
1. โครงร่างของระบบบ านาญแหง่ชาตขิองญี่ป่ ุนและเงนิส ารองเลีย้งชีพสาธารณะ
(1) เป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น อาย ุ20 – 59 ปี รวมถงึชาวต่างชาติท่ีเขา้ประกนัในระบบบ านาญแห่งชาตขิองญ่ีปุ่นและมีหนา้ท่ีช าระเบี้ยประกนัตามกฎหมาย
(2) เงินส ารองเลี้ยงชีพสาธารณะ ไดร้บัการออกแบบมาใหเ้ป็นกลไกในการพึง่พากนัและกนัระหว่างบคุคลแต่ละรุ่นท่ีช่วยสนบัสนนุทางการเงินโดยสงัคมโดยรวม
(3) เงินส ารองเลี้ยงชีพสาธารณะ ไม่ใช่เพียงแค่เงินบ านาญชราภาพ แต่ยงัมีเงินบ านาญส าหรบัผูพิ้การ หรอืเงินบ านาญส าหรบัครอบครวัผูเ้สียชีวิตในกรณีท่ีเกิดเหตไุม่คาดฝัน 
(4) รฐัเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุส่วนหนึง่ของเงินบ านาญท่ีไดร้บั
(5) เบ้ียประกนัท่ีจ่ายโดยเงินส ารองเลี้ยงชีพสาธารณะ จะถกูหกัเงินสมทบประกนัสงัคมเตม็จ านวน

2. ผู้ที่เข้าประกันในระบบบ านาญแหง่ชาตแิละขัน้ตอนการเข้าประกัน
ผูท่ี้เขา้ประกนัในระบบบ านาญแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยมีวิธีการเขา้ประกนัดงัน้ี

(1) ผูเ้อาประกนัประเภทท่ี 1 
เป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในญ่ีปุ่น อาย ุ20 – 59 ปี และเป็นผูท่ี้ไม่เขา้ข่ายผูเ้อาประกนัประเภทท่ี 2 หรอืประเภทท่ี 3 

→  ชาวต่างชาติท่ีเขา้ข่ายเป็นผูเ้อาประกนัประเภทท่ี 1 หลงัจากท าทะเบียนบา้นท่ีส านกังานเทศบาลแลว้ใหท้ าเรือ่งเขา้ประกนัท่ีช่องทางการติดต่อเรือ่งระบบบ านาญแห่งชาติท่ี=
ส านกังานเทศบาลเดียวกนั 
→  กรุณาช าระเบ้ียประกนัโดยใชแ้บบฟอรม์ท่ีองคก์ารระบบบ านาญแห่งประเทศญ่ีปุ่นส่งให ้(ด ู“4. เบ้ียประกนัรายเดือน”)
หมายเหต:ุ ยกเวน้คนต่างดา้วท่ีถือวีซ่าประเภทการรกัษาพยาบาล หรอืวีซ่าประเภทการพ านกัระยะยาวเพ่ือการท่องเท่ียว

(2) ผูเ้อาประกนัประเภทท่ี 2 
เป็นผูท่ี้ท างานในสถานท่ีท างานต่าง ๆ เช่น บรษัิทหรอืโรงงาน และเป็นผูท่ี้เขา้ประกนัในระบบการประกนับ านาญส าหรบัลกูจา้ง

→  บรษัิทหรอืนายจา้งจะเป็นผูด้ าเนินการเขา้ประกนัให ้ดงันั้นผูเ้อาประกนัจงึไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการเอง กรุณาสอบถามรายละเอียดจากทางบรษัิท
→  เบี้ยประกนัจะถกูหกัจากรายได ้และนายจา้งจะเป็นผูช้ าระให ้

(3) ผูเ้อาประกนัประเภทท่ี 3 
เป็นคู่สมรสของผูเ้อาประกนัประเภทท่ี 2 ซ่ีง อาย ุ20 – 59 ปี และอาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น (คู่สมรสซึง่อยู่ในอปุการะ)

→  บรษัิทหรอืนายจา้งของคู่สมรสซึง่เป็นผูเ้อาประกนัประเภทท่ี 2 จะเป็นผูด้ าเนินการเขา้ประกนัให ้กรุณาสอบถามรายละเอียดจากทางบรษัิทของคู่สมรส
→  ไม่ตอ้งจ่ายเบ้ียประกนั เน่ืองจากผูเ้อาประกนัประเภทท่ี 2 จะเป็นผูร้บัผิดชอบทั้งหมด
→ หากคณุเดินทางออกนอกประเทศ/อาศยัอยู่นอกประเทศญ่ีปุ่นเป็นการช่วัคราว คณุอาจไดร้บัการจดัอยู่ในกลุ่มของผูเ้อาประกนัประเภทท่ี 3 เป็นกรณีพิเศษ

3. สมุดเงนิบ านาญ
หลงัจากเสรจ็สิ้นขั้นตอนการเขา้ประกนั ท่านจะไดร้บัสมดุเงินบ านาญซึง่เป็นของท่ีส าคญัมากในการใชยื้นยนัตวัตนเพ่ือรบัเงินบ านาญหรอืขอค าปรกึษา 
กรุณาเก็บรกัษาอย่างดีเน่ืองจาก=ตอ้งใชต้ลอดชีพ 
ในกรณีท่ีสมดุเงินบ านาญเสียหายหรอืสญูหาย ผูเ้อาประกนัประเภทท่ี 1 สามารถย่ืนเรือ่งขอใหอ้อกใหม่ไดท่ี้ส านกังานระบบบ านาญหรอืส านกังานเทศบาลท่ีท่านอาศยัอยู่ ผูเ้อาประกนั=
ประเภทท่ี 2 สามารถย่ืนเรือ่งขอใหอ้อกใหม่ไดท่ี้ส านกังานระบบบ านาญหรอืผ่านทางนายจา้ง และผูเ้อาประกนัประเภทท่ี 3 สามารถย่ืนเรือ่งขอใหอ้อกใหม่ไดผ้่านนายจา้ง 

4. เบีย้ประกันรายเดอืน
เบ้ียประกนัรายเดือนของระบบบ านาญแห่งชาติตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 - มีนาคม 2022 คือ ¥16,610 โดยตอ้งช าระเบี้ยประกนัของทกุเดือนภายในวนัสดุทา้ยของเดือนถดัไป
การจ่ายเบ้ียประกนั สามารถช าระดว้ยเงินสดไดต้ามช่องทางต่าง ๆ ทั้งธนาคารหรอืสถาบนัทางการเงิน ท่ีท าการไปรษณีย ์และร้านสะดวกซ้ือ คณุยงัสามารถช าระเงินโดยใชก้ารโอนเงิน=
ผ่านธนาคารอตัโนมตัิหรอืการช าระเงินทางอินเทอรเ์น็ตหรอืดว้ยบตัรเครดิต
นอกจากน้ียงัมีระบบท่ีใหส้่วนลดค่าเบ้ียประกนัเม่ือช าระเบี้ยประกนัของช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ในอนาคตล่วงหนา้ อีกทั้งการช าระล่วงหนา้โดยการโอนเงินผ่านบญัชียงัไดร้บัส่วนลด=
มากกว่าเม่ือเทียบกบัการช าระล่วงหนา้ดว้ยเงินสด 

5. หากทา่นประสบปัญหาในการช าระเบีย้ประกัน (ระบบการยกเว้นเบีย้ประกัน)
ในกรณีท่ีประสบปัญหาในการช าระเบีย้ประกนัดว้ยเหตผุล เช่น รายไดน้อ้ย ทา่นสามารถย่ืนขอยกเวน้
เบีย้ประกนัไดท่ี้ส  านกังานเทศบาล 
กรณีท่ีส  านกังานระบบบ านาญตรวจสอบรายไดข้องปีก่อนหนา้และอนมุตัิ ท่านจะไดร้บัการยกเวน้เบีย้
ประกนัเต็มจ านวนหรอืยกเวน้บางสว่น 
ประเภทของระบบการยกเวน้เบีย้ประกนั, เบีย้ประกนัท่ีตอ้งช าระ และจ านวนเงนิบ  านาญชราภาพ
พืน้ฐานตามระยะเวลาท่ีไดร้บัการยกเวน้เปรยีบเทียบกบักรณีท่ีช  าระเบีย้ประกนัเต็มจ านวน เป็นไปตาม
ตารางดา้นขวามอื 

[ข้อควรระวัง] 
(1) โปรดระวงัในกรณีท่ีทา่นไมไ่ดช้  าระเบีย้ประกนัประเภทการช าระ 1/4, การช าระ 1/2 และการช าระ

3/4 จะท าใหก้ารยกเวน้บางสว่นไมม่ีผลและเป็นการคา้งช าระ ซึง่ไมเ่พียงแต่ระยะเวลาดงักลา่ว
จะไมน่บัรวมในการค านวณเงินบ  านาญชราภาพพืน้ฐานแลว้ ยงัมีกรณีท่ีท่านจะไมส่ามารถ
ไดร้บัเงนิบ  านาญพืน้ฐานส าหรบัผูพ้ิการหรอืเงินบ  านาญพืน้ฐานส าหรบัครอบครวัผูเ้สียชีวิตใน
ยามท่ีเกดิเหตไุมค่าดฝันดว้ย  

(2) นกัเรยีนนกัศึกษาสามารถใชร้ะบบการช าระเงินแบบพิเศษส าหรบันกัเรยีนนกัศึกษาได ้ทว่า
ยกเวน้บางโรงเรยีน เชน่ โรงเรยีนญ่ีปุ่ นท่ีเป็นสาขาของสถาบนัการศึกษาของตา่งประเทศ 
รวมถึงนกัเรยีนนกัศึกษาท่ีเป็นการเรยีนระยะสัน้  

ประเภทของระบบการยกเวน้ 

จ านวน

เบีย้

ประกนั 

จ านวนเงิน

บ านาญชรา

ภาพพืน้ฐาน 

ยกเวน้เต็มจ านวน ¥0 4/8 

ช าระ 1/4 (ยกเวน้ 3/4) ¥4,150 5/8 

ช าระ 1/2 (ยกเวน้ 1/2) ¥8,310 6/8 

ช าระ 3/4 (ยกเวน้ 1/4) ¥12,460 7/8 

การผ่อนผนัการช าระเงินส  าหรบัผูมี้

รายไดน้อ้ย 
¥0 0 

ระบบการช าระเงินแบบพิเศษ

ส าหรบันกัเรยีนนกัศกึษา 
¥0 0 

ระบบบ านาญแห่งชาตขิองญ่ีปุ่น タイ語 / ภาษาไทย



6. การช าระเบีย้ประกันเพ่มิเตมิ
เก่ ียวกบัช่วงเวลาท่ ีได ้รบัการยกเว ้นเบี ้ยประกนัเตม็จ านวนหรอืการจ่ายบางส่วน ท่านสามารถช าระเบี ้ยประกนั (เพ่ ิมเติม) ไดภ้ายใน 10 ปี กรณีท่ ีท่านช าระเบี ้ยประกนัเพ่ ิมเติม  การค านวณ 
เงินบ านาญชราภาพพื ้นฐานในอนาคตจะเหมือนกบักรณีท่ ีท่านช าระเบี ้ยประกนัเตม็จ านวน
ทว่ากรณีท่ ีช  าระเพ่ ิมเติมหลงัจากปี งบประมาณท่ ี 3 เป็นตน้ไป โดยเร่ ิมค านวณจากปี งบประมาณถดัไปจากปี ของระยะเวลาท่ ีได ้รบัอนมุตัิการยกเว ้น  จะมีการเรยีกเก็บเงินเพ่ ิมในเบี ้ยประกน ั  
ตอนนั ้น 

7. เงนิบ านาญท่จีะได้รับจากระบบบ านาญแห่งชาติ
(1) เงินบ านาญชราภาพพื ้นฐาน 

ผู ้ท่ ีท  าตามเง่ ือนไช เช่น ช  าระเบี ้ยประกนัใหแ้ก่ระบบบ านาญแห่งชาติมากกว่า 10 ปี โดยหลกัเกณฑแ์ลว้จะไดร้บัเงินบ านาญตั ้งแต่อายุ 65 ปี
★จ านวนเงินบ านาญ = ¥780,900( จ านวนเงินรายปี ในปี งบประมาณ 2021 กรณีท่ ีจ่ายเบี ้ยประกนัเป็นเวลา 40 ปี ) 

(2) เงินบ านาญพื ้นฐานส าหรบัผู ้พิการ
กรณีท่ ีอย่ ูในสภาพพิการท่ ีเขา้ข่ายความพิการระดบั 1 และระดบั 2 เน่ ืองจากอาการป่ วยหรอืบาดเจ็บท่ ีวนัแรกของการตรวจรกัษาอย่ ูในระหว่างท่ ีเข ้าประกนัในระบบบ านาญแห่งชาติ 
จะไดร้บัเงินบ านาญพื ้นฐานส าหรบัผู ้พิการ
★จ านวนเงินบ านาญ = ¥976,125 (จ านวนเงินรายปี ในปี งบประมาณ 2021 ส าหรบัความพิการระดบั 1)
                                   ¥780,900 (จ านวนเงินรายปี ในปี งบประมาณ 2021 ส าหรบัความพิการระดบั 2) 

(3) เงินบ านาญพื ้นฐานส าหรบัครอบครวัผู ้เสียชีวิต
กรณีท่ ีเขา้ประกนัในระบบบ านาญแห่งชาติเสียชีวิต ครอบครวัท่ ีอย่ ูภายใตก้ารดแูลของผู ้เสียชีวิต (ค่ ูสมรสท่ ีมีบตุร  หรอืบตุร) จะไดร้บัเงินบ านาญพื ้นฐานส าหรบัครอบครวัผู ้เสียชีวิ ต 
★จ านวนเงินบ านาญ = ¥1,005,600 (จ านวนเงินรายปี ในปี งบประมาณ 2021 ท่ ีค่ ูสมรสท่ ีมีบตุร 1 คนจะได้รบั)

*ช่วงระยะเวลาการพ านกัในต่างประเทศของผู ้ท่ ีเปลี่ยนเป็นสญัชาติญ่ ี ป่ ุ นหรอืผู ้ท่ ีได้รบัอนญุาตให้พ านกัถาวรตั ้งแต่ก่อนอายุ 65 ปี ตั ้งแต่วนัท่ ี 1เมษายน 2504 จนถงึวนั  ก่อนท่ ีจะ 
ได้รบัสญัชาติญ่ ี ป่ ุ น  โดยเป็นระยะเวลาในตอนท่ ีอายุ 20 – 59 ปี จะถกูรวมในระยะเวลาสทิธิ ์ท่ ีได้รบัเงิน 10 ปี (เรยีกว่าระยะเวลานบัรวม)
ระยะเวลานบัรวมนี ้  จะถกูนบัในกรณีท่ ีจะดวู่าเป็นไปตามระยะเวลาสทิธิ ์ ท่ ีได้รบัเงินบ านาญชราภาพพื ้นฐานหรอืไม่ แต่ไม่ได้น ามาใช้เป็ นพื ้นฐานในกรณีท่ ีจะค านวณจ านวนเงินของ 
เงินบ านาญชราภาพพื ้นฐาน
*เงินบ านาญพื ้นฐานส าหรบัผู ้พิการหรอืเงินบ านาญพื ้นฐานส าหรบัครอบครวัผู ้เสียชีวิตนั ้นมีเง่ ือนไขในการช าระเบี ้ยประกนัท่ ีก  าหนดไว้ หากไม่ท าตามเง่ ือนไขให้สมบรูณก็์จะไม่ 
สามารถรบัเงินได้ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ ิมเติมท่ ีส  านกังานระบบบ านาญหรอืส านกังานเทศบาลท่ ีท่านอาศยัอย่ ู (ดู “10. ช่องทางการขอค าปรกึษา/ติดต่อสอบถามเก่ ียวกบ ั 
ระบบบ านาญแห่งชาติ”) 

8. การขอรับเงนิชดเชยออกจากระบบบ านาญ 
ชาวต่างชาติท่ีจ่ายเบ้ียประกนัใหแ้ก่ระบบบ านาญแห่งชาติเป็นเวลารวม 6 เดือนขึน้ไป  (ไม่นบัระยะเวลาท่ีเป็นผูเ้อา
ประกนัประเภทท่ี 2, ประเภทท่ี 3) และยงัไม่บรรลเุง่ือนไขระยะเวลาสทิธ์ิท่ีไดร้บัเงินบ านาญชราภาพพ้ืนฐาน
สามารถย่ืน ค ารอ้งขอรบัเงินชดเชยออกจากระบบบ านาญไดภ้ายใน 2 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีไม่มีท่ีอยู่ในประเทศญ่ีป่ ุน
จ านวนเงินท่ีจะไดร้บัจ่ายขึ้นอยู่กบัจ านวนเดือนท่ีคณุไดจ้่ายเงินสมทบ ตารางนี้ไดแ้สดงตวัอย่างจ 
านวนเงินท่ีรบัจ่ายใน กรณีท่ีเดือนสดุทา้ยของเงินสมทบของคณุอยู่ระหว่างเดือนเมษายน 2021 ถงึ เดือนมีนาคม 2022 
หากคณุไดจ้่ายเงิน สมทบเป็นครั้งสดุทา้ยก่อนเดือนมีนาคม 2021 โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซตข์องเราเพ่ือดจู านวนเงิน 
*ระยะเวลารวมในการจ่ายเบ้ียประกนัจะถกูค านวณดงัน้ี 
จ านวนเดือนท่ีจ่ายเตม็จ านวน + (จ านวนเดือนท่ีจ่าย 1/4) x 1/4 + (จ านวนเดือนท่ีจ่าย 1/2) x 1/2 + (จ 
านวนเดือนท่ี จ่าย 3/4) x 3/4

【ขัน้ตอนการยื่นค ารอ้งขอรบัเงนิชดเชยออกจากระบบบ านาญ】 
(1) กรุณายื่นการแจง้ยา้ยออก ("Tenshutsu Todoke") และการแจง้สญูเสียสทิธิ์ท่ีเป็นผูเ้อาประกนัในระบบบ านาญ
แห่งชาติ ณ เทศบาลท่ีคณุอาศยัอยู ่

(2) หลงัจากเดินทางออกจากญ่ีปุ่ นแลว้ใหก้รอกขอ้มลูท่ีจ  าเป็นลงในแบบฟอรม์ค ารอ้งการขอรบัเงนิชดเชยการออกจาก
ระบบบ านาญโดยอา้งองิจากหมายเหตแุละขอ้มลูในแบบฟอรม์ ส่งแบบฟอรม์ท่ีกรอกเสรจ็แลว้ทางไปรษณียอ์ากาศ
(Airmail) ไปท่ี : Japan Pension Service, 3-5-24, Takaido-nishi, Suginami-ku, Tokyo, 168-8505 Japan 
สามารถรบัแบบฟอรม์ไดท่ี้ส  านกังานเทศบาลทกุแห่ง (แผนกบ านาญแหง่ชาติ) ส านกังานสาขา JPS ทกุแห่งหรอื
เว็บไซต ์JPS ( https://www.nenkin.go.jp/international/index.html ) 
【ขอ้ควรระวงั】ขอใหท้ราบวา่เมือ่คณุไดร้บัเงินชดเชยการออกจากระบบบ านาญแลว้ ระยะเวลาคุม้ครองของคณุก่อนการสมคัรจะไมม่ีผลอีกตอ่ไปส าหรบัสิทธิประโยชนใ์นอนาคต 
โปรดพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการรบัเงนิบ  านาญในอนาคตอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจยื่นค ารอ้งขอรบัเงินชดเชยการออกจากระบบบ านาญ 

9. เกี่ยวกับข้อตกลงว่าดว้ยระบบประกันสังคม
ภายใต้ข้อตกลงการประกนัสงัคมทวิภาคีระหว่างญ่ีป่ ุ นและประเทศอ่ืนๆ คนงานท่ีถกูส่งมาญ่ีป่ ุ นเป็นระยะเวลาสั ้นๆ อาจได้รบัการยกเว ้นจากระบบบงัคบัของญ่ีป่ ุ นหรอือาจรวมระยะเวลา 
การคุ ้มครองเงินบ านาญของคณุในสองประเทศเข้าด้วยกนั กรุณาเย่ียมชมเวบ็ไซตข์องเราส าหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติม( https://www.nenkin.go.jp/international/index.html ) 

10. ช่องทางการขอค าปรึกษา/ตดิตอ่สอบถามเกี่ยวกับระบบบ านาญแหง่ชาต ิ
ตดิต่อสอบถามเก่ียวกบัระบบบ านาญแห่งชาติได้ท่ีส  านกังานเทศบาลท่ีท่านอาศยัอย่ ูหรอืส  านกังานระบบบ านาญ โดยน าสมดุเงินบ านาญไปด้วย ท่านสามารถตรวจสอบสาขาของ ส 
านกังานระบบบ านาญได้ในเวบ็ไซต์ ( https://www.nenkin.go.jp/international/index.html ) 
กรณีติดต่อสอบถามทางโทรศพัท์ สามารถตดิต่อได้ท่ี “เน็นคินไดอลั” ด้านล่างนี ้ (มีบรกิารล่ามฟรใีนบางภาษา) 
นอกจากนี ้ ขณะท่ีติดต่อสอบถาม กรุณาเตรยีมสมดุเงินบ านาญหรอืเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงหมายเลขเงินบ านาญพื ้นฐานไว้

  “เน็นคินไดอลั (ส  าหรบัในประเทศ)”   0570 - 05 – 1165    → เสียคา่บรกิารตามอตัราคา่บรกิารโทรศพัทใ์นประเทศ  
“เน็นคนิไดอลั (ส าหรบัต่างประเทศ)”    +81 - 3 - 6700 – 1165  → เสียคา่บรกิารตามอตัราคา่บรกิารโทรศพัทใ์นระหวา่งประเทศ 

รวมระยะเวลาท่ีจ่ายเบ้ียประกนั* จ านวนเงินท่ีรับจ่าย 

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 

ระหว่าง 42 ถึง 47 เดือน ¥348,810 

ระหว่าง 48 ถึง 53 เดือน ¥398,640 

ระหว่าง 54 ถึง 59 เดือน ¥448,470 

มากกว่า 60 เดือน ¥498,300 

ระบบบ านาญแห่งชาตขิองญ่ีปุ่น タイ語 / ภาษาไทย

2104 1016 117 

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



