ประเทศญีป่ ุ่ น
แรงงานต่ า งชาติ ที่ ท ํา งานในประเทศญี่ ปุ่ นไม่ ว่ า จะถื อ สั ญ ชาติ ใ ดก็ ต ามมี ห น้ า ที่ ต ้อ งปฏิ บ ัติ
ตามกฎหมายและมี สิทธิ ได้รับความคุ ม้ ครองตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น กฎหมายมาตรฐานแรงงาน
(Labour Standard Law) กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety
and Health Law) กฎหมายประกันบํานาญ (Pension Insurance Law) เป็ นต้น รวมถึงกฎหมายการเข้าประเทศ
และการอนุ ญาตลงตรา (วีซ่า) นอกจากนนี้ แรงงานต่างชาติยงั มีหน้าที่ตอ้ งจ่ายภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
และภาษีทอ้ งที่อีกด้วย ทั้งนี้ กฎหมายมาตรฐานแรงงานของญี่ปุ่นยังกําหนดว่า ห้ามมิให้นายจ้างเลือกปฏิบตั ิ
ในเรื่ องค่าจ้าง ชัว่ โมงการทํางาน และเงื่อนไขการทํางานโดยมีสาเหตุจากสัญชาติ ความเชื่อ และสถานภาพ
ทางสังคมของแรงงาน
สิ ทธิประโยชน์ เงินคืนภาษี
การเสี ยภาษี
คนไทยที่ทาํ งานอยูใ่ นญี่ปุ่นจะต้องเสี ยภาษี 2 ประเภท คือ ภาษีเงินได้และภาษีทอ้ งที่ โดยกฎหมาย
บังคับให้นายจ้า งมี หน้าที่ ตอ้ งหัก เงิ นภาษี ณ ที่ จ่ ายจากเงิ นได้โดยประเมิ นและนําส่ งสํานักงานภาษี เขต
ทุกเดือน กรณี ที่ลูกจ้างมีครอบครัวในอุปการะสามารถขอหักลดหย่อนภาษีได้ โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบแจ้งครอบครัวในอุปการะ (Fuyo Koujyoto Shinkokusho) และยื่นให้นายจ้างก่อนการจ่ายเงินเดื อน
งวดแรกในแต่ละปี และในการจ่ายเงินงวดสุ ดท้ายของปี นายจ้างจะทําการปรับภาษีให้ตรงกับเงินได้ที่จ่ายจริ ง
ซึ่ ง นายจ้า งจะต้อ งออกหนัง สื อ รั บ รองการหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยประจํา ปี (Kyuyo
Shotoku
no
Gensenchoushuhyou) ให้ลูกจ้างภายในวันที่ 31 มกราคมของปี ถัดไป เพื่อเป็ นหลักฐาน กรณี ที่ลูกจ้างลาออก
จากงานนายจ้างจะต้องออกหนังสื อรับรองดังกล่าวให้ภายใน 1 เดือน กรณี ที่นายจ้างไม่ได้หกั เงินภาษีลูกจ้าง
จะต้องยืน่ ชําระภาษีดว้ ยตนเอง ส่ วนภาษีทอ้ งที่ ลูกจ้างจะต้องชําระเองตามใบเรี ยกเก็บเงินจากสํานักงานเขต
ท้องที่ อาศัย อยู่ ทั้ง นี้ นายจ้า งบางแห่ ง อาจทําเรื่ องขอยกเว้น ภาษี ต ามอนุ สัญญาภาษี ซ้อน ลู ก จ้างจึ ง ควร
ตรวจเช็ครายละเอียดในสัญญาจ้างและสลิปเงินเดือนว่ามีการหักภาษีถูกต้องแล้วหรื อไม่
การขอคืนภาษีเงินได้
กรณี ที่นายจ้างหักภาษีเงินไว้เกินหรื อได้ยนื่ ชําระไว้เกิน ลูกจ้างสามารถดําเนิ นการขอคืนภาษีได้ดว้ ย
ตนเอง โดยกรอกแบบคําร้องที่สาํ นักงานภาษีเขตที่อาศัยอยู่ พร้อมแนบเอกสารที่ระบุขา้ งล่างนี้
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1. หลักฐานประจําตัว ได้แก่ หนังสื อเดิ น ทาง หรื อบัตรที่ ออกโดยทางการญี่ ปุ่น เช่ น บัต ร
ประกันสุ ขภาพ
2. บัตรประจําตัวผูพ้ าํ นัก (Zairyu Card)
3. หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจําปี (Kyuyo Shotoku no Gensenchoushuhyou)
4. รายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้โอนเงินคืนภาษี
5. ตราประทับ (อิงคัง)
6. หลักฐานการขอหักลดหย่อนสมาชิกครอบครัวในอุปการะ
6.1 หลักฐานแสดงตนของสมาชิกครอบครัวในอุปการะ เช่น ใบเกิด ทะเบียนสมรส
ทะเบียนบ้าน พร้อมคําแปลภาษาญี่ปุ่นหรื อภาษาอังกฤษ
6.2 หลักฐานการส่ งเงินไปประเทศไทยให้ครอบครัวในอุปการะ
ภาษีเงินได้ที่ชาํ ระไว้เกินจะได้รับคืนโดยการโอนผ่านเข้าธนาคารตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในข้อ 4.
ทั้ง นี้ ใช้เวลาในการดํา เนิ น การพิ จ ารณาประมาณ 1 – 1 เดื อนครึ่ ง อนึ่ ง การขอคื น ภาษี เงิ น ได้สามารถ
ดําเนินการย้อนหลัง 5 ปี ภาษี นับจากปี ภาษีปัจจุบนั ส่ วนภาษีทอ้ งที่ไม่สามารถขอคืนได้
สิ ทธิประโยชน์ ทคี่ นงานไทยพึงได้ รับในกรณีต่างๆ
1. ระบบประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
กฎหมายมาตรฐานแรงงานของญี่ปุ่นกําหนดให้เจ้าของกิ จการทุกแห่ ง ไม่ว่าจะเป็ นนายจ้าง
รายบุคคล หรื อนายจ้างที่เป็ นนิ ติบุคคล ที่มีการจ้างงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องเข้าระบบประกันอุบตั ิเหตุ
จากการทํางานให้กบั แรงงาน (Workers’ Accident Compensation Insurance) กรณี ที่แรงงานได้รับบาดเจ็บ
หรื อเจ็บป่ วยจากการทํางาน ระบบประกันฯจะจ่ายเงินทดแทนระหว่างการหยุดงาน ยกเว้น 3 วันแรกนายจ้าง
ต้องเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบ รวมทั้งจ่ า ยเงิ น ทดแทนกรณี บ าดเจ็บระหว่า งการเดิ น ทางไป-กลับ ระหว่ างที่ พ กั
และสถานที่ทาํ งานอีกด้วย สําหรับเบี้ยประกันนายจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมด
ประโยชน์ทดแทนตามระบบประกันฯ มีท้ งั หมด 6 ประเภท ดังนี้
1.1 ค่ารักษาพยาบาล
ลูกจ้างที่เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บในการทํางานสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของ
ระบบประกันฯ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายจนกว่าจะหายขาดหรื อหมดความจําเป็ นในการรักษา มีขอบเขตการ
ให้ความคุม้ ครอง ดังต่อไปนี้
1. ค่าตรวจโรค
2. ค่ายา ค่าอุปกรณ์
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3. ค่าบําบัดโรค ค่าผ่าตัด
4. ค่าใช้จ่ายในการอภิบาลผูป้ ่ วยที่บา้ นพัก
5. ค่าใช้จ่ายในการอภิบาลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลหรื อศูนย์บริ การสาธารณสุ ข
6. ค่าเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
อนึ่ ง ค่าใช้จ่ายข้างต้นจะจ่ายให้ตามขอบเขตที่รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่าจําเป็ น กรณี ที่ลูกจ้างมี
เหตุ จาํ เป็ นไม่ สามารถเข้ารั บการรั กษาตัวในโรงพยาบาลที่ อยู่ใ นระบบประกันฯ ได้ สามารถขอเบิ กค่า
รักษาพยาบาลภายหลังได้เต็มจํานวน อนึ่ ง ลูกจ้างที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการเดิ นทางไปกลับที่ทาํ งาน
จะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล 200 เยน ส่ วนที่เหลือประกันจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งหมด
1.2 ค่าทดแทนระหว่างการหยุดงานเพื่อรักษาตัว
ลู ก จ้า งที่ ห ยุ ด งานเพื่ อ รั ก ษาตัว โดยไม่ ไ ด้รั บ ค่ า จ้า งจะได้รั บ ค่ า ทดแทนตั้ง แต่ ว ัน ที่ 4
ของการหยุดงานส่ วนวันที่ 1-3 ของการหยุดงานนายจ้างต้องเป็ นผูจ้ ่ายให้ลูกจ้างตามกฎหมายมาตรฐาน
แรงงานเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 80 ของค่าจ้าง
พื้นฐานรายวัน (จากระบบประกันฯ ร้อยละ 60 และเงินเพิ่มพิเศษร้อยละ 20) ทั้งนี้ คํานวณจากค่าจ้างเฉลี่ย
รายวันย้อนหลัง 3 เดือนก่อนเกิดเหตุ
1.3 ค่าทดแทนรายปี กรณี การเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
ลูกจ้างที่รับการรักษาตัวเป็ นเวลา 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป และอาการป่ วยหรื อบาดเจ็บยังทรงตัว
หรื อมีอาการหนักขึ้น ไม่สามารถรักษาต่อให้เป็ นปกติได้ จะได้รับการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนรายปี แทนการ
จ่ายเงินทดแทนตามข้อ 1.2 การจ่ายเงินทดแทนกรณี เจ็บป่ วยเรื่ อรังนี้ แบ่งเป็ นระดับ 1 – 3 ขึ้นอยู่กบั อาการ
เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บโดยลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยรายปี ตลอดชีวิต
ระดับ
1
2
3

ค่าชดเชยรายปี
ค่าช่วยเหลือพิเศษ
(เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว)
(จ่ายรายปี )
313 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน 1,140,000 เยน
277 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน 1,070,000 เยน
245 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน 1,000,000 เยน

ค่าชดเชยเพิ่มพิเศษ
(จ่ายรายปี )
313 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
277 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
245 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน

1.4 ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะหรื อสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะ
ลูกจ้างที่ได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยสิ้ นสุ ดแล้ว และลูกจ้างที่สูญเสี ยอวัยวะ
หรื อสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะ จะได้รับการพิจารณาระดับของการสู ญเสี ย แบ่งเป็ นระดับ 1 – 14
โดยระดับ 1 – 7 จะได้รับ เงิ น ทดแทนเป็ นรายปี
นอกจากนี้ ยัง ได้รับเงิ น ทดแทนพิเ ศษเพิ่ม ให้ด้ว ย
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ทายาทสามารถขอรับสิ ทธิ ประโยชน์แทนได้กรณี ที่ลูกจ้างเสี ยชีวิต ส่ วนระดับ 8 – 14 จะได้รับเป็ นเงินก้อน
จ่ายครั้งเดียว
ระดับ 1 – 7
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7

ค่าทดแทนรายปี
ค่าช่วยเหลือพิเศษ
(จ่ายรายปี )
(เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว)
313 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
3,420,000 เยน
277 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
3,200,000 เยน
245 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
3,000,000 เยน
213 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
2,640,000 เยน
184 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
2,250,000 เยน
156 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
1,920,000 เยน
131 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
1,590,000

ค่าทดแทนเพิม่ พิเศษ
(จ่ายรายปี )
313 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
277 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
245 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
213 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
184 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
156 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
131 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน

ระดับ 8 – 14
ระดับ
8
9
10
11
12
13
14

ค่าทดแทนรายปี
(จ่ายรายปี )
503 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
391 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
302 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
223 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
156 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
101 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
56 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน

ค่าช่วยเหลือพิเศษ

(เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว)

650,000 เยน
500,000 เยน
390,000 เยน
290,000 เยน
200,000 เยน
140,000 เยน
80,000

ค่าทดแทนเพิม่ พิเศษ
(จ่ายรายปี )
503 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
391 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
302 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
223 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
156 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
101 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
วันของเงินคํานวณพื้นฐาน

1.5 ค่าทดแทนกรณี เสี ยชีวิต
ทายาทของแรงงานที่เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุในการทํางานและระหว่างการเดินทางไป-กลับ
ระหว่างที่พกั และสถานที่ทาํ งานมีสิทธิ ขอรับค่าทดแทนในรู ปของเงินทดแทนเป็ นรายปี หรื อเงินก้อนจ่าย
ครั้งเดียว รวมทั้งจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษด้วย ทั้งนี้ ทายาทที่อยูใ่ นข่ายรับเงินประกันต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข
อายุและคุณสมบัติที่ระบบประกันกําหนดไว้
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จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว
1 คน

2 คน
3 คน
4 คนขึ้นไป

ค่าทดแทนรายปี
(จ่ายรายปี )
153 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
(กรณี ที่ภรรยาของลูกจ้างอายุ 55 ปี ขึ้น
ไป หรื อพิการจะได้รับ 175 วัน)

เงินช่วยเหลือ
เป็ นเงินก้อน
(จ่ายครั้งเดียว)

ค่าทดแทนเพิม่ พิเศษ
(จ่ายรายปี )

153 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ย
รายวัน(กรณี ที่ภรรยาของลูกจ้าง
อายุ 55 ปี ขึ้นไป หรื อพิการจะ
3,000,000 เย็น ได้รับ 175 วัน)
201 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
391 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
223 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
302 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
245 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
223 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน

1.6 ค่าทําศพ
ทายาทของลูกจ้างหรื อผูด้ าํ เนิ นการจัดงานฌาปนกิจจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเงื่อนไข ข้อ
(1) หรื อ ข้อ (2) โดยจ่ายตามข้อที่จาํ นวนเงินสู งกว่า
(1) ค่าทําศพ 315,000 เยน + เงินช่วยเหลือ 30 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
(2) เงินช่วยเหลือ 60 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
การขอรั บสิ ทธิประโยชน์ แรงงานต้องยื่นคําร้องขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ต่อสํานักงานมาตรฐาน
แรงงาน (Labour Standard Inspection Office : LSIO หรื อ Roudo Kijun Kantokusho)ในท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยูด่ ว้ ยตนเอง หรื อให้ทายาทเป็ นผูย้ ื่นแทนกรณี แรงงานเสี ยชีวิต ทั้งนี้ นายจ้างต้องให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานในการดําเนินการขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ทดแทนดังกล่าวด้วย โดยต้องใช้เอกสารประกอบ
คําร้อง ดังนี้
(1) หลักฐานของลูกจ้าง ได้แก่ หนังสื อเดินทาง บัตรประจําตัวผูพ้ าํ นัก (Zairyu Card)
หรื อ บัตรประกันสุ ขภาพ
(2) หลักฐานเกี่ยวกับการทํางาน ได้แก่ บัตรประจําตัวพนักงาน ใบรับเงินเดือน บัตรลง
เวลาทํางาน
(3) หลักฐานการรับการรักษาพยาบาล ได้แก่ ใบเสร็ จรับเงิน และใบรับรองแพทย์
(4) ใบคําร้องในการขอรับสิ ทธิประโยชน์ (ขอรับได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานแรงงาน)
อายุความ ลูกจ้างหรื อทายาทสามารถยื่นเรื่ องขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ได้ภายใน 2 ปี สําหรับกรณี
สู ญเสี ยอวัยวะหรื อสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะหรื อกรณี เสี ยชีวิต ต้องยืน่ เรื่ องขอรับสิ ทธิ ประโยชน์
ภายใน 5 ป
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2. ระบบประกันการจ้ างงาน (Employment Insurance)
เป็ นระบบประกัน ที่ จ่ า ยสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ดแทนต่ า งๆแก่ แ รงงานผูป้ ระกัน ตนที่ ว่ า งงาน
ให้สามารถดํารงชี พได้จนกว่าจะสามารถหางานใหม่ได้ ระบบประกันการจ้างงานบังคับใช้ครอบคลุมถึง
แรงงานต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศญี่ปุ่น ยกเว้น ข้าราชการของหน่วยงานต่างชาติที่ได้รับการคุม้ ครองโดย
ระบบชดเชยการว่างงานของต่างประเทศอยูแ่ ล้ว นายจ้างมีหน้าที่ตอ้ งดําเนินการเข้าระบบประกันการจ้างงาน
ให้แรงงาน โดยยืน่ เรื่ องต่อสํานักงานจัดหางาน (Public Employment Security Office) หรื อ Hello Work
ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ สําหรับอัตราเบี้ยประกันนั้นขึ้นอยูก่ บั ค่าจ้างของแรงงาน
อัตราเบีย้ ประกัน (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560)*
ประเภทกิจการ
อัตราเบีย้ ประกัน
นายจ้ าง
จ่ ายสมทบ
1. กิจการทัว่ ไป
9/1000
6/1000
2. กิ จ การเกษตร ป่ าไม้ ประมง
11/1000
7/1000
และการผลิตสุ รา
3. กิจการก่อสร้าง
12/1000
8/1000
* ข้อมูลปี งบประมาณ 2560 กําหนดใช้ต้ งั แต่เดือน เมษายน 2560 เป็ นต้นไป

ลูกจ้ าง
จ่ ายสมทบ
3/1000
4/1000
4/1000

สิ ทธิประโยชน์ จากระบบประกันการจ้ างงาน
ระบบประกัน การจ้า งงานจะจ่ า ยค่ า ชดเชยกรณี ว่า งงานหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ขั้น
พื้นฐาน” ให้แก่แรงงานในกรณี ถูกเลิกจ้าง นายจ้างล้มละลาย หรื อแรงงานลาออกจากงานด้วยเหตุผลส่ วนตัว
ทั้งนี้ แรงงานที่อยูใ่ นข่ายรับสิ ทธิประโยชน์ตอ้ งมีความประสงค์ที่จะทํางานแต่ไม่สามารถหางานทําได้
*หมายเหตุ (1) กรณี แ รงงานว่ า งงานด้ว ยเหตุ ผ ลส่ ว นตัว หรื อ เกษี ย ณอายุง าน จะต้อ งมี
ระยะเวลาเป็ นผูป้ ระกันตนอย่า งน้อยรวมแล้ว 12 เดื อนขึ้นไป ในช่ วงระยะเวลา 2 ปี ก่ อนวันที่ ว่างงาน
จึงจะอยูใ่ นข่ายได้รับสิ ทธิประโยชน์
(2) กรณี ว่างงานเนื่ องจากนายจ้างล้มละลาย หรื อถูกเลิกจ้าง จะต้องระยะเวลา
เป็ นผูป้ ระกันตนอย่างน้อยรวมแล้ว 6 เดื อนขึ้นไป ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันที่ว่างงานจึงจะอยู่ในข่าย
ได้รับสิ ทธิประโยชน์
(3) “ระยะเวลาเป็ นผูป้ ระกันตน” ต้องมีจาํ นวนวันที่ได้รับค่าจ้างอย่างน้อย 11 วัน
ขึ้นไปต่อเดือนเท่านั้น
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การจ่ ายเงินช่ วยเหลือขั้นพืน้ ฐาน
การจ่าย “เงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน” จะจ่ายเป็ นหน่วยต่อวัน โดยคํานวณจากค่าจ้างย้อนหลัง 6
เดือน หารด้วย 180 เรี ยกว่า “ค่าจ้างรายวันพื้นฐาน” ผูป้ ระกันตนที่ว่างงานจะได้รับการจ่ายค่าชดเชยในอัตรา
ร้อยละ 50-80 ของค่าจ้างรายวันพื้นฐาน ยกเว้น ผูป้ ระกันตนที่มีอายุ 60-64 ปี จะได้รับในอัตราร้อยละ 45-80
ของอัตราค่าจ้างรายวันพื้นฐาน ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 7,775 เยน และไม่ต่าํ กว่า
1,832 เยน (อัตรา ณ เดือน สิ งหาคม 2559)
*หมายเหตุ กรณี ที่แ รงงานผูป้ ระกัน ตนถูก ให้ออกจากงานเนื่ องจากกระทําผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรงหรื อลาออกจากงานโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ระบบประกันฯ จะหยุดจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์เป็ นเวลา
3 เดือน
การจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์เงิ นช่ วยเหลือขั้นพื้นฐานตามประเภทของผูป้ ระกันตนมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ผู้ว่างงานประเภททัว่ ไป
ระยะเวลาเป็ นผู้ประกันตน

อายุผู้ประกันตน
ไม่กาํ หนดอายุ

ไม่ ถึง 1 ปี

1 ปี – 9 ปี

10 ปี – 19 ปี

20 ปี ขึน้ ไป

-

90 วัน

120 วัน

150 วัน

1 ปี – 9 ปี

10 ปี – 19 ปี

20 ปี ขึน้ ไป

2. ผู้ประกันตนทุพพลภาพหรื อผู้ทหี่ างานทํายาก
ระยะเวลาเป็ นผู้ประกันตน
ไม่ ถึง 1 ปี
อายุผู้ประกันตน
อายุไม่ถึง 45 ปี
150 วัน
อายุ 45 ปี – 64 ปี

300 วัน
360 วัน

3. ผู้ประกันตนว่ างงานเนื่องจากสถานประกอบการล้มละลายหรื อถูกให้ ออกจากงาน
ระยะเวลาเป็ นผู้ประกันตน ไม่ ถึง 1 ปี
1 - 4 ปี
5 - 9 ปี 10 – 19 ปี
อายุผู้ประกันตน
อายุไม่ถึง 30 ปี
อายุ 30-34 ปี
อายุ 35-44 ปี
อายุ 45-59 ปี
อายุ 60-64 ปี

120 วัน
90 วัน
90 วัน
180 วัน
150 วัน

180 วัน
240 วัน
180 วัน

180 วัน
210 วัน
240 วัน
270 วัน
210 วัน

20 ปี
ขึน้ ไป
240 วัน
270 วัน
330 วัน
240 วัน
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4. ผู้ประกันตนสู งอายุ
ระยะเวลาเป็ นผู้ประกันตน
1 ปี ขึ้นไป
ไม่ถึง 1 ปี

จํานวนวันสํ าหรับ
ผู้ประกันตนสู งอายุ
50 วัน
30 วัน

*หมายเหตุ ผูป้ ระกัน ตนสู งอายุ หมายถึ ง ผูป้ ระกัน ตนที่ มีอายุต้ งั แต่ 65 ปี ขึ้ น ไป ยกเว้น
ผูป้ ระกันตนที่ทาํ งานชัว่ คราว ทํางานตามฤดูกาล หรื อแรงงานที่จา้ งรายวัน ไม่อยูใ่ นข่ายนี้
ขั้นตอนการขอรับเงินช่ วยเหลือขั้นพืน้ ฐาน
(1) ภายหลังออกจากงานแล้ว แรงงานจะต้องได้รับเอกสารรับรองการออกจากงานจากนายจ้าง
ซึ่งเป็ นหลักฐานว่านายจ้างได้ไปแจ้งการออกจากงานที่สาํ นักงานจัดหางาน หรื อ Hello Work
(2) แจ้งความประสงค์ในการหางานทํา โดยรายงานตัวต่อหัวหน้าสํานักงาน Hello Work
ในภูมิลาํ เนาที่อาศัยอยูด่ ว้ ยตนเอง พร้อมยืน่ ใบสมัครงานและเอกสารการรับรองออกจากงานตามข้อ (1)
(3) การพิจารณาคุณสมบัติ หัวหน้าสํานักงาน Hello Work จะทําการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูป้ ระกันตน หากมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะออกบัตรรับรองผูม้ ีคุณสมบัติรับประโยชน์ทดแทนในระบบ
ประกันการจ้างงาน และแจ้งกําหนดวันที่จะรับรองสภาวะการว่างงานให้ผปู ้ ระกันตนทราบ
(4) การรั บรองสภาวะการว่างงาน ผูป้ ระกันตนต้องไปรายงานตัวที่สํานักงาน Hello Work
ตามวันที่ได้รับแจ้ง เพื่อรับการรับรองสภาวะการว่างงาน ทั้งนี้ ผูป้ ระกันตนต้องยื่นใบคําร้องขอรับรองการ
ว่างงาน และยืน่ บัตรรับรองผูม้ ีคุณสมบัติรับประโยชน์ทดแทน ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาและรับบริ การจัดหางาน
จากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ผูป้ ระกันตนต้องไปรายงานตัวเพื่อรับการรับรองสภาวะการว่างงาน 1 ครั้ง ต่อ 4 สัปดาห์
นับจากวันที่ได้รับการรับรองฯ ครั้งแรก
(5) การรอผล หลัง จากที่ ผูป้ ระกัน ตนได้ไ ปรายงานตัว เพื่อขอรั บการรั บรองในข้อ (4) แล้ว
ผูป้ ระกันตนจะต้องรอผลเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อให้แน่ ใจว่าอยู่ในสภาวะว่างงานจริ ง จึงจะได้รับการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน
(6) ผูป้ ระกันตนทัว่ ไปจะได้รับเงิ นช่ วยเหลือพื้นฐานโดยจ่ายทุก 4 สัปดาห์ ตามจํานวนวันที่
ได้รับการรับรองสภาวะการว่างงาน โดยรับผ่านบัญชีธนาคารที่ผปู ้ ระกันตนได้แจ้งไว้
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ขั้นตอนในการดําเนินการขอรับเงินช่ วยเหลือขั้นพืน้ ฐานประกันการจ้ างงาน

แรงงานลาออก/นายจ้าง

นายจ้ า งต้ อ งยื่ น ใบรั บ รองการออกจากงานของ
แรงงาน ให้แก่ Hello Work เพื่อรับเอกสารเอกสาร

ให้ออกจากงาน

รับรองการออกจากงาน ไปมอบให้กบั แรงงานเพื่อใช้

แรงงานแจ้งความประสงค์

แ ร ง ง า น ยื่ น เอ ก ส า ร รั บ ร อ ง ก า ร อ อ ก จ า ก ง า น

ในการหางานทํา

ประกอบการขอเงินช่วยเหลือฯ

พร้ อมเอกสารประกอบอื่ นๆ ให้กับ Hello

Work

ในภูมิลาํ เนา

Hello Work จะพิจารณาคุณสมบัติ หากมีคุณสมบัติ

การพิจารณาคุณสมบัติ

ตามเงื่ อ นไขจะออกบั ต รรั บ รองผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ
รั บ ประโยชน์ ท ดแทนฯ และแจ้ง กํา หนดวัน ที่ จ ะ
รับรองสภาวะการว่างงานให้ผปู ้ ระกันตนทราบ

การรับรองสภาวะ
การว่างงาน

ผู ้ป ระกัน ตนไป Hello

Work ในวัน ที่ ก ํา หนด

(ทุก 4 สัปดาห์) เพื่อรับรองสภาวะการว่างงาน โดยยืน่
บัตรรับรองผูม้ ีคุณสมบัติรับประโยชน์ทดแทนฯ และ

Hello Work กําหนด

ทุก 4 สัปดาห์ ตามวันที่

ใบคําร้องขอรับรองการว่างงาน

การรอผล

รอผลเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อ ให้แน่ ใจว่า อยู่ในสภาวะ
ว่า งงานจริ ง จึ ง จะได้รั บ การจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ขั้น
พื้ นฐาน ระหว่ า งรอต้ อ งหางานไปด้ ว ย เช่ น
ลงทะเบียนเป็ นคนหางาน ส่ งใบสมัครงาน

ได้รับเงินช่วยเหลือ

ได้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ พื้ น ฐานผ่ า นบั ญ ชี ธ นาคาร
ที่ผปู ้ ระกันตนได้แจ้งไว้
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เอกสารทีใ่ ช้ ในการขอรับเงินช่ วยเหลือฯ ครั้งแรก
1. เอกสารรับรองการออกจากงานของสํานักงาน Hello Work 1 และ 2 (ได้รับจากนายจ้าง)
(Koyo hoken hihokensha rishokuhyo 1,2)
2. หลักฐานแสดงหมายเลข My Number ได้แก่ บัตรมายนัมเบอร์ เอกสารแจ้งมายนัมเบอร์
หรื อทะเบียนบ้านที่มีระบุมายนัมเบอร์
3. หลักฐานแสดงตัวตนของแรงงาน ได้แก่ หนังสื อเดิ นทาง บัตรประจําตัวผูพ้ าํ นัก (Zairyu
Card) บัตรมายนัมเบอร์ หรื อบัตรประกันสุ ขภาพ
4. รู ปถ่ายขนาด สู ง 3 ซม. X กว้าง 2.5 ซม. จํานวน 2 ใบ
5. ตราประทับ (ถ้ามี)
6. สมุดบัญชีธนาคาร หรื อสมุดบัญชีไผรษณี ย ์
เอกสารทีใ่ ช้ ในการรายงานตัวเพื่อรับรองสภาวะการว่ างงาน
1. บัตรรับรองผูม้ ีคุณสมบัติรับประโยชน์ทดแทน (Koyo hoken jukyu shikakusha shou)
2. ใบคําร้องขอรับรองการว่างงาน (Jitsugyo nintei shinkokusho)
*ข้ อควรระวัง - ระหว่างที่รับเงินช่วยเหลือ ผูป้ ระกันตนต้องแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ที่จะทํางาน เช่น
การขึ้นทะเบียนคนหางานที่ Hello Work มีการสมัครงานกับบริ ษทั อย่างน้อยเดือนละ 2-3 ครั้ง มิเช่นนั้น อา
จะไม่ได้รับการพิจารณาเงินช่วยเหลือฯ
- ระหว่า งที่ ไ ด้รับเงิ น ช่ ว ยเหลื อต้องไม่ ไ ด้รับ รายได้จ ากทางอื่ น รวมทั้ง การทํางานพิเ ศษ
มิเช่นนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติรับเงินช่วยเหลือฯ
- หากสามารถหางานได้หรื อมีรายได้ระหว่างที่รับเงินช่วยเหลือต้องแจ้งไปยัง Hello Work
โดยจะได้รับเงินสงเสริ มการเข้าทํางาน ทดแทนเงินช่วยเหลือฯ ส่ วนที่ยงั ไม่ได้รับ
3. ระบบประกันสุ ขภาพและระบบประกันบํานาญ
ระบบประกันสุ ขภาพ (Health Insurance) มี วตั ถุประสงค์เพื่อจ่ ายสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่
ผูป้ ระกันตนกรณี เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทํางาน โดยผูป้ ระกันตนจะได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ส่ วนระบบประกันบํานาญ (Pension Insurance) เป็ นการเตรี ยมตัวเพื่อดําเนิน
ชี วิ ต หลัง เกษี ย ณ โดยผูป้ ระกัน ตนจะได้รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ งิ น บํา นาญหรื อ เงิ น จ่ า ยเป็ นก้อ นครั้ งเดี ย ว
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(บําเหน็ จ ) การประกัน ทั้ง 2 ระบบจะเก็บค่าเบี้ ย ประกัน หรื อ เงิ น สมทบตามรายรั บของแรงงาน ระบบ
ประกันสังคมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่
1. แรงงานหรื อ ลูกจ้ า งที่เข้ า ระบบประกัน สุ ข ภาพที่น ายจ้ า งจัด ให้ (Health
Insurance)
และระบบประกันบํานาญทีน่ ายจ้ างจัดให้ (Employment Pension Insurance)
สถานประกอบการทุกแห่ งที่ เป็ นนิ ติบุคคลมี่ มีก ารจ้างแรงงานเป็ นประจําเกิ น 5 คนขึ้ นไป
เป็ นสถานประกอบการที่เข้าข่ายบังคับให้แรงงานต้องเข้าเป็ นผูป้ ระกันตน นายจ้างเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดาํ เนิ นการ
ให้แรงงานเข้าระบบประกันตน ยกเว้น กรณี ที่มีสหกรณ์ประกันสุ ขภาพของสถานประกอบการเอง
อัตราเบีย้ ประกัน ขึ้นอยูก่ บั ค่าจ้างซึ่ งแรงงานและนายจ้างมีหน้าที่จ่ายสมทบฝ่ ายละครึ่ ง ในการ
ชําระเบี้ยประกันนายจ้างจะหักออกจากค่าจ้างประจําเดือนและโบนัสของแรงงานและสมทบในส่ วนของ
นายจ้างเอง โดยนายจ้างมีหน้าที่นาํ ส่ งเบี้ยประกันตามระบบประกันฯ ภายในกําหนดทุกเดือน
*หมายเหตุ แรงงานที่มีอายุ 40 – 64 ปี จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสมทบการประกันดูแลระยะยาว
ด้วย (Nursing-care Insurance)
ค่าจ้างและโบนัสที่ใช้ในการคํานวณเบี้ยประกันจะใช้เกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างและโบนัสคูณกับ
อัตราเบี้ยประกัน กรณี ที่สมาคมรับประกันสุ ขภาพเป็ นผูร้ ับประกัน (Japan Health Insurance Association)
เบี้ยประกันจะแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัด ในเขตโตเกียวมีอตั รา ดังนี้
1. ประกันสุ ภาพ (ณ เดือนมีนาคม 2560)
(1) ประกันสุ ขภาพรวมประกันการดูแลระยะยาว (อายุ 40-64 ปี ) ร้อยละ 11.56 โดยนายจ้าง
และแรงงานออกคนละครึ่ ง
(2) ประกันสุ ขภาพที่นายจ้างจัดให้ ร้อยละ 9.91 โดยนายจ้างและแรงงานออกคนละครึ่ ง
2. ประกันบํานาญ (ณ เดือนมีนาคม 2560)
ประกันบํานาญที่นายจ้างจัดให้ ร้อยละ 18.182 โดยนายจ้างและแรงงานออกคนละครึ่ ง
ทั้งนี้ สมาชิ กในครอบครัวของแรงงานผูป้ ระกันตนที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุต่อไปนี้ สามารถ
เข้าเป็ นผูป้ ระกันตนในฐานะสมาชิกในครอบครัวที่อยูใ่ นอุปการะของแรงงานได้
(1) สมาชิกครอบครัวของผูป้ ระกันตนที่เป็ นทายาทอันดับ 1-3 และดํารงชีวิตอยูใ่ นอุปการะ
ของแรงงานผูป้ ระกันตน ได้แก่ คู่สมรส บุตร หลาน บิดา มารดา ปู่ ย่า ปู่ ทวด ย่าทวด เป็ นต้น
(2) มี รายได้ไม่เกิ น 1.3 ล้านเยนต่อปี (ผูท้ ี่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปหรื อเป็ นผูพ้ ิการและมีรายได้
ไม่เกิน 1.8 ล้านเยนต่อปี )
(3) มีรายได้ไม่ถึงครึ่ งหนึ่งของแรงงานผูป้ ระกันตน
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2. ระบบประกันสุ ขภาพของรัฐบาล (National Health Insurance) และระบบประกันบํานาญ
ของรัฐบาล (National Pension)
เจ้าของกิจการส่ วนตัว ผูป้ ระกอบอาชี พการเกษตรป่ าไม้และประมงผูไ้ ม่มีงานทํา สามารถเข้า
ระบบการประกั น ดั ง กล่ า วข้า งต้น ได้ โดยแจ้ง ขอเข้า เป็ นผู ้ป ระกัน ตนต่ อ สํ า นั ก งานเขตในท้อ งที่
ที่มีภูมิลาํ เนาอยู่
อัต ราเบี้ย ประกัน (1) ประกัน สุ ข ภาพของรั ฐ บาลขึ้ น อยู่กับ การกําหนดของสํา นัก งานเขต
ในท้องที่ซ่ ึ งมีหน้าที่ในการจัดเก็บเบี้ยประกัน โดยอาจเรี ยกเก็บในรู ปของภาษีหรื อเรี ยกเก็บเบี้ยประกันของ
สมาชิกในครัวเรื อนทุกคนแบบเหมาจ่ายโดยคํานวณจากฐานการจัดเก็บภาษีทอ้ งที่ (Resident Tax)
*หมายเหตุ ผูป้ ระกันตนที่สถานประกอบการล้มละลาย ถูกให้ออกจากงาน หรื อนายจ้างเลิกจ้าง สามารถยื่น
เรื่ องขอลดหย่อนเบี้ยประกันต่อสํานักงานเขตท้องที่ที่ผปู ้ ระกันตนมีภูมิลาํ เนา โดยจะได้รับพิจาณาประเมิน
รายได้ลดลงในอัตราส่ วน 30/100 ของรายได้ปีก่อนที่ผูป้ ระกันตนมีรายได้ลดลงเพื่อนําไปเป็ นฐานในการ
คํานวณเบี้ยประกัน การลดหย่อนดังกล่าวเริ่ มใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป
(2) ประกันบํานาญของรัฐบาลกําหนดให้ผูป้ ระกันตนที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
จ่ายเบี้ยประกันประมาณเดือนละ 16,490 เยน (ปี งบประมาณ 2560)
สิ ทธิประโยชน์ ของระบบประกันสุ ขภาพ
ระบบประกันสุ ขภาพจะจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล (ยกเว้นกรณี เจ็บป่ วยหรื อ
บาดเจ็บเนื่องมาจากการทํางาน) ดังนี้
1. ประกันสุ ขภาพที่นายจ้างจัดให้
(1) กรณี เจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบไปกลับ
และการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผูป้ ระกันตนต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 30 และประกัน
ออกค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ 70
(2) ค่าชดเชยระหว่างการหยุดงานเพื่อรักษาตัว แรงงานที่หยุดงานเพื่อพักรักษาตัวและไม่ได้รับ
ค่าจ้างจะได้รับค่าชดเชยดังกล่าวตั้งแต่วนั ที่ 4 ของการหยุดงานในอัตรา 2 ใน 3 ของค่าจ้างพื้นฐานรายวัน
ติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน
(3) ค่าคลอดบุตร จํานวน 420,000 เยน ต่อการคลอดบุตร (รวมถึงกรณี ภรรยาของแรงงาน
คลอดบุตรด้วย) และแรงงานหญิงผูป้ ระกันตนที่ลาหยุดงาน 42 วันก่อนคลอดบุตรและ 56 วันหลังคลอดบุตร
จะได้รับค่าชดเชยในอัตรา 2 ใน 3 ของค่าจ้างพื้นฐานรายวัน
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(4) เงินช่วยเหลือกรณี ผปู ้ ระกันตนเสี ยชีวิต ทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลือจํานวน 50,000 เยน
กรณี ไม่มีผรู ้ ับเงินค่าทําศพจะจ่ายให้แก่ผจู ้ ดั การฌาปนกิจตามค่าใช้จ่ายจริ งแต่ไม่เกินลงเงิน 50,000 เยน
2. ประกันสุ ขภาพของรัฐบาล
(1) กรณี เจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบไปกลับ
และการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผูป้ ระกันตนต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 30 และประกัน
ออกค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ 70
(2) ค่าคลอดบุตร จํานวน 420,000 เยนต่อการคลอดบุตร
(3) เงินช่วยเหลือกรณี ผปู ้ ระกันตนเสี ยชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่สาํ นักงานเขตท้องที่
กําหนดไว้
สิ ทธิประโยชน์ ของระบบประกันบํานาญ
ระบบประกันบํานาญของประเทศญี่ ปุ่นประกอบด้วยระบบประกันบํานาญที่นายจ้างจัดให้
(Employment Pension Insurance) และระบบประกันบํานาญของรัฐบาล (National Pension) ระบบประกัน
บํานาญของรัฐบาลจะจ่ายบํานาญพื้นฐานให้แก่ผูป้ ระกันตนที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปและจ่ายเงินสมทบไม่นอ้ ย
กว่า 25 ปี เท่านั้นส่ วนระบบประกันบํานาญที่นายจ้างจัดให้จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสมทบในส่ วนของประกัน
บํานาญของรั ฐบาลเป็ นฐาน 25 ปี ขึ้นไป จึ งจะได้รับบํานาญเพิ่มเติมตามสัดส่ วนของระยะเวลาที่จ่ายเบี้ ย
ประกันสมทบ นอกจากนี้ ผูป้ ระกันตนในระบบบํานาญจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์กรณี พิการและเสี ยชี วิต
รายละเอียดของสิ ทธิประโยชน์สอบถามได้จากสํานักงานเงินบํานาญ Japan Pension Office
การขอคืนเงินบํานาญกรณีออกจากระบบ
แรงงานต่างชาติที่เข้าประกันตนระบบประกันบํานาญตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไประหว่างพํานักอยูใ่ น
ประเทศญี่ปุ่น สามารถขอรับเงินก้อน (บําเหน็จ) คืนกรณี ออกจากระบบภายใน 2 ปี หลังเดินทางกลับประเทศ
โดยผูป้ ระกันตนสามารถขอรับคําร้องขอคืนเงินบํานาญกรณี ออกจากระบบได้จากสํานักงานบํานาญก่อน
กลับ ประเทศ และเมื่ อกลับถึ ง ประเทศของตนแล้ว จะต้อ งกรอกข้อมู ลในใบคําร้ อ งพร้ อมแนบเอกสาร
ที่กาํ หนด ส่ งไปรษณี ยก์ ลับมาที่ Japan Pension Office ผูป้ ระกันตนจะได้รับเงินบําเหน็จคืนตามค่าจ้าง
ที่ได้หกั ไว้
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เงื่อนไขการเกิดสิ ทธิกรณีบําเหน็จ
แรงงานต่างชาติที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นสามารถขอรับเงินก้อนหรื อเงินบําเหน็จกรณี
ออกจากระบบประกันบํานาญ โดยสามารถนับเวลาอยูใ่ นระบบประกันบํานาญได้สูงสุ ดไม่เกิน 36 เดือน มี
เงือนไขในการเกิดสิ ทธิ ดังนี้
(1) เป็ นผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติญี่ปุ่น
(2) เป็ นผูท้ ี่มีระยะเวลาอยูใ่ นระบบประกันบํานาญสําหรับลูกจ้างเป็ นเวลา 6 เดือนขึ้นไป
(จ่ายเงินสมทบ 6 เดือนขึ้นไป)
(3) ไม่พาํ นักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น
(4) ไม่มีสิทธิได้รับเงินบํานาญ
ขั้นตอนการขอรับเงินบําเหน็จ มีข้นั ตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการก่อนกลับประเทศ
(1.1) ทําเรื่ องย้ายออกจากภูมิลาํ เนาในประเทศญี่ปุ่น
(1.2) แจ้งเสี ยสิ ทธิการเป็ นผูป้ ระกันตนบํานาญ
2. ดําเนินการภายหลังกลับประเทศ
(2.1) ส่ งแบบฟอร์ มขอรั บเงิ นฯ พร้ อมเอกสารประกอบให้ Japan

Pension

Service

ทางไปรษณี ย ์
(2.2) Japan Pension Service ตรวจสอบเอกสาร
- ถ้าเอกสารครบถ้วน จะได้รับเอกสารแจ้งจํานวนเงินจาก Japan Pension Service
- ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วน Japan Pension Service จะแจ้งให้จดั ส่ งเอกสารเพิม่ เติม
(2.3) Japan Pension Service โอนเงินเข้าบัญชีที่แรงงานแจ้งไว้
3. ดําเนินการสําหรับผูต้ อ้ งการขอคืนภาษี ณ ที่จ่าย
(3.1) ส่ งหนังสื อมอบอํานาจให้ผจู ้ ดั การภาษี พร้อมเอกสารแจ้งจํานวนเงินตามข้อ (2.2)
(3.2) ผูจ้ ดั การภาษียนื่ เอกสารขอคืนภาษีกบั สรรพากรในเขตพื้นที่
(3.3) ผูจ้ ดั การภาษีได้รับเงินจากสรรพากร
(3.4) ผูจ้ ดั การภาษีดาํ เนินการโอนเงินให้กบั ผูข้ อรับเงินภาษีคืน
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เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการขอคืนเงินบําเหน็จ
1. แบบฟอร์มขอรับเงินบําเหน็จคืน
2. สําเนาหนังสื อเดินทาง (หน้าที่ระบุวนั เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นครั้งสุ ดท้าย ชื่อ-สกุล
วันเกิด สัญชาติ ลายเซ็น และสถานภาพการพํานัก)
3. เอกสารที่ระบุ ชื่อธนาคาร สาขา ที่อยูส่ าขา เลขบัญชี ซึ่งมีชื่อผูข้ อรับเงินเป็ นเจ้าของบัญชี
4. สมุดบัญชี Nenkin (ต้นฉบับ)
*หมายเหตุ - ที่อยู่ Japan Pension Service
3-5-24, Takaido-nishi, Suginami-ku Tokyo 168-8505 Japan
Tel. +81-3-6700-1165
- แบบคําร้องสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ต่อไปนี้
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000018649aEnHesxZQu.pdf
ระยะเวลาการพิจารณาและหน้ าทีด่ ้ านภาษีของผู้ขอรับเงินบําเหน็จ
1. ผูป้ ระกันตนวามารถยืน่ ขอรับเงินบําเหน็จได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วนั หลังจากวันที่เดินทาง
ออกนอกประเทศญี่ปุ่น และ Japan Pension Service จะใช้ระยะเวลาพิจารณาการจ่ายบําเหน็จประมาณ 3-6
เดือน ตั้งแต่รับเอกสารของแรงงานต่างชาติ ทั้งนี้ หากผูป้ ระกันตนไม่ได้ยื่นเรื่ องย้ายออกและแจ้งเสี ยสิ ทธิ
การเป็ นผูป้ ระกันตนบํานาญแก่ สํานักงานเขต อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ นก่ อนการเดิ นทางกลับประเทศ
การยืน่ ขอรับเงินก้อนอาจต้องใช้เวลามากกว่าปกติ โดยทัว่ ไปนายจ้างจะเป็ นผูด้ าํ เนินการให้
2. Japan Pension Service จะจัดส่ งเอกสารแจ้งจํานวนเงินไปพร้อมกับการโอนเงินก้อน โดยผูท้ ี่
ต้องการขอคืนเงินภาษี ณ ที่จ่ายต้องส่ งเอกสารแจ้งจํานวนเงินตัวจริ งให้ผจู ้ ดั การภาษีดว้ ย
3. ผูข้ อรับเงินบําเหน็จกรณี ออกจากระบบประกันประกันบํานาญสําหรับลูกจ้างจะถูกหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 20.42
4. กรณี ตอ้ งการขอคืนภาษี ณ ที่จ่าย
- ผูไ้ ม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศญี่ปุ่น สามารถขอเงินภาษีที่ถูกหักคืนจากสรรพากรได้เป็ นบาง
กรณี โดยการยืน่ “แบบขอรับเงินภาษีคืนจากการเลือกจ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดจากการลาออก”
- การยื่ น ขอคื น ภาษี ต ้ อ งยื่ น เอกสารให้ แ ก่ ส รรพากรในเขตพื้ น ที่ อ าศั ย ที่ สุ ดท้ า ย
ภายในประเทศญี่ปุ่น
- การยื่นขอคืนภาษีและการรับเงินภาษีคืนจะต้องมีการยืน่ “แบบมอบอํานาจผูจ้ ดั การภาษี”
ให้แก่สรรพากรในเขตพื้นที่อาศัยที่สุดท้ายภายในประเทศญี่ปุ่น ก่อนกลับประเทศ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม
ได้ที่เว็บไซต์สรรพากร http://www.nta.go.jp) หากไม่ได้ยื่นเอกสารดังกล่าวก่ อนกลับประเทศ จะต้องยื่น
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“แบบมอบอํานาจผูจ้ ดั การภาษี” พร้อมเอกสารการยื่นขอคืนภาษีดงั กล่าว คุณสมบัติของผูจ้ ดั การภาษีจะต้อง
มีที่อยูอ่ าศัยในประเทศญี่ปุ่น
*ข้ อควรระวัง 1. การขอรับบําเหน็จกรณี ออกจากระบบประกันบํานาญจะเป็ นผลให้การนับระยะเวลาในการ
เข้าระบบประกันบํานาญถือเป็ นโมฆะ กล่าวคือประเทศที่มีการทําข้อตกลงด้านการประกันสังคมระหว่าง
ประเทศ สามารถนับเวลาเข้าระบบประกันบํานาญในประเทศญี่ปุ่นรวมกับเวลาในระบบของประเทศที่
ทําความตกลงตกลงได้ เพื่อรับเงินบํานาญจากประเทศญี่ปุ่นหรื อประเทศที่ทาํ ความตกลง แต่ถา้ ขอรับเป็ น
เงินก้อน จะทําให้ไม่สามารถนับรวมเวลาก่อนการรับเงินบํานาญดังกล่าวได้
2. การขอรั บ เงิ น ก้อ น ผู ข้ อรั บ จํา เป็ นต้อ งเสี ย สิ ท ธิ ก ารเป็ นผู ป้ ระกัน บํา นาญหรื อผู ร้ ั บ
ประโยชน์กรณี ทุพพลภาพ ดั้งนั้น จึงควรยื่นเอกสาร “แบบย้ายออก” และ “แบบแจ้งการเสี ยสิ ทธิ การเป็ น
ผูป้ ระกันบํานาญของรัฐบาล” ณ ที่ว่าการเขต อําเภอ ตําบล หมู่บา้ น ที่อาศัยอยูก่ ่อนเดินทางออกจากประเทศ
ญี่ปุ่น
3. กรณี ที่ผยู ้ นื่ ขอรับเงินเงินก้อนเสี ยชีวิตก่อนได้รับเงิน คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา หลาน ปู่ ย่า
ตายาย พี่น้อง หรื อบุคคลในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ไม่เกิน 3 รุ่ น สามารถรับเงินดังกล่าวแทนได้ ทั้งนี้
เฉพาะกรณี ที่มีการยืน่ ขอรับเงินก้อนก่อนที่ผปู ้ ระกันจะเสี ยชีวิต
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ทําเรื่ องย้ายออกและแจ้งเสี ยสิ ทธิการเป็ น
ประเทศ

การดําเนินการก่อนกลับ

ขั้นตอนการขอรับเงินก้ อนคืนกรณีออกจากระบบประกันบํานาญสํ าหรับชาวต่ างชาติ

ผูป้ ระกันตนบํานาญ

เดินทางกลับประเทศไทย

ส่ งแบบฟอร์มขอรับเงิน

การดําเนินการภายหลังกลับประเทศ

พร้อมเอกสารประกอบ

ถ้าเอกสารครบถ้วน

แก้ไขเอกสาร/ส่ งเอกสาร
เพิ่มเติม

Japan Pension Service
ส่ งเอกสารแจ้งจํานวนเงิน

ส่ งหนังสื อมอบอํานาจให้ผจู ้ ดั การภาษี
พร้อมเอกสารแจ้งจํานวนเงินตัวจริ ง

ที่ได้รับคืน

สําหรับผูต้ อ้ งการขอคืนภาษี ณ ที่จ่ายสําหรับเงินก้อน

Japan Pension Service
โอนเงินเข้าบัญชี

ขั้นตอนต่อไปเฉพาะผูท้ ี่
ต้องการขอคืนภาษี

ผูจ้ ดั การภาษีดาํ เนินการยืน่ เอกสาร
ขอคืนภาษีกบั สรรพากรในพื้นที่
ผูจ้ ดั การภาษีโอนเงิน
ให้กบั ผูข้ อรับเงินภาษี
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สิ ทธิประโยชน์ (อื่นๆ) ของคนงานประเทศญีป่ ุ่ น
การดําเนินการให้ความช่วยเหลือคนงานไทยในประเทศญี่ปุ่น
ในกรณี ที่มีการร้องเรี ยนว่านายจ้างมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ทําให้ลูกจ้างเสี ยสิ ทธิ
ประโยชน์ตามที่ลูกจ้างร้องทุกข์ เบื้องต้นสํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจะตรวจสอบข้อเท็จจริ งจาก
นายจ้างตามที่ลูกจ้างได้ช้ ีแจงไว้ โดยพิจารณาจากหลักฐานประกอบคําร้องทุกข์หรื อพยานบุคคลและพยายาม
เจรจาประนีประนอมให้มากที่สุด เพื่อให้นายจ้างชดเชยเงินส่ วนที่ลูกจ้างเสี ยสิ ทธิ ประโยชน์ หรื อให้นายจ้าง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างหรื อตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานเพื่อให้เรื่ องจบลงโดยเร็ ว
หากนายจ้างให้ความร่ วมมือ จะขอร้องให้ชดเชยเงินส่ วนที่ลูกจ้างเสี ยสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง
หรื อให้นายจ้างปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างหรื อตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน เมื่อลูกจ้างได้รับเงิน
ดังกล่าว หรื อแจ้งว่านายจ้างได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างหรื อตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานแล้ว ถือว่า
ได้ดาํ เนินการเรื่ องเสร็ จสิ้ น
แต่หากนายจ้างปฏิเสธไม่ให้ความร่ วมมือทั้งๆ ที่มีหลักฐานชี้ ชดั ว่านายจ้างละเมิดสิ ทธิ ของลูกจ้าง
และไม่สามารถไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ สนร.ญี่ปุ่นจะรวบรวมหลักฐานที่มีอยูแ่ ละพาลูกจ้างไปยื่นคําร้องทุกข์
ต่อสํานักงานมาตรฐานแรงงานญี่ปุ่น (Labour Standard Inspection Office) ในเขตที่ที่ทาํ งานตั้งอยูเ่ พื่อให้
ดําเนิ นการตรวจสอบต่อไป โดยประสานงานติดตามกับสํานักงานมาตรฐานแรงงานญี่ปุ่นและแจ้งความ
คืบหน้าให้ลูกจ้างทราบเป็ นระยะๆจนกว่าเรื่ องจะสิ้ นสุ ด ในกรณี ที่ลูกจ้างร้องทุกข์ไม่มีมูลความจริ ง สนร.
ญี่ปุ่นจะขอร้องให้นายจ้างส่ งเอกสารเพื่อยืนยันข้อเท็จจริ งในกรณี ดงั กล่าวและชี้ แจงให้ลูกจ้างทราบต่อไป
โดยสรุ ปแผนภูมิการดําเนินการของสํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ดงั นี้
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินการช่ วยเหลือคนงานไทยในประเทศญีป่ ุ่ น
คนงานไทยร้องทุกข์โดย
- ส่ งเรื่ องมาจากสํานักงานประสานฯ
- ด้วยตนเอง
- ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร
- ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail)
- ส่ งมาจากสํานักประสานฯ

สนร.ญี่ปุ่นรับเรื่ อง
- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
- ลงทะเบียนผูร้ ้องทุกข์
ไม่มีมูลความจริ ง

ตรวจสอบ
ข้อมูลความจริ ง
นายจ้าง

ให้ความร่ วมมือ

ไม่ให้ความร่ วมมือ
- รวบรวมหลักฐาน
- พาลูกจ้างไปร้องทุกข์ต่อ LSIO
- ติดตามการดําเนินงานของ
LSIO และแจ้งให้ลูกจ้างทราบ
- ปิ ดเรื่ อง

- ขอหนังสื อชี้แจงข้อเท็จจริ งจากนายจ้าง
- แจ้งลูกจ้าง
- ปิ ดเรื่ อง
- นายจ้างจ่ายเงินชดเชยหรื อยินยอมปฏิบตั ิตามสัญญาจ้าง
หรื อตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานญี่ปุ่น
- ลูกจ้างแจ้ง สนร.ว่าได้รับเงินแล้วหรื อได้รับการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาจ้างหรื อตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานญี่ปุ่น
- แจ้งลูกจ้าง
- ปิ ดเรื่ อง

กรณี ที่ส่งเรื่ องมาจากสํานักงานประสานฯ
สนร. ญี่ปุ่นรายงานผลการดําเนินการให้ทราบ
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