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Ⅷ แรงงาน / ภาษี  / การส่งเงนิไปต่างประเทศ    

Ⅷ-1  การหางานทาํ 
 

１．จะหางานได้อย่างไร  
ฮัลโหลเวิร์ค 

ทีญีปุ่ นมีสํานกังานความมนัคงด้านอาชีพของสาธารณะชน (ฮลัโหลเวิร์ค) ซงึเป็นหน่วยงาน 
ทีมีหน้าทีให้คําปรึกษาและแนะนําเรืองงาน เป็นหน่วยงานของรัฐให้บริการฟรี ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ 
ทีมีสถานภาพการพํานกัทีสามารถทํางานทีญีปุ่ นได้  ก็สามารถใช้บริการนีได้ทีฮลัโหลเวิร์คศนูย์บริการ 
การจ้างคนต่างชาติโอซาก้า(อเุมดะ)  หรือหน่วยบริการจ้างคนต่างชาติ (สาไก) มีล่าม 
(ภาษาโปรตเุกส,ภาษาสเปน, ภาษาจีน, ※ภาษาองักฤษไว้บริการ) (ภาคผนวกⅨ－４)  
 
URL  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/ 
※ ภาษาองักฤษ มีบริการเฉพาะทีศนูย์บริการการจ้างงานคนต่างชาติโอซาก้าเท่านนั 
 

นิตยสารสมัครงานต่างๆ  
ประกาศรับสมคัรงานลงในนิตยสารสมคัรงาน,  หนงัสือพมิพ์  ฯลฯ  นอกจากนีแล้ว 

ยงัลงในทงันิตยสารสมคัรงาน   และหนงัสือพมิพ์  เเละอินเตอร์เน็ตฯลฯ เป็นภาษาต่างประเทศอีกด้วย 
 

２．การหางานของนักศึกษาต่างชาตหิลังจบการศึกษา 
กรณีนกัศกึษาต่างชาติต้องการทํางานทีญีปุ่ นหลงัจบการศกึษา จําเป็นต้องเปลียนจากสถาน 

ภาพการพํานกั「นกัศกึษา」เป็นสถานภาพการพํานกัทีสามารถทํางานได้ 「ศนูย์บริการจ้างคนงานต่าง 
ชาติโอซาก้า」นกัเรียนชาวต่างชาติสามารถปรึกษาเรืองอาชีพ , การแนะนําการทํางาน ฯลฯ , 
ปรึกษาเกียวกบัสถานภาพการพํานกัอยู่ญีปุ่ นได้ที 

ศนูย์บริการจ้างคนงานต่างชาติโอซาก้า (ภาคผนวกⅨ－４ )  
 
URL https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/ 
 
 

３．การหางานทต้ีองใช้เทคนิคและความเชียวชาญพเิศษ 
ชาวต่างประเทศทีมีสถานภาพการพํานกัผู้ เชียวชาญด้านต่าง ๆ ต้องการหางานประเภทที 

ต้องใช้เทคนิค  และ  ความเชียวชาญพเิศษเฉพาะทาง  เช่น 「ผู้ เชียวชาญเทคนิค / 
กิจกรรมทางปัญญา / ดําเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ」 และ「ทกัษะความชํานาญ」เป็นต้น 
สามารถปรึกษาได้ที「ศนูย์บริการจ้างงานคนต่างชาติโอซาก้า」ดงักล่าวข้างบนนีเช่นเดียวกนั 
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Ⅷ-２ แรงงาน     
 

１．เงือนไขด้านแรงงาน 
ญีปุ่ นมีกฎระเบียบเกียวกบัเงือนไขด้านแรงงานทีต้องรักษาเป็นอย่างน้อยซงึมีกําหนดโดย 

กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน เมือทํางานทีญีปุ่ น ทกุคนต้องปฏิบตัิเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะ 
ด้วยเหตผุลทางสญัชาติ, ความเชือทางศาสนา, ฐานะทางสงัคมก็ตาม เมือท่านเข้าทํางาน นายจ้าง 
มีหน้าทีทีจะชีแจงเงือนไขการทํางานให้ลกูจ้างทราบอย่างชดัเจน  และตามกฎหมายแล้วนายจ้างจะ 
ต้องชีแจงให้ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและยืนให้ลกูจ้างด้วย ตามหวัข้อดงัต่อไปนี 
 
① ระยะเวลาการจ้างงาน  
②  สถานทีทํางานและรายละเอียดของงานทีจะปฏิบตั ิ

 ③ เวลาเริมและเลิกงาน, เวลาหยดุพกั, วนัหยดุ, จํานวนวนัทีมีสิทธ์ลาได้ตามกฎหมาย, 
งานล่วงเวลา 

 ④ ค่าจ้าง (เงินเดือน) , วิธีคํานวณเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
 ⑤ กําหนดวนัสดุท้ายของการคิดค่าจ้าง และวนัจ่ายค่าจ้าง 
 ⑥  ข้อกําหนดเกียวกบัการลาออก (การให้ออกจากงาน) เหตผุล เป็นต้น 
 

นอกจากข้อดงักล่าวข้างต้น กรณีมีการจ่ายโบนสั หรือเงินบําเหน็จหลงัออกจากงาน เป็นต้น 
จําเป็นต้องเขียนระบไุว้ให้อย่างชดัเจน    

สําหรับลกูจ้างพาร์ทไทม์ ก็จําเป็นต้องเขียนระบใุห้ชดัเจนเช่นกนัว่า ｢มีการขึนเงินเดือนหรือ 
ไม｣่, ｢มีเงินบํานาญหลงัออกจากงานหรือไม่｣, ｢มีโบนสัหรือไม่｣    
 
 

２．มาตรฐานเกียวกับแรงงาน 
        เกณฑ์มาตรฐานทีเกียวข้องกบัแรงงานมีดงันี 
① กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน 
  （ก）ข้อจํากดัการเลิกจ้าง 
                   นายจ้างจะเลิกการจ้างไม่ได้เมือลกูจ้างป่วย หรือได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบตัิงาน หรือ 

อยู่ระหว่างหยดุงานเพือรักษาพยาบาล และหลงัจากนนัอีก  วนั  รณีพเิศษทีมีการยกเว้น    
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

   （ข） การแจ้งยกเลิกการจ้างล่วงหน้า 
           ถ้านายจ้างประสงค์จะให้พนกังานออกจากงาน ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย วนั 
    （ค） ค่าตอบแทนช่วงหยดุกิจการชวัคราว 
           กรณีต้องหยดุงานอนัเนืองมาจากเหตผุลของฝ่ายนายจ้างในช่วงระยะเวลาดงักล่าวลกูจ้าง 

สามารถได้รับเงินมากกว่า  เปอร์เซนต์ของค่าจ้างโดยเฉลีย 
  （ง） จํานวนชวัโมงการทํางาน 

          ปกติทํางานวนัละ  ชวัโมง ไม่นบัรวมเวลาหยดุพกั และไม่เกิน ชวัโมงต่อสปัดาห์  
ถ้าทํางานเกินเวลาจากนนัจะได้รับการจ่ายค่าล่วงเวลาเพมิตามจํานวนเวลาทํางาน 

② กฎหมายค่าจ้างขนัตํา 
    ค่าจ้างขนัตําจะถกูกําหนดไว้ตามประเภทของธุรกิจ อาชีพและภมูิภาค  
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３．สาํนักควบคุมมาตรฐานแรงงาน 
     สํานกัควบคมุมาตรฐานแรงงานจะเป็นผู้ควบคมุดแูล ว่ามีการเคารพและปฏิบตัิตาม 
กฎหมายมาตรฐานแรงงานหรือไม่ ดงันนัหากท่านมีปัญหาเกียวกบัเงือนไขด้านแรงงาน  หรือ 
เกิดอบุตัิเหตจุากการทํางาน  กรุณาปรึกษากบัสํานกังานควบคมุมาตรฐานแรงงานทีควบคมุดแูล 
ทีทํางานของท่าน  (ภาคผนวกⅨ－４) 
 

４．อุบัตภิัยจากการทาํงาน 
ถ้าท่านได้รับบาดเจ็บหรือเกิดป่วยเป็นโรคอนัมีสาเหตจุากการทํางานหรือระหว่างทํางานและไ

ด้รับความเห็นชอบจากสํานกังานควบคมุมาตรฐานแรงงานจะได้รับเงินชดเชยความเสียหายจาก(ปร
ะกนัอบุตัิภยัจากการทํางาน) ทีบริษัท / โรงงานทําประกนัอยู่โดยจะได้คืนค่ารักษา 
พยาบาล เงินช่วยระหว่างหยดุงาน เงินบํานาญสําหรับคนพกิาร เป็นต้น  โปรดสอบถามรายละเอียด 
ได้ทีสํานกังานควบคมุมาตรฐานแรงงานทีควบคมุดแูลทีทํางานของท่าน 
 

５．หน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนํา 
  เมือเกิดปัญหาเกียวกบัแรงงานสามารถปรึกษาเป็น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาโปรตเุกสได้ที  
หน่วยงานให้คําปรึกษาสําหรับคนต่างชาติ กรมแรงงานโอซาก้า (ภาคผนวกⅨ－２) 
           นอกจากนี ยงัสามารถปรึกษาเกียวกบัแรงงานทางโทรศพัท์ได้ ซงึมีบริการภาษาองักฤษ, 
ภาษาจีน, ภาษาโปรตเุกส, ภาษาเสปน, ภาษาฟิลิปปินส์ (ภาคผนวกⅨ－２) 
 

６．ประกันช่วยเหลือกรณีทตีกงาน 
         เมือผู้ใช้แรงงานตกงาน 
สามารถรับเงินช่วยหลือในกรณีตกงานเพือช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่หรือเพือการหางาน   
ติดต่อได้ทีฮลัโหลเวิรค์ ทีอยู่ในเขตทีพํานกัอาศยั  ประกนัแรงงานนีเป็นสิงทีผู้  
ประกอบธุรกิจ  หรือผู้ว่าจ้างได้ถกูกําหนดให้จ่ายค่าประกนัเมือมีการจ้างงาน 
 



- 66 - 

Ⅷ-3 ภาษี        
  ผู้ทอีาศัยอยู่ในญีปุ่ นไม่ว่าจะถือสัญชาตไิหนกต็ามทกุคนมีหน้าทต้ีองเสียภาษี 
 

１． วิธีจ่ายภาษี 
① กรณีทํางานทีบริษัท (ภาษีเงินได้, ภาษีจงัหวดั, ภาษีเทศบาล อําเภอ) 

กรณีทีบริษัท  สํานกังานของท่านได้หกัภาษีจากเงินเดือนโดยอตัโนมตัิ เพือทําการจ่ายภาษีแทน 
ท่าน  แล้วถ้าท่านไม่มีรายได้จากทีอืนก็ไม่ต้องไปจ่ายภาษี  ณ สํานกัสรรพากรอีก 
 

②  กรณีไม่ได้ทํางานทีบริษัทหรือสํานกังาน, และแม้จะทํางานทีบริษัทหรือสํานกังานก็ไม่ได้ถกูหกั 
ภาษีจากเงินเดือน 

ต้องไปยืนแบบแสดงรายได้ของท่าน (แจ้งรายได้)ทกุปี   เพือเสียภาษีเงินได้,  ภาษีจงัหวดั, ภาษี 
เทศบาล อําเภอ ต่อสํานกังานสรรพกร ตามใบเรียกเก็บภาษีทีเทศบาลส่งมา 
และผู้ ทีมีบริษัทหรือสํานกังานของตนเองอาจต้องจ่าย ภาษีทําธุรกิจด้วย 
 

２． ประเภทภาษี 
①  ภาษีเงนิได้ 

      กรณีไม่ได้หกัจากเงินเดือน (ดขู้อ １－②) ต้องไปยืน แบบแสดงรายได้และเสียภาษีที 
สํานกังานสรรพกร ซงึการยืนแบบแสดงรายได้ คือการแสดงรายได้(แจ้งรายได้)เพือคํานวณภาษีที 
จําเป็นต้องจ่ายจากรายได้ใน 1 ปี   ในระหว่างวนัที  กมุภาพนัธ์ –   มีนาคมของทกุปี  กรุณา 
แจ้งรายได้เพือคํานวณภาษีทีสํานกังานสรรพากรทีรับผิดชอบในพืนทีทีอาศยัอยู ่ ซงึแบบฟอร์มมีที 
สํานกังานสรรพากร   
    กรณีมีการเสียค่าใช้จ่าย เช่น กู้ เงินซือบ้านจากธนาคาร ฯลฯ, ประสบภยัธรรมชาติ, ป่วยหนกั 
เสียค่ารักษาพยาบาลจํานวนมาก มีเหตตุ้องจ่ายเงินไปเป็นจํานวนมาก  ถ้าทําการยืนแบบแสดงราย 
ได้อาจจะได้รับการลดหย่อนภาษี  ส่วนนนัจากรายได้ทงัหมดใน１ปี กรุณาปรึกษากบัสํานกังาน 
สรรพากร 

           สําหรับภาษีเงินได้ อาจมีกรณีข้อยกเว้นซงึขนึอยู่กบั สนธิสญัญาทางภาษีระหว่างประเทศ 
ญีปุ่ นกบัประเทศต่าง ๆ รายละเอียดโปรดปรึกษาทีศนูย์ปรึกษาทางโทรศพัท์ 
(กดเบอร์โทรศพัท์สํานกังานสรรพากรและกด１) หรือสอบถามสถานกงสลุประเทศของท่าน 
(ภาคผนวก Ⅸ－５ หน้า 97 )    

ดคํูาอธิบายภาษีเงินได้เป็นภาษาองักฤษได้ที 
URL https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/02.htm 

 

② ภาษีจังหวัด /ภาษีเทศบาล  
 คนทีอาศยัอยู่ในจงัหวดัโอซาก้าไม่ว่าจะถือสญัชาติใดก็ตาม ถ้ามีรายได้มากกว่าผลรวมที 

กําหนดไว้ต้องเสียภาษีจงัหวดั / ภาษีเทศบาล  การคํานวณภาษีเหล่านี  คิดตามรายได้ของปีก่อนที 
ได้หกัลดหย่อนภาษีต่าง ๆ แล้ว  ถ้ายืนแบบแสดงรายได้ทกุปีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปทําการยืนแบบเสียภาษี 
อีก  

ณ วนัที１มกราคมของทกุปี ปัจจบุนันีเทศบาลเขตทีอาศยัอยู่จะเรียกเก็บภาษี  ซงึคนทีได้เงิน 
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เดือนประจํา ภาษีจะถกูหกัจากเงินเดือนโดยอตัโนมตัิ  บคุคลนอกเหนือจากนีทางเทศบาล 
จะส่งใบเรียกเก็บภาษีมาให้แล้ว นําไปจ่ายทีธนาคาร ฯลฯ 

ภาษีของจงัหวดัโอซาก้ามีสดัส่วน  ％ ของรายได้ทีถกูเรียกเก็บภาษีบวกกบัอตัราเท่าเทียม 
อีก,   เยน ส่วนภาษีเทศบาลมีสดัส่วน   ％ 

ของรายได้ทีถกูเรียกเก็บภาษีบวกกบัอตัราเท่าเทียมอีก, เยน (การกําหนดสดัส่วนภาษีจงัหวดั 
％  และภาษีเทศบาล ％) 
 

③  ภาษีอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัที  มกราคมของทกุปี ปัจจบุนันีถ้ามีอสงัหาริมทรัพย์ (ทีดิน, อาคาร)หรือ สินทรัพย์ 
ทีมีค่าเสือมราคาต้องจ่ายภาษีต่อเทศบาลทีมีอสงัหาริมทรัพย์เหล่านนัอยู่ อตัราภาษีคิดตามมลูค่า 
ประเมินของอสงัหาริมทรัพย์ฯลฯ เทศบาลจะส่งใบเรียกเก็บภาษีมาให้ทกุปี  กรุณานําไปจ่ายที 
ธนาคาร ฯลฯ  ตามทีกําหนดไว้ 

 

④  ภาษีรถยนต์, รถยนต์ทีมีขนาดเครืองยนต์เล็ก 
ณ วนัที  เมษายนผู้ มีประกนัรถยนต์, รถยนต์ทีมีขนาดเครืองยนต์เล็กตงัแต่  CC ลงไป  

จกัรยานยนต์ ต้องเสียภาษี ประมาณเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคมของทกุปี จะได้รับใบแจ้งเสีย 
ภาษี กรุณาชําระเงินทีธนาคารหรืออืนๆ 

 

⑤ ภาษีอืนๆ  

（ก） ภาษีผู้บริโภค 
  เมือซือสินค้าทกุชนิด บริการต่าง ๆ ต้องเสียภาษีผู้บริโภค  ％   

（ข） อืนๆ 
    ต้องเสียภาษีเมือซือหรือได้รับอสงัหาริมทรัพย์, ซือรถยนต์ ฯลฯ 
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Ⅷ-4 ธนาคารและการส่งเงนิไปต่างประเทศ 
 
１．ธนาคาร (กงิโค) 
     ผู้ ทีทํางานบริษัท หรืออาศยัอยู่ญีปุ่ นตงัแต่  เดือน ขนึไป สามารถเปิดบญัชีธนาคารได้  
นําบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) และตราประทบัชือไปทีธนาคาร แล้วกรอกแบบฟอร์มทีธนาคารกําหนด 
ขอเปิดบญัชี เมือดําเนินการเรียบร้อยแล้ว หากมีความประสงค์จะรับสมดุบญัชีเงินฝาก 
ซงึจะใช้บนัทกึรายการเข้าออกของเงินเพือรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของบญัชีนนั 
กรณีฝาก-ถอนต้องใช้สมดุบญัชี และ 
ตราประทบัชือ แต่ถ้าเป็นคนต่างชาติใช้ลายเซน็แทนได้ 
หากประสงค์จะทําบตัรเอทีเอ็มทางธนาคารก็จะออกให้ สามารถฝาก-ถอนเงินทางเครืองเอทีเอ็ม 
โดยไม่ต้องใช้สมดุคูฝ่าก  ปกติเวลาทํางานของธนาคารจะเปิดตงัแต่ : น.ถึง : 
น.เท่านนัในวนัธรรมดา  แต่ถ้ามีบตัรเอทีเอ็ม  สามารถฝาก-ถอนเงินนอกเวลาทีเครืองได้ 
และในร้านสะดวกซือ หรือสถานีรถไฟ ฯลฯ ก็มีตู้ เอทีเอ็มไว้บริการ (อาจเสียค่าธรรมเนียมในการใช้)  
２． ไปรษณีย์ (ยูบงิเคียวคุ)  
     ไปรษณีย์ญีปุ่ นมีบริการเหมือนธนาคาร  ถ้ามีบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) สามารถเปิดบญัชีเงินฝาก 
ได้  และจะออกบตัรเอทีเอ็มให้ได้เหมือนกบัธนาคาร 
     ปกติเปิดบริการฝาก-ถอนและส่งเงินระหว่างเวลา : น.ถึง : น. (หยดุช่วงสินปี-ปีใหม่, 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ และวนัหยดุราชการ)  
３． การส่งเงนิไปต่างประเทศ 

โดยทวัไปแล้ว การส่งเงินไปต่างประเทศมี  วิธีคือ ส่งจากธนาคาร หรือไปรษณีย์  
     ธนาคารบางสาขาจะไม่มีบริการส่งเงินไปต่างประเทศ  ฉะนนักรุณาตรวจสอบให้แน่นอน 
การส่งเงินทางไปรษณีย์ก็จะมีบริการเฉพาะสาขาทีมีธนาคารยโูจ / บริการส่งเงินระหว่างประเทศเท่านนั   
นอกจาก วิธีการส่งเงินโดยโอนเข้าบญัชีโดยตรงแล้วยงัมีวิธีซือเช็คธนาณตัิ  (Money Order) 
จากธนาคารหรือไปรษณีย์ แล้วส่งทางไปรษณีย์ได้อีกด้วย  

ตามบทบญัญตัิของกฎหมาย เมือขอทําเรืองส่งเงินจําเป็นต้องยืนยนั 
สถานภาพบคุคลโดยแสดงบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) และมายนมัเบอร์ (หมายเลขประชากร) ฯลฯ 
การใช้วิธีการอืนส่งเงินไปต่างประเทศนอกจากธนาคาร  ไปรษณีย์  ฯลฯ 
ทีไม่ได้รับอนญุาตถือว่าผิดกฎหมาย โปรดระวงัด้วย 
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Ⅷ-5 เงนิบาํนาญ      
ผู้ ทีมีอายตุงัแต่ 𱁨𱁨 ปีถึง 𱁨𱁨 ปี แม้จะเป็นชาวต่างชาติก็จําเป็นต้องทําประกนัเงินบํานาญและ 

จ่ายค่าเบียประกนั ซงึประกนัเงินบํานาญทีชาวต่างชาติจะทําประกนัคือ 
ประกนับํานาญลกูจ้างและประกนับํานาญพลเมือง 

 

１． ประกันบาํนาญสวัสดกิารลูกจ้าง 
ผู้ ทีมีอาย ุ𱁨𱁨 ปีขนึไป ซงึทํางานในบริษัททีมีพนกังานมากกว่า 𱁨 คน จะต้องทําประกนับํานาญ 

ลกูจ้าง  สําหรับพนกังานชวัคราว(พาร์ทไทม์) หากมีจํานวนวนัหรือชวัโมงทํางาน 𱁨 ส่วน 𱁨 ขนึไป 
ของพนกังานประจําบริษัทนนั ก็จะต้องทําประกนันีด้วย (ถึงแม้จะทํางานไม่ถึง 𱁨 ส่วน 𱁨 หรือ 𱁨𱁨% 

ก็ตาม หากมีคณุสมบตัิของผู้ ทํางานชวัคราวครบตามข้อกําหนด（＊）ดงักล่าวข้างล่าง จะต้องทํา 
ประกนัด้วย)ค่าเบียประกนัจะแบ่งภาระจ่ายระหว่างพนกังานลกูจ้างกบั บริษัททีทํางาน ฝ่ายละ 𱁨𱁨% 
ซงึค่าเบียประกนัจะต่างกนัไปตามเงินเดือนและโบนสัของพนกังาน 
และการจ่ายค่าเบียประกนัจะจ่ายผ่านทางบริษัททีทํางานอยู่ 
（＊）１ ทํางานมากกว่า 𱁨𱁨 ชวัโมงต่อ 𱁨 สปัดาห์ 

   ２ มีแนวโน้มว่าจะอยู่ทํางานมากกว่า 𱁨ปี 
   ３ มีเงินเดือนมากกว่า 88,000 เยนต่อเดือน 

   ４ ไม่ได้เป็นนกัเรียน นกัศกึษา 
５ ทํางานในบริษัททีตามปกติมีพนกังานมากกว่า 501คน 

 

２．ประกันบาํนาญพลเมืองแห่งชาต ิ
ผู้ ทีไม่ได้ทําประกนับํานาญสวสัดิการลกูจ้างจะทําประกนับํานาญพลเมืองแห่งชาติ  ซงึค่าเบีย 

ประกนัจะไม่เกียวกบัรายได้ แต่เท่ากนัหมดทกุคนคือ 𱁨𱁨,340 เยนต่อเดือน（สําหรับปี 2018）เมือมี 
รายได้น้อย ฯลฯ ไม่สามารถจ่ายค่าเบียประกนัได้ หากทําการแจ้งอาจจะได้รับการยกเว้นค่าเบีย 
ประกนัทงัหมดหรือได้ส่วนลดบางส่วน 
รายละเอียดกรุณาติดต่อสอบถามทีช่องบริการรับผิดชอบเงินบํานาญ 
 

3．เงนิชดเชยเมือออกจากประกัน 
ประกนับํานาญสวสัดิการลกูจ้างและบํานาญพลเมืองแห่งชาติมีระบบ 

“เงินชดเชยเมือออกจากประกนั” 
คือระบบทีกรณีชาวต่างชาติทําประกนับํานาญระหว่างทีอาศยัอยู่ในญีปุ่ น 
และจ่ายค่าเบียประกนัมากกว่า 6 เดือนและเมือออกจากประเทศญีปุ่ นไปแล้ว 
หากทําการแจ้งตามระเบียบการภาย 
ใน 2 ปี  จะได้รับการจ่ายเงินชดเชยนี   หากท่านมีคณุสมบตัิทีจะได้รับเงินบํานาญมากกว่า  
ปีขนึไป ท่านไม่สามารถรับเงินชดเชยเมือออกจากประกนัได้ 
รายละเอียดกรุณาติดต่อสอบถามทีช่องบริการรับผิดชอบเงินบํานาญ ณ สํานกังานเขตเทศบาล 
หรือทีสํานกังานเงินบํานาญ และทีศนูย์บริการปรึกษาเงินบํานาญในชมุชนต่างๆ (ภาคผนวกⅨ－１ )
    

 




