

 กำรด ำเนินกำรเขำ้ประกนั: บรษิทัเป็นผูด้ ำเนินกำรให้

 เบีย้ประกนั: บรษิทัจำ่ยใหค้ร ึง่หน่ึง ผูเ้อำประกนัจำ่ยเองครึง่หน่ึง
เบีย้ประกนัจะถูกหกัจำกรำยได้

* กรุณำตรวจสอบกบับรษิทัของท่ำนโดยตรงวำ่เป็นสถำนประกอบ
กจิกำรภำยใตร้ะบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรบัลูกจำ้งหรอืไม่

ระบบบ ำนำญแหง่ชำตขิองญีปุ่่น

ในกรณีบรษิทัทีท่่ำนท ำงำนอยู่ ไม่เขำ้ข่ำยสถำนประกอบ

กจิกำรทีต่อ้งเขำ้ระบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรบัลูกจำ้ง ผูฝึ้กงำน

เทคนิคจะตอ้งเขำ้ระบบบ ำนำญแหง่ชำตขิองญีปุ่่น

 กำรด ำเนินกำรเขำ้ประกนั: ผูเ้อำประกนัจะตอ้งด ำเนินกำรดว้ย

ตนเอง ณ ส ำนกังำนระบบบ ำนำญใกลบ้ำ้น หรอืส ำนกังำนเทศบำล

ทีท่่ำนอำศยัอยู่

 เบีย้ประกนั: ผูเ้อำประกนัตอ้งช ำระเงินท ัง้หมดดว้ยตนเอง
กรุณำช ำระโดยใชแ้บบฟอรม์ทีจ่ดัสง่ไปยงับำ้นของท่ำน

หรอืโอนเงินผ่ำนธนำคำร
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เงินบ ำนำญส ำหรบัผูพ้กิำร:

เมือ่มคีวำมพกิำรตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด

１

เงินบ ำนำญส ำหรบัครอบครวัผูเ้สยีชวีติ:

เมือ่เสยีชวีติ

2

หำกมอีำกำรป่วย หรอืไดร้บับำดเจ็บจนถงึขัน้พกิำรเขำ้ขำ่ยตำม

เกณฑท์ีก่ ำหนดระหวำ่งชว่งระยะเวลำฝึกงำน ผูฝึ้กงำนเทคนิคมสีทิธิ

ไดร้บัเงนิบ ำนำญส ำหรบัผูพ้กิำร
กรณุำสอบถำมรำยละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรยืน่ค ำรอ้งหรอื

รำยละเอยีดอืน่ ๆ ทีส่ ำนักงำนระบบบ ำนำญใกลบ้ำ้น หรอืโทรสอบถำมที่

“เน็นคนิไดอลั” (->หนำ้ 10)

หำกผูฝึ้กงำนเทคนิคเสยีชวีติระหวำ่งชว่งระยะเวลำฝึกงำน

ครอบครวัผูเ้สยีชวีติทีด่ ำรงชพีดว้ยเงนิรำยไดข้องท่ำนจะไดร้บัเงนิ

บ ำนำญส ำหรบัครอบครวัผูเ้สยีชวีติ โดยขอบเขตนิยำมของครอบครวั

ผูเ้สยีชวีติจะแตกตำ่งกนัไป ขึน้อยู่กบัระบบทีท่่ำนเขำ้รว่มว่ำเป็นระบบ

กำรประกนับ ำนำญส ำหรบัลูกจำ้ง หรอืระบบบ ำนำญแห่งชำตขิองญีปุ่่ น

กรณุำสอบถำมรำยละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรยืน่ค ำรอ้งหรอื

รำยละเอยีดอืน่ ๆ ทีส่ ำนักงำนระบบบ ำนำญใกลบ้ำ้น หรอืโทรสอบถำมที่

“เน็นคนิไดอลั” (->หนำ้ 10)

เงินบ ำนำญ
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เงินบ ำนำญชรำภำพ: เมือ่ชรำภำพ
3

หำกผูเ้อำประกนัเขำ้ประกนัในระบบเงนิส ำรองเลีย้งชพีสำธำรณะเป็น

ระยะเวลำรวมตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป จะมสีทิธไิดร้บัเงนิบ ำนำญชรำภำพในอนำคต

นอกจำกนี้ ในกรณีทีท่ำ่นเขำ้ประกนัในระบบบ ำนำญของประเทศตำมทีร่ะบุ

ไวด้ำ้นล่ำง (*) จะมสีทิธไิดร้บัเงนิบ ำนำญทัง้ของประเทศน้ัน ๆ และของประเทศ

ญีปุ่่ นโดยค ำนวณจำกระยะเวลำกำรเขำ้ประกนัระบบบ ำนำญของทัง้สองประเทศ

รวมกนั (ผลรวมของทัง้หมด)

(*) รำยชือ่ประเทศทีท่ ำขอ้ตกลงว่ำดว้ยระบบประกนัสงัคมกบัญีปุ่่ นเพือ่ค ำนวณ

ระยะเวลำเงนิบ ำนำญรวมกนัระหว่ำงสองประเทศ (ขอ้มูลเดอืนธนัวำคม 2020)

เยอรมนี สหรฐัอเมรกิำ เบลเยยีม ฝร ัง่เศส แคนำดำ ออสเตรเลยี เนเธอรแ์ลนด ์

สำธำรณรฐัเชก็ สเปน ไอรแ์ลนด ์ บรำซลิสวติเซอรแ์ลนด ์ ฮงักำร ี อนิเดยี

ลกัเซมเบริก์ ฟิลปิปินส ์ และสโลวำเกยี

กรณุำสอบถำมรำยละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรยืน่ค ำรอ้งหรอืรำยละเอยีด

อืน่ ๆ ทีส่ ำนักงำนระบบบ ำนำญใกลบ้ำ้น หรอืโทรสอบถำมที่ “เน็นคนิไดอลั” (->

หนำ้ 10)

เงินบ ำนำญ
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เงินชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญ: เมือ่กลบัประเทศ
４

ในกรณีทีผู่เ้ขำ้ประกนัจ ำเป็นตอ้งออก (ถอนสทิธ)ิ จำกระบบเงนิส ำรองเลีย้ง

ชพีสำธำรณะของญีปุ่่ น เน่ืองจำกมกี ำหนดกำรกลบัประเทศโดยถำวร ผูเ้ขำ้

ประกนัมสีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญ โดยตอ้งยืน่ค ำรอ้งภำยใน 2 

ปี นับจำกวนักลบัประเทศ ทัง้นี้ มเีงือ่นไขว่ำผูป้ระกนัตนจะตอ้งมรีะยะเวลำกำรเขำ้

ประกนัเงนิบ ำนำญรวม 6 เดอืนขึน้ไป และยงัไม่ไดร้บัเงนิบ ำนำญส ำหรบัผูพ้กิำร

หรอืเงนิบ ำนำญอืน่ ๆ เป็นตน้

กรณุำสอบถำมรำยละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรยืน่ค ำรอ้งหรอืรำยละเอยีด

อืน่ ๆ ทีส่ ำนักงำนระบบบ ำนำญใกลบ้ำ้น หรอืโทรสอบถำมที่ “เน็นคนิไดอลั” (->

หนำ้ 10)

นอกจำกนี้ กรณุำตรวจสอบขอ้ควรระวงัในกำรยืน่ค ำรอ้งตำมรำยละเอยีดใน

เอกสำรแนบ (หนำ้ที่ 6 เป็นตน้ไป)

อืน่ ๆ



ขอ้ควรระวงัในกำรยืน่ค ำรอ้งขอรบัเงินชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญ

 กอ่นยืน่ค ำรอ้งรบัเงินชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญ

ในกรณีทีม่ท่ีำนสมบตัติรงตำมเงือ่นไข เชน่ เขำ้ระบบเงนิส ำรองเลีย้ง

ชพีสำธำรณะของญีปุ่่ นตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป และอยู่ในกลุ่มประเทศทีท่ ำ

ขอ้ตกลงวำ่ดว้ยระบบประกนัสงัคมกบัญีปุ่่ น ฯลฯ ผูเ้อำประกนัมสีทิธิ

ไดร้บัเงนิบ ำนำญชรำภำพ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ลอืกรบัเงนิชดเชยออกจำก

ระบบบ ำนำญ*

* หำกผูเ้อำประกนัไดร้บัเงนิชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญแลว้ ระยะเวลำกำรเขำ้ประกนัทีใ่ช ้

ในกำรค ำนวณเงนิบ ำนำญ จะไม่ถอืเป็นระยะเวลำกำรเขำ้ประกนัในระบบเงนิส ำรองเลีย้งชพี

สำธำรณะของญีปุ่่ นอกีตอ่ไป

ดงัน้ัน ผูเ้อำประกนัควรพจิำรณำอย่ำงถีถ่ว้นวำ่จะยืน่ค ำรอ้ง

ขอรบัเงินชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญหรอืไม่ โดยค ำนึงถงึ

โอกำสทีจ่ะไดร้บัเงินบ ำนำญชรำภำพในอนำคต และปัจจยัอืน่ ๆ

ประกอบกำรตดัสนิใจ

 กำรยืน่ใบแจง้ยำ้ยออก

ในกำรขอรบัเงนิชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญ ผูเ้อำประกนัจะตอ้ง

“ไม่มทีีอ่ยู่ในประเทศญีปุ่่ นแลว้ ณ วนัทีอ่งคก์ำรระบบบ ำนำญแห่ง

ประเทศญีปุ่่ น (ส ำนักงำนระบบบ ำนำญ) ไดร้บัใบค ำรอ้ง” ดงัน้ัน ผูเ้อำ

ประกนัจะตอ้งยืน่ใบแจง้ยำ้ยออกกบัส ำนกังำนเทศบำลทีท่่ำน

อำศยัอยู่กอ่นกลบัประเทศใหเ้รยีบรอ้ย จำกน้ันจงึยืน่ใบค ำรอ้งขอรบั

เงนิตอ่องคก์ำรระบบบ ำนำญแห่งประเทศญีปุ่่ น (ส ำนักงำนระบบ

บ ำนำญ) 

* ทัง้นี้ ผูเ้อำประกนัสำมำรถยืน่ใบค ำรอ้งจำกในญีปุ่่ นกอ่นเดนิทำงกลบัประเทศไดเ้ชน่กนั ใน

กรณีดงักลำ่ว ผูเ้อำประกนัจะตอ้งยืน่ใบค ำรอ้งโดยใหถ้งึองคก์ำรระบบบ ำนำญแห่งประเทศ

ญีปุ่่ น (ส ำนักงำนระบบบ ำนำญ) หลงัวนั (ก ำหนดกำร) แจง้ออกจำกทะเบยีนบำ้น

6

เอกสำรแนบเรยีน ผูฝึ้กงำนเทคนิคในประเทศญีปุ่่นทุกทำ่น (2)



มรีะยะเวลำกำรเขำ้ประกนั
บ ำนำญ ไม่เกนิ ม.ีค. 2021

มรีะยะเวลำกำรเขำ้ประกนั
บ ำนำญหลงั เม.ย. 2021

7

 ต ัง้แต่ เม.ย. 2021 เป็นตน้ไป จะมกีำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนปีจำ่ยเงิน

ชดเชยสูงสุด !

ในกรณีทีจ่ำ่ยเบีย้ประกนับ ำนำญเป็นระยะเวลำรวมตัง้แต่ 1 เดอืนขึน้ไปหลงัวนัที่

1 เม.ย. 2021 จำกนีเ้ป็นตน้ไป ผูเ้อำประกนัจะสำมำรถขอรบัเงนิชดเชยไดท้ัง้หมด 5 ปี
ในครำวเดยีว จำกเดมิทีข่อรบัไดค้ร ัง้ละไม่เกนิ 3 ปี

ระยะเวลำเขำ้ประกนับ ำนำญและจ ำนวนปีจำ่ยเงินชดเชยสูงสุด

จำ่ยสูงสุด: 3 ปี

ยืน่ค ำรอ้ง 2 คร ัง้

เมือ่กลบัประเทศ

ช ัว่ครำว และเมือ่กลบั
ประเทศโดยถำวร

(->หน้ำ 8)

จำ่ยสูงสุด: 5 ปี

สำมำรถยืน่ค ำรอ้งได้
ในคร ัง้เดยีว เมือ่กลบั

ประเทศโดยถำวร

(->หน้ำ 9)

ขอ้ควรระวงัในกำรยืน่ค ำรอ้งขอรบัเงินชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญ
(ส ำหรบัผูท้ีฝึ่กงำนตอ่ในฐำนะผูฝึ้กงำนเทคนิคประเภทที่ 3 (1))
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ยืน่ค ำรอ้ง

(ส่วนของ 3 ปี)

* องคก์ำรระบบบ ำนำญแห่งประเทศ

ญีปุ่่น (ส ำนกังำนระบบบ ำนำญ) 

ตอ้งไดร้บัค ำรอ้งกอ่นผูฝึ้กงำน

เทคนิคกลบัเขำ้ญีปุ่่นอกีคร ัง้

① กลบัประเทศ

ช ัว่ครำว

ฝึกงำนเทคนิคประเภท

ที่ 1 และ 2 (3 ปี)

ฝึกงำนเทคนิค

ประเภทที่ 3 (2 ปี)

② กลบั

ประเทศ

โดยถำวร

 ตวัอย่ำงกำรด ำเนินกำร

(นอกประเทศญีปุ่่น)

ส่งเอกสำรค ำรอ้งต่อองคก์ำร

ระบบบ ำนำญแห่งประเทศ

ญีปุ่่น (ส ำนักงำนระบบ

บ ำนำญ) สิน้สุดกำร

ฝึกเทคนิค

ประเภทที่ 2

กลบัเขำ้
ประเทศ

ยืน่ใบแจง้

ยำ้ยออกที่

ส ำนักงำน

เทศบำล

องคก์ำรระบบ

บ ำนำญแห่ง

ประเทศญีปุ่่น

(ส ำนักงำน

ระบบบ ำนำญ) 

ไดร้บัเอกสำร

ค ำรอ้ง

ขอ้ควรระวงัในกำรยืน่ค ำรอ้งขอรบัเงินชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญ
(ส ำหรบัผูท้ีฝึ่กงำนตอ่ในฐำนะผูฝึ้กงำนเทคนิคประเภทที่ 3 (2))

ม.ีค. 2021

ยืน่ค ำรอ้ง

(ส่วนของ 2 ปี)

ออกนอก
ประเทศ

(ในประเทศญีปุ่่น)

ส่งเอกสำรค ำรอ้งต่อองคก์ำร

ระบบบ ำนำญแห่งประเทศ

ญีปุ่่ น (ส ำนักงำนระบบ

บ ำนำญ)

(1)  ในกรณีทีม่รีะยะเวลำกำรเขำ้ประกนัไม่เกนิเดอืน ม.ีค. 2021

ระยะเวลำจำ่ยเบีย้ประกนัรวมสงูสดุทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณจ ำนวนเงนิชดเชย

ออกจำกระบบบ ำนำญ ก ำหนดไวท้ี่ 3 ปี (36 เดอืน)  ดงัน้ัน ในกำรขอรบัเงนิ

ชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญส ำหรบัระยะเวลำกำรฝึกงำน 5 ปี กรณุำยืน่ค ำ

รอ้ง 2 คร ัง้ ดงันี้

① เมือ่กลบัประเทศช ัว่ครำว ตำมทีก่ ำหนดไวแ้ผนกำรฝึกงำนเทคนิค

② เมือ่กลบัประเทศโดยถำวร หลงัจำกฝึกงำนเทคนิคประเภทที่ 3 เสรจ็สิน้

แลว้

* ในกรณี ① ผูฝึ้กงำนเทคนิคตอ้งยืน่ค ำรอ้งโดยใหใ้บค ำรอ้งถงึองคก์ำรระบบ

บ ำนำญแห่งประเทศญีปุ่่ น(ส ำนักงำนระบบบ ำนำญ) กอ่นก ำหนดกลบัเขำ้
ประเทศญีปุ่่ นอกีคร ัง้และมทีีอ่ยู่ใหม่ในประเทศญีปุ่่ น

ออกนอก
ประเทศ
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ฝึกงำนเทคนิค

ประเภทที่ 1 และ 2 (3 ปี)

① กลบัประเทศ

ช ัว่ครำว

ฝึกงำนเทคนิค

ประเภทที่ 3 (2 ปี)

เม.ย. 2021

② กลบั

ประเทศ

โดยถำวร

ยืน่ค ำรอ้ง

(ส่วนของ 5 ปี)

(2) ในกรณีทีเ่ขำ้ประกนัเป็นระยะเวลำรวมต ัง้แต่ 1 เดอืนขึน้ไปหลงั

เม.ย. 2021

ต ัง้แตเ่ดอืน เม.ย. 2021 เป็นตน้ไป ระยะเวลำจำ่ยเบีย้ประกนัรวมสูงสุด

ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณจ ำนวนเงนิชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญจะปรบัขึน้เป็น

5 ปี (60 เดอืน) ตำมรำยละเอยีดในหนำ้ที่ 7 ดงัน้ัน ท่ำนสำมำรถยืน่ค ำรอ้ง

ขอรบัเงนิชดเชยทัง้หมด 5 ปีไดใ้นครำวเดยีวเมือ่มกี ำหนดกลบัประเทศโดย

ถำวรหลงัจำกสิน้สดุกำรฝึกงำนเทคนิคประเภทที่ 3 (②) ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถยืน่

ค ำรอ้งโดยแบ่งเป็น 2 คร ัง้ (①และ②) เหมอืนทีผ่่ำนมำไดเ้ชน่กนั ตำม

รำยละเอยีดในขอ้ (1) ของหนำ้กอ่น

เงือ่นไขของกำรยืน่ค ำรอ้งในสว่นของระยะเวลำกำรฝึกงำน 5 ปี คอื ระยะเวลำกำรเขำ้ประกนัในระบบ

เงนิส ำรองเลีย้งชพีสำธำรณะของประเทศญีปุ่่นนับตัง้แตเ่ดอืน เม.ย. 2021 เป็นตน้มำจะตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 1 

เดอืนขึน้ไป หำกทำ่นไม่ไดเ้ขำ้ประกนัระบบบ ำนำญหรอืจำ่ยเบีย้ประกนัในชว่งเดอืน เม.ย. 2021 จ ำนวนปี

จำ่ยเงนิชดเชยสงูสดุจะยงัคงอยูท่ี่ 3 ปีเชน่เดมิ แมว้ำ่วนัเดนิทำงออกนอกประเทศหรอืวนัทีย่ืน่ค ำรอ้งจะเร ิม่

ในเดอืน เม.ย. 2021 เป็นตน้ไปก็ตำม

นอกจำกนี้ ผูเ้อำประกนัตอ้งทรำบวำ่เมือ่อำศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่่ นมำกกวำ่ 5 ปี เชน่ กรณีทีส่ ำเรจ็

กำรฝึกงำนเทคนิคประเภทที่ 1 และ 2 แลว้เขำ้สูห่ลกัสตูรฝึกงำนเทคนิคเฉพำะประเภทที่ 1 ฯลฯ จ ำนวนเงนิ

ชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญสงูสดุจะอยูท่ี่ 5 ปีเชน่กนั ซึง่ผูป้ระกนัสำมำรถยืน่ค ำรอ้งขอรบัเงนิดงักลำ่ว

ทัง้หมดไดใ้นครำวเดยีว ทัง้นี้ ผูเ้อำประกนัอำจขอรบัเงนิชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญตำมระยะเวลำทีจ่ำ่ย

เบีย้ประกนัโดยยืน่ค ำรอ้งแบ่งเป็น 2 คร ัง้ได ้ ดงัตวัอยำ่งตอ่ไปนี้

① ยืน่ค ำรอ้งรบัเงนิชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญเมือ่กลบัประเทศช ัว่ครำว เน่ืองจำกส ำเรจ็กำรฝึกงำน

เทคนิคประเภทที่ 1 และ 2 (3 ปี)

② ยืน่เร ือ่งรบัเงนิชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญเมือ่กลบัประเทศ เน่ืองจำกส ำเรจ็กำรฝึกงำนเทคนิคเฉพำะ

ประเภทที่ 1 (5 ปี)

กรณุำสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิทีส่ ำนักงำนระบบบ ำนำญใกลบ้ำ้น หรอืโทรสอบถำมที่ “เน็นคนิไดอลั” 

(->หนำ้ 10)

ขอ้ควรระวงัในกำรยืน่ค ำรอ้งขอรบัเงินชดเชยออกจำกระบบบ ำนำญ
(ส ำหรบัผูท้ีฝึ่กงำนตอ่ในฐำนะผูฝึ้กงำนเทคนิคประเภทที่ 3 (3))

ขอ้ควรระวงั
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เวบ็ไซต ์

 องคก์ำรระบบบ ำนำญแหง่ประเทศญีปุ่่น หน้ำเวบ็
ภำษำญีปุ่่น

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

 องคก์ำรระบบบ ำนำญแหง่ประเทศญีปุ่่น หน้ำเวบ็
ภำษำตำ่งประเทศ

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

ส ำนกังำน

 รำยชือ่ส ำนกัระบบบ ำนำญทัว่ประเทศ
https://www.nenkin.go.jp/international/aboutjps/offices.html

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

ตดิตอ่

สอบถำม

ผำ่นทำง

โทรศพัท ์

 องคก์ำรระบบบ ำนำญแหง่ประเทศญีปุ่่น ฝ่ำยให้

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

[เน็นคนิไดอลั]

0 5 7 0 - 0 5 - 1 1 6 5

* ส ำหรบัตดิตอ่สอบถำมดว้ยหมำยเลขทีข่ึน้ตน้ดว้ย 050
0 3 - 6 7 0 0 - 1 1 6 5

ตดิตอ่สอบถำม

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


