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กฎหมายไดก้าํหนดใหส้ถานประกอบการดงัต่อไปนีม้หีนา้ทีเ่ขา้เป็นสมาชกิระบบประกนัเงนิบํานาญสาํหรบัลกูจา้ง-ระบบประกนัสขุภาพ
(สถานประกอบการกลุม่ภาคบงัคบั) 

※ กรณีสถานประกอบการแบบนิตบุิคคลหากเป็นสถานประกอบการทีบ่รหิารแบบโรงเรยีนนิตบุิคคลจะเขา้สู่ระบบบํานาญขา้ราชการและครูแบบโรงเรยีน
เอกชน (Japan Mutual Aid Association of Public School Teachers) 
※ กรณีสถานประกอบกจิการแบบบุคคลธรรมดาทีม่พีนักงานมากกว่า  5 คนขึน้ไปหากเป็นสถานประกอบกจิการทีด่ําเนินการในดา้นงานบรกิารบาง
ประเภท, งานเกษตร, งานป่าไม,้ งานประมง, งานปศุสตัว,์ งานกฎหมาย ไดร้บัการยกเวน้จากสถานประกอบกจิการกลุ่มภาคบงัคบั

สถานประกอบการทีน่อกเหนือจากสถานประกอบการกลุ่มภาคบงัคบั หากตรงตามเงือ่นไขทีก่าํหนดไวส้ามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชกิระบบประกนัเงนิ
บํานาญสําหรบัลูกจา้ง-ระบบประกนัสุขภาพได ้(ครอบคลุมส่วนของสถานประกอบการกลุ่มไม่บงัคบั) 

เกีย่วกบัหนา้ทีก่ารเขา้เป็นสมาชกิ

ในระบบประกนัเงินบํานาญสําหรบัลูกจา้ง-ระบบประกนัสุขภาพ บรษิทั(สถานประกอบการ) ถอืเป็นสถานประกอบการทีเ่ขา้ข่าย
และบุคคลซึง่มกีารใชง้านในสถานประกอบการนั้น ๆ ถอืเป็นผูป้ระกนัตนทัง้หมด

ผูป้ระกนัตนหมายถงึ

เง่ือนไขสําคญัของการสมคัรระบบประกนัเงินบํานาญสําหรบัลูกจา้ง-ระบบประกนัสุขภาพ 
พนักงานประจาํ ผูแ้ทนนิตบิุคคล รวมทัง้ฝ่ายบรหิารและอืน่ ๆ เป็นผูป้ระกนัตน
พนักงานพารท์ไทม ์ลกูจา้งช ัว่คราวก็เชน่กนั หากมมีากกวา่ 3 ใน 4 ของพนักงานประจาํ
มกีารทาํงานตามเวลาทีก่าํหนดไวใ้น 1 สปัดาห ์รวมทัง้ทาํงานตามจาํนวนวนัทีก่าํหนดไว ้
1เดอืน
โดยปฏบิตังิานลกัษณะเดยีวกนัในสถานประกอบกจิการเดยีวกนั ก็จะตอ้งเป็น
ผูป้ระกนัตนเชน่เดยีวกนั
และแมว้า่หากมนีอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของพนักงานประจาํ ผูท้ีต่รงตามเงือ่นไขทีก่าํหนด
เชน่ จาํนวนช ัว่โมงทาํงานทีก่าํหนดของสปัดาหต์ ัง้แต ่20 ช ัว่โมงขึน้ไป ก็ถอืวา่เป็น
ผูป้ระกนัตน

พนักงานพารท์ไทม ์
（ผูท้ีต่รงตาม

เงือ่นไขทีก่าํหนด
จะเป็นผูป้ระกนัตน）

พนักงานพารท์ไทม ์
（ผูป้ระกนัตน）

ช ัว่โมงทํางานทีก่าํหนด
จาํนวนวนัทํางานทีก่าํหนด

พนักงานประจาํ
（ผูป้ระกนัตน）

→ มากกว่า 3ใน 4ส่วน
จะกลายเป็นผูป้ระกนัตน

กรณีจา้งผูท้ีก่าํลงัรบัเงนิบํานาญชราภาพ(รวมถงึคา่ตอบแทนพเิศษ)ซึง่มอีายยุงัไม่ถงึ 70 ปี หากตรงตามเงือ่นไขการสมคัรก็สามารถเป็นผูป้ระกนัตนได ้
ทัง้นีร้ะหวา่งทีม่กีารจา้งเพือ่ปฏบิตังิานอยูน้ั่น บํานาญบางสว่นหรอืทัง้หมดอาจจะถกูระงบัการจา่ยโดยขึน้อยูก่บัรายไดร้วมตอ่เดอืนทีถ่กูคาํนวณจากเงนิเดอืน 
เงนิโบนัส เงนิบํานาญได ้

หากตรงตามเงือ่นไขการสมคัรก็สามารถเป็นผูป้ระกนัตนไดโ้ดยไม่คาํนึงถงึสญัชาติ

ผูท้ีต่รงตามเงือ่นไขการสมคัรจะสามารถเป็นผูป้ระกนัตนได ้ตัง้แตเ่ร ิม่ตน้ของชว่งระยะเวลาทดลองงาน 
โดยไม่ตอ้งคาํนึงถงึสญัญาจา้งงานตามกฎหมายรวมทัง้ความยนิยอมของเจา้ตวั 

สถานประกอบการ
แบบนิตบุิคคลทุกแหง่ 

(มผีูป้ระกนัตนมากกวา่ 1 คนขึน้ไป)

※ ประกนัเงนิบํานาญสําหรบัลูกจา้งน้ัน โดยหลกัการแลว้ถอืว่าเป็นสมาชกิไดจ้นอายุครบ 70 ปี

การดําเนินการของประกนัสงัคมระหว่างชว่งระยะเวลาทดลองงาน

กรณีจา้งงานชาวต่างชาติ

กรณีจา้งงานผูร้บัเงินบํานาญ

สถานประกอบการทีเ่ขา้ข่ายผูท้ีต่รงตามเง่ือนไขของการสมคัร=ผูป้ระกนัตน

ผูแ้ทนนิตบิคุคล
ฝ่ายบรหิาร

ชาวต่างชาติ

พนักงานชว่ง
ระยะเวลาทดลองงาน

พารท์ไทม ์

ลกูจา้งช ัว่คราว

พนักงานประจํา

ไม่คํานึงถงึ สญัชาต ิอายุ 
และสถานภาพทางสงัคม

ความสมัพนัธก์ารใชง้าน

ปฏบิตังิาน･ใชแ้รงงาน

คา่ตอบแทน/คา่แรง

สถานประกอบการ
แบบบุคคลธรรมดา 

(พนักงานประจาํ  5 คนขึน้ไป
ทีย่งัมกีารจา้งงานอยู่)
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เมือ่มกีารสมคัรระบบประกนัเงนิบํานาญสาํหรบัลกูจา้ง-ระบบประกนัสขุภาพ เจา้ของกจิการจาํเป็นตอ้งนําสง่รายงาน

สําหรบัผูท้ีไ่ดส้มคัรเขา้ระบบประกนัเงนิบํานาญสําหรบัลูกจา้ง เมือ่ตรงตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี้

จะไดร้บัการจา่ยเงนิบํานาญสวสัดกิารชราภาพ บวกเพิม่เขา้ไปในเงนิบํานาญพืน้ฐานชราภาพ
① อาย6ุ5ปีขึน้ไป (สามารถรบัเงินโดยนบัจากอายุต ัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป หรอืรบัเงินโดยนบัจากอายุต ัง้แต่อายุ 66 ปี
ลงมากไ็ด)้
② ระยะเวลาผูป้ระกนัตนในระบบประกนัเงินบํานาญสาํหรบัลูกจา้ง มากกว่า1เดอืนขึน้ไป
③ ตอ้งมรีะยะเวลาของคุณสมบตัทิีจ่าํเป็นเพือ่รบัเงินบํานาญพืน้ฐานชราภาพ

นอกจากนี ้สําหรบัผูท้ีต่รงตามเงือ่นไขดงัต่อไปนีท้ีม่อีายุชว่งระหว่าง ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปจนถงึ
อายุ 65ปี 
จะไดร้บัการจา่ยเงนิบํานาญชราภาพ ซึง่เป็นการจา่ยพเิศษ
(อายุทีเ่ร ิม่จา่ยเงนิแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัวนัเดอืนปีเกดิและเพศ)
① อายุ 60 ปีขึน้ไป
② ระยะเวลาผูป้ระกนัตนในระบบประกนัเงินบํานาญสําหรบัลูกจา้ง มากกว่า1ปี
ขึน้ไป
③ ตอ้งมรีะยะเวลาของคุณสมบตัทิีจํ่าเป็นเพือ่รบัเงินบํานาญพืน้ฐานชราภาพ

การจา่ยพเิศษ
ของเงนิบํานาญสวสัดกิารชราภาพ เงนิบํานาญสวสัดกิารชราภาพ

เงนิบํานาญพืน้ฐานชราภาพ

60 ปี 65 ปี

※ จําเป็นทีจ่ะตอ้งมรีะยะเวลาในการชําระเบีย้ประกนัใน
อตัราส่วนทีแ่น่นอนขึน้ไป

ระหว่างการเป็นสมาชกิในระบบประกนัเงนิบํานาญสําหรบัลูกจา้ง
วนัทีต่รวจรกัษาคร ัง้แรก (วนัทีร่บัการตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาลคร ัง้แรก) 
พบว่าอยู่ในสถานะทุพพลภาพ เน่ืองจากเจ็บป่วยหรอืบาดเจ็บ
จะสามารถรบัผลประโยชนต์ามสถานะน้ันได ้

เงนิเบีย้เลีย้งทพุพลภาพ 
ความพกิารเล็กน้อยทีต่ํ่ากว่าความพกิารระดบั3
ไดร้บัการจา่ยชดเชยเฉพาะเงนิเบีย้เลีย้งทพุพลภาพ 
เป็นเงนิกอ้นคร ัง้เดยีวเทา่น้ัน 

เงนิบํานาญสวสัดกิาร
ทพุพลภาพ

เงนิบํานาญพืน้ฐาน
ทพุพลภาพ

ความพกิารระดบั1-2
ไดร้บัการจา่ยชดเชยทัง้เงนิบํานาญสวสัดกิารทพุพล
ภาพ
และเงนิบํานาญพืน้ฐานทพุพลภาพ

เงนิบํานาญสวสัดกิาร
ทพุพลภาพ 

ความพกิารระดบั3
ไดร้บัการจา่ยชดเชยเฉพาะเงนิบํานาญสวสัดกิารทพุพล
ภาพ

สทิธปิระโยชนข์องประกนัเงนิบํานาญสาํหรบัลกูจา้ง

② บดิา มารดา ③ หลาน ④ ปู่ ยา่ตายาย① คูส่มรสหรอืบุตร

เงนิบํานาญสวสัดกิาร
ครอบครวัของผูเ้สยีชวีติ

เงนิบํานาญสวสัดกิาร
ครอบครวัของผูเ้สยีชวีติ

เงนิบํานาญพืน้ฐาน
ครอบครวัของผูเ้สยีชวีติ

สาํหรบัคู่สมรสทีม่บีตุรหรอืตวั
บตุร

ครอบครวัลําดบัอืน่ของ
ผูเ้สยีชวีติ

ผูท้ีอ่ยู่ระหว่างการเป็นสมาชกิในระบบประกนัเงนิบํานาญสําหรบัลูกจา้งไดเ้สยีชวีติลง 
(รวมถงึกรณีทีบ่าดเจ็บหรอืเจ็บป่วยและเสยีชวีติลงภายใน 5 ปีนับจากวนัทีไ่ดร้บัการตรวจรกัษาคร ัง้แรกระหว่างการเป็นสมาชกิ)
เงนิบํานาญสวสัดกิารครอบครวัของผูเ้สยีชวีติจากผูป้ระกนัตนจะถูกจา่ยชดเชยใหก้บัครอบครวัของผูเ้สยีชวีติทีย่งัคงมชีวีติอยู่
※ จําเป็นทีจ่ะตอ้งมรีะยะเวลาในการชาํระเบีย้ประกนัในอตัราส่วนทีแ่น่นอนขึน้ไป

● สําหรบัคู่สมรสทีม่บุีตรหรอืตวับุตรเอง
ไดร้บัการจา่ยเงนิชดเชยเงนิบํานาญพืน้ฐานครอบครวั

ของผูเ้สยีชวีติรวมดว้ย
(มเีงือ่นไขเชน่ อายุ เป็นตน้ )

● ครอบครวัของผูเ้สยีชวีติทีไ่ดร้บัเงนิบํานาญ
ผูท้ีม่คีวามสําคญัสูงเรยีงตามลําดบัในครอบครวัของผูเ้สยีชวีติ
(มเีงือ่นไขเชน่ อายุ เป็นตน้ )

ระบบประกนัเงนิบํานาญสาํหรบัลูกจา้งน้ัน คอืระบบทีจ่า่ยชดเชยเป็นเงนิบําเหน็จหรอืเป็นเงนิกอ้นคร ัง้เดยีวจากการเรยีกรอ้งค่าสนิไหม
ทดแทน
เมือ่ผูป้ระกนัตนชราภาพ พกิารและทุพพลภาพ หรอืเสยีชวีติ

※ สําหรบัรายละเอยีดวธิกีารนําส่งรวมท ัง้เอกสารทีจ่าํเป็น โปรดตดิตอ่สอบถามสํานกังานกองทุนบาํนาญ
โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์นําสง่รายงานไดจ้ากโฮมเพจองคก์รระบบบํานาญแห่งประเทศญีปุ่่น https://www.nenkin.go.jp/

＜เงินบํานาญสวสัดกิารครอบครวัของผูเ้สยีชวีติ＞

นําสง่รายงานใหม่ นําสง่รายงาน
คุณสมบตัเิป็นผูป้ระกนัตน

นําสง่รายงาน
(โยกยา้ย) ผูอ้ยูใ่นอุปการะ

เมือ่สถานประกอบการทาํการสมคัร เมือ่สมคัรในฐานะผูป้ระกนัตน เมือ่ผูป้ระกนัตนมผีูอ้ยูใ่นอุปการะ

ข ัน้ตอนการสมคัร

＜เงินบํานาญสวสัดกิารชราภาพ＞ชราภาพ

＜เงินบํานาญสวสัดกิารทุพพลภาพ ＞พกิารและทุพพลภาพ

เสยีชวีติ
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※ รบัผลประโยชนข์องประกนัสุขภาพ จําเป็นตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ําหนด
สําหรบัขัน้ตอนการสมคัรสมาชกิและการใหค้ําปรกึษาเกีย่วกบัผลประโยชนก์ารประกนัสุขภาพ โปรดตดิต่อสอบถามไปยงัสมาคมประกนัสุขภาพ
แห่งชาตขิองแต่ละสาขาไดใ้นทุกจงัหวดั 
สําหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัผลประโยชน ์แบบฟอรม์ใบสมคัร รวมทัง้ขัน้ตอนการดําเนินการต่างๆ สามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องสมาคมประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) กรุณาเขา้รบัชมผ่านเว็บไซตไ์ด ้

สทิธปิระโยชนข์องประกนัสขุภาพ

เจ็บป่วย

บาดเจ็บ

เมือ่เขา้รบัการรกัษาดว้ยบตัรของผูป้ระกนัตน สามารถเขา้รบัการรกัษาทีจ่าํเป็นโดยจา่ยเงินสมทบบางสว่น ทีฝ่่าย
ประสานงานของสถาบนัการแพทยท์ีม่รีะบบประกนัสขุภาพ

ไดร้บัเงินคนืเมือ่ไดม้กีารชาํระเงินทีร่บัผดิชอบบางส่วน ซึง่จาํนวน
เกนิกวา่ทีก่าํหนดตอนทีเ่ขา้รบัการรกัษาในสถาบนัการแพทย ์
นอกจากน้ันการไดร้บัใบรบัรองจะชว่ยลดภาระของการประสานงานได ้

ระหวา่งเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืทาํงานตา่งประเทศ ซึง่ตอ้งไดร้บัการ
ตรวจรกัษาทีส่ถาบนัการแพทยใ์นทอ้งถิน่น้ันๆอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้
เมือ่ไดร้บัการตรวจรกัษา สามารถไดร้บัเงินคนืบางส่วนตามจาํนวนที่
คาํนวณตามมาตรฐานคา่รกัษาพยาบาลของญีปุ่่ น

ผูป้ระกนัตน ผูอ้ยู่ในอปุการะ

ระบบประกนัสขุภาพน้ัน เมือ่ผูป้ระกนัตนรวมทัง้ครอบครวั (ผูอ้ยูใ่นอปุการะ)
เจ็บป่วยหรอืไดร้บับาดเจ็บ(ยกเวน้อบุตัเิหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงาน-อบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางปฏบิตังิาน) 
ระบบนีจ้ะดาํเนินการจา่ยผลประโยชนท์างการแพทยร์วมทัง้เบีย้เลีย้งอืน่ ๆ จากการสมคัรเอาไว ้

เบีย้ประกนัเงนิบํานาญสาํหรบัลกูจา้งและเบีย้ประกนัสขุภาพน้ัน คํานวณโดยการคณูค่าตอบแทนรายเดอืนตามเกณฑท์ีก่าํหนด
ตามผลตอบแทนทีผู่ป้ระกนัตนไดร้บั ดว้ยอตัราเบีย้ประกนัซึง่กาํหนดดงัตอ่ไปนี้
นอกจากนี ้สาํหรบัเงนิโบนัส เป็นตน้ จะถกูคํานวณโดยการคณูจาํนวนโบนัสมาตรฐานดว้ยอตัราเบีย้ประกนัเดยีวกบัเบีย้ประกนัของทุกเดอืน

สาํหรบัเบีย้ประกนัน้ันเจา้ของกจิการและผูป้ระกนัตนรบัผดิชอบรว่มกนัคนละครึง่ โดยเจา้ของกจิการดาํเนินการรวบรวม และชาํระเบีย้ประกนัตอ่สาํนักงานกองทนุ
บํานาญ
อน่ึง เงนิสมทบบุตรและเลีย้งดบูุตรน้ัน ถอืเป็นสว่นหน่ึงของคา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นสาํหรบัการจา่ยเงนิสงเคราะหบ์ุตร
ดงัน้ันเจา้ของกจิการจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ไม่ถอืวา่เป็นภาระของผูป้ระกนัตน)
รายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอใหป้รกึษากบัสาํนักงานกองทนุบํานาญ

เมือ่มคีา่รกัษาสงู

คลอดบุตร

ชว่งไม่ไดร้บัเงนิเดอืน สามารถรบั
เบีย้เลีย้งการเจบ็ป่วยหรอื
บาดเจบ็ได้

เมือ่คลอดบุตรโดยมอีายคุรรภต์ ัง้แต ่4 เดอืน (85 วนั) ขึน้ไป สามารถรบั
เป็นเงินกอ้นคร ัง้เดยีวเพือ่คลอดและเลีย้งดูบตุรได้

เมือ่ตอ้งหยดุพกังานเน่ืองจากการเจ็บป่วยหรอืบาดเจ็บ

เมือ่คลอดบุตร

ชว่งไม่ไดร้บัเงนิเดอืน สามารถ
ไดร้บัเบีย้เลีย้งคลอดบุตรได้

เมือ่ตอ้งหยดุพกังานเพือ่คลอดบุตร

เสยีชวีติ
หากเสยีชวีติดว้ยเหตผุลอืน่นอกเหนือจากอุบตัเิหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ทาํงาน-อุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางปฏบิตังิาน จะไดร้บัค่าใชจ้า่ยใน
การทาํพธีฝัีงศพ 

เมือ่เสยีชวีติ

เมือ่ไดร้บัการรกัษาในตา่งประเทศ

■ค่าตอบแทนมาตรฐานรายเดอืน ■อตัราเบีย้ประกนั  (อตัราเบีย้ประกนัอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต)

○ ประกนัเงนิบํานาญสําหรบัลูกจา้ง
183.00 ส่วนของ 1000

○ ประกนัสขุภาพทีด่ําเนินการโดยสมาคมประกนัสุขภาพแห่งชาติ
ถกูกาํหนดแยกตามแต่ละจงัหวดั รายละเอยีดโปรดตดิต่อสอบถามไปยงั
สมาคมประกนัสุขภาพแห่งชาตติามสาขาของแต่ละจงัหวดั

○ เงนิสมทบบุตรและเลีย้งดูบุตร
3.6 ส่วนของ1000（เจา้ของกจิการรบัผดิชอบเต็มจาํนวน)

○ ประกนัเงนิบํานาญสําหรบัลูกจา้ง
ระดบั 1 (88,000 เยน) – ระดบั 32 (650,000 เยน)

○ประกนัสุขภาพทีด่ําเนินการโดยสมาคมประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ

ระดบั 1 (58,000 เยน) – ระดบั 50 (1,390,000 เยน)

■จาํนวนเงนิโบนัสมาตรฐาน

ยอดเงนิไดจ้ากการปัดเศษของเศษส่วนนอ้ยกวา่ 1,000 เยน
จากจาํนวนเงนิทีจ่า่ย เชน่ โบนัส เป็นตน้

วธิคีาํนวณเบีย้

2009 1017 071
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