
 

1                        17071018030 
 

≪脱退一時金請求書≫                                               ภาษาไทย 

日本から出国される外国人のみなさまへ 
 

◎ 脱退一時金は、次のすべての条件に該当するときに請求することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≪注意≫⇒次ページへ 

年金制度に 6 ヶ月以上加入されていた方は、脱退一時金を受け取ることができますが、脱退一時金を受け取った

場合の注意点がございますので、次ページの注意書きをよくご覧になり、将来的な年金受給を考慮したうえで、脱退

一時金の請求についてご検討ください。 

Japan Pension Service 

 
http://www.nenkin.go.jp/ 

国民年金、厚生年金保険又は共済組合の被保険者資格を喪失し、日本に住所を有しなくなった日

から 2年以内に請求する必要があります。 

 

① 日本国籍を有していない方 

② 国民年金の第１号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料 4分の１免除期間の月 

数の 4分の３に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の 2分の 1に相当する月数、及び

保険料 4分の３免除期間の月数の 4分の 1に相当する月数とを合算した月数、又は厚生年金

保険の被保険者期間の月数が 6か月以上ある方 

③ 日本に住所を有していない方 

  ※再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国する場合は、転出届の提出をしたとき。⇒P5へ 

④ 年金（障害手当金を含む）を受ける権利を有したことのない方 

 

提出書類 
「脱退一時金請求書（国民年金／厚生年金保険）」 

添付書類 

①  パスポート（旅券）の写し（氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ） 

②  パスポート（旅券）の写し（最後に日本を出国した年月日が確認できるページ） 

③  「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる    

書類（銀行が発行した証明書等。または、「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けてください。） 

④  国民年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類 

 

◎ なお、帰国前に日本国内から請求書を提出される場合には、上記②の代わりに日本国外に転出予定である

旨が記載された住民票の写しや住民票の除票等、市区町村に転出届を提出したことを確認できる書類を添

付し、住民票の転出（予定）日以降に日本年金機構へ提出してください。 

   

※脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住所を有していないことが必要

です。 
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≪注意≫                                              ภาษาไทย 

脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は、日本の年金制度に加入して

いた期間（以下「加入期間」という。）ではなくなります。以下の注意書きをよくご覧になり、将来的な年金受給を

考慮したうえで、脱退一時金の請求についてご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

① 老齢年金の資格期間が 10年に短縮 

 （2017年 8月より、25年から 10年に短縮） 

年金受け取りに必要な資格期間が 10年（120月）以上あ

ると、日本の老齢年金を受け取ることができます。 
  

 

 

 

 

 

 

※資格期間が 10年（120月）以上ある方は、脱退一時金を受け取ること 

 はできません。 

※合算対象期間は、過去に日本の年金制度に加入していなかった場合な

どでも、資格期間に含むことができる期間です。（ただし、年金額の算

定には反映されません） 

例えば、日本で永住許可を得た外国籍の方については、海外在住期間

のうち、1961 年 4 月から永住許可を取得するまでの期間（20 歳以上

60歳未満の期間に限る）が合算対象期間となります。 

その他、詳細については年金事務所へお問い合わせください。 

② 加入期間の通算 

 日本と年金通算の協定を締結している

相手国の年金制度に加入していた期間の

ある方は、一定の要件のもと加入期間を

通算して、日本及び協定相手国の年金を

受け取ることができる場合があります。 

 

◎ただし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金

の計算の基礎となった期間は通算することがで

きなくなります。 

 

※年金通算の社会保障協定を締結している相手国 

（2017年 8月現在） 

ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナ

ダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペ

イン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハン

ガリー、インド、ルクセンブルク 

 

* 脱退一時金にかかる税金について 

国民年金の脱退一時金は、所得税が源泉徴収されませんが、厚生年金保険の脱退一時金は、その支給の際に、

20.42％の税金が源泉徴収されます。 

非居住者の方が「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を税務署に提出することで、源泉徴収さ

れた税金の還付を受けられる場合があります。 

申告書の提出先は、日本国内における最終の住所地又は居所地を管轄する税務署となります。 

申告及び還付金の受け取りのためには、帰国前に、日本国内における最終の住所地又は居所地を管轄する税

務署へ「納税管理人届出書」（この様式は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）に掲載しています。）

を提出する必要があります。なお、「納税管理人届出書」を提出しないで帰国した場合には、申告時に「納税

管理人届出書」を申告書と併せて提出してください。また、納税管理人の資格は、日本に住所地又は居所地

を有すること以外に特にありません。（申告などの手続について、ご不明な点は税務署にお尋ねください。） 

脱退一時金の送金と同時に「脱退一時金支給決定通知書」を送付しますので、原本を納税管理人に送付して

ください。 

 

* 請求者が脱退一時金の支給を受けずに死亡した場合 

請求者の死亡当時生計を同一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他 3 親等内の親族

が代わりに給付を受けることができます。（本人が死亡前に請求書を提出している場合のみ該当します。） 

 

 

「資格期間」とは？ 

◎国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間 

◎厚生年金保険や共済組合等の加入期間 

◎日本の年金制度に加入していなくても資格期間に加える 

ことができる期間（合算対象期間） 

 

③ 支給額計算の上限 

 脱退一時金の支給金額は、日本の年金制度に加入していた月数に応じて、36 ヶ月を上限として計算され

ます。（長期間（37 ヶ月以上）日本の年金制度に加入されていた方が脱退一時金を請求した場合、脱退一時金の支給金額は 36 ヶ

月を上限として計算されますが、脱退一時金を請求する以前の全ての期間が年金加入期間ではなくなります。） 
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≪ค ำร้องขอรับเงินชดเชยกำรออกจำกระบบบ ำนำญ≫                                    ภาษาไทย 

แจ้งความมายังชาวต่างชาติที่ก าลังจะเดนิทางออกจากประเทศญ่ีปุ่นทุกท่าน 
 

# เมื่อเข้ำเง่ือนไขดงัตอ่ไปนีท้กุข้อแล้ว ทำ่นจะสำมำรถยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยกำรออกจำกระบบบ ำนำญได้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
[ข้อควรระวงั] >> กรุณำอ่ำนหน้ำถดัไป 

ทำ่นใดทีเ่ข้ำประกนัในระบบบ ำนำญ 6 เดือนขึน้ไปนัน้ มีสทิธ์ิท่ีจะรับจ่ำยเงินชดเชยกำรออกจำกระบบบ ำนำญได้ อยำ่งไรก็ตำม 
กรุณำอำ่นข้อควรระวงัในหน้ำถดัไป (ซึง่ระบจุดุควรระวงักรณีทำ่นได้รับเงินชดเชยฯ) เพื่อพิจำรณำเร่ืองกำรรับจำ่ยเงินบ ำนำญใน 
อนำคตให้ดีก่อนตดัสนิใจยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยฯ 

หำกทำ่นได้สญูเสยีสทิธ์ิท่ีเป็นผู้ เอำประกนัในระบบบ ำนำญแหง่ชำติ (โคขมุิน เนนคิน), ระบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรับลกูจ้ำง (โคเซ 
เนนคิน โฮะเคน) หรือระบบบ ำนำญข้ำรำชกำรและครูโรงเรียนเอกชน (เคยีวไซ คมุิไอ) แล้ว ทำ่นจะต้องยื่นค ำร้องฯ ภำยใน 2 
ปีนบัจำกวนัท่ีทำ่นไมม่ีที่อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น 

(1) เป็นผู้ที่ไมไ่ด้ถือสญัชำติญ่ีปุ่ น 
(2) เป็นผู้ที่จ่ำยเบีย้ประกนัให้แก่ระบบบ ำนำญแหง่ชำติในฐำนะผู้เอำประกนัประเภทที่ 1 เป็นเวลำรวม 6 เดือนขึน้ไปโดยรวม ก) 

จ ำนวนเดือนทีจ่่ำยเตม็จ ำนวน, ข) 3/4 ของจ ำนวนเดือนในชว่งที่ได้รับกำรยกเว้น 1/4 จำกจ ำนวนเต็ม, ค) 1/2 ของจ ำนวน 
เดือนในช่วงที่ได้รับกำรยกเว้น 1/2 จำกจ ำนวนเต็ม และ ง) 1/4 ของจ ำนวนเดือนในช่วงที่ได้รับกำรยกเว้น 3/4 จำกจ ำนวนเต็ม 
หรือเป็นผู้ที่จ่ำยเบีย้ประกนัให้แกร่ะบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรับลกูจ้ำงเป็นเวลำรวม 6 เดือนขึน้ไป 

(3) เป็นผู้ที่ไมม่ีที่อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น  
 * กรณีทำ่นจะเดินทำงออกจำกประเทศญ่ีปุ่ นโดยได้รับอนญุำตกลบัเข้ำประเทศ (re-entry permit) หรืออนญุำตกลบัเข้ำ 

ประเทศแบบพิเศษ (special re-entry permit) เมื่อยื่นใบแจ้งย้ำยออกแล้วสำมำรถยื่นค ำร้องฯ ได้ >>กรุณำอำ่นหน้ำที่ 6 
(4) เป็นผู้ ท่ีไมม่ีสทิธ์ิรับเงินบ ำนำญใดๆ (รวมถึงเงินชดเชยคนพิกำร) มำก่อน 

 

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขอรับเงนิ 
[ค ำร้องขอรับเงินชดเชยกำรออกจำกระบบบ ำนำญ (ระบบบ ำนำญแหง่ชำต/ิระบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรับลกูจ้ำง)] 

เอกสารแนบ 
(1) ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (หน้ำที่แสดงช่ือ, วนัเดือนปีเกิด, สญัชำติ, ลำยมือช่ือและสถำนภำพกำรพ ำนกัในญ่ีปุ่ น) 
(2) ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (หน้ำที่แสดงวนัเดินทำงออกจำกประเทศญ่ีปุ่ นครัง้สดุท้ำย) 
(3) เอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดง “ช่ือธนำคำร”, “ช่ือสำขำ”, “ที่อยูข่องส ำนกังำนสำขำของธนำคำร”, “เลขที่บญัชี” และ “ช่ือบญัชีที ่

เป็นช่ือผู้ยื่นค ำร้องเอง” (เช่น ใบรับรองออกโดยธนำคำร เป็นต้น หรือจะให้ทำงธนำคำรประทบั “ตรำรับรองบญัชีของธนำคำร” 
ลงในช่องที่ก ำหนดไว้ก็ได้) 

(4) สมดุเงินบ ำนำญหรือเอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดงหมำยเลขเงินบ ำนำญพืน้ฐำนอื่นๆ 

# ทัง้นีห้ำกทำ่นจะยื่นค ำร้องจำกภำยในประเทศญ่ีปุ่ นก่อนเดินทำงกลบัประเทศตวัเอง กรุณำแนบเอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดงกำรยืน่ 
ใบแจ้งย้ำยออกไปยงัเทศบำล (เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีระบไุว้วำ่จะย้ำยออกจำกประเทศญ่ีปุ่ นหรือใบบนัทกึประวตักิำรย้ำยที่อยู ่
ของทะเบียนบ้ำน เป็นต้น) แทนเอกสำรตำมข้อ (2) ข้ำงต้น และยืน่ค ำร้องหลงัวนัท่ี (จะ) ย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำน 

 
* หำกทำ่นต้องกำรรับเงินชดเชยฯ ทำ่นต้องไมม่ีที่อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นในวนัท่ีองค์กำรระบบบ ำนำญแหง่ประเทศญ่ีปุ่ นได้รับค ำร้องฯ 
จำกทำ่น 
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[ข้อควรระวงั]                                                       ภาษาไทย 

หำกทำ่นได้รับเงินชดเชยฯ เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลำที่ทำ่นเข้ำประกนัในระบบบ ำนำญของญ่ีปุ่ น (ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “ระยะเวลำเข้ำประกนั”) 
ที่เป็นฐำนในกำรค ำนวณจ ำนวนเงินชดเชยฯ ถือเป็นโมฆะ 
ดงันัน้กรุณำอำ่นข้อควรระวงัในหน้ำถดัไปเพื่อพจิำรณำเร่ืองกำรรับจ่ำยเงินบ ำนำญในอนำคตให้ดกี่อนตดัสนิใจยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        

                                       

  

(3) จ านวนเดือนสูงสุดในการค านวณจ านวนเงนิชดเชยฯ ที่จ่าย 
จ ำนวนเงินชดเชยฯ ที่ทำ่นจะได้รับจ่ำยนัน้ทำงเรำค ำนวณตำมจ ำนวนเดือนที่ทำ่นเข้ำประกนัในระบบบ ำนำญของญ่ีปุ่ นแตไ่มเ่กิน 36 เดือน 

(หำกทำ่นใดที่เข้ำประกนัในระบบบ ำนำญของญ่ีปุ่ นตัง้แต ่ 37 เดือนขึน้ไปยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยฯ ทำงเรำค ำนวณจ ำนวนเงินชดเชยฯ ที่ทำ่นได้รับจำ่ยเป็น 36 เดือน 
แตร่ะยะเวลำที่ทำ่นเข้ำประกนัก่อนยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยฯ ทัง้หมดถือเป็นโมฆะ) 
 

(2) การค านวณรวมระยะเวลาเข้าประกัน 
ทำ่นใดทีเ่คยเข้ำประกนัในระบบบ ำนำญของประเทศที่ท ำข้อตกลงวำ่ด้วยกำรค ำนวณรวมระยะเวลำเข้ำประกนัในระบบบ ำนำญกบัญ่ีปุ่ นอำจ

มีสทิธ์ิค ำนวณระยะเวลำเข้ำประกนัในระบบบ ำนำญของญ่ีปุ่ นและของประเทศนัน้รวมกนัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดและได้รับเงินบ ำนำญจำกญ่ีปุ่ นแล
ะประเทศนัน้ 
# อยำ่งไรก็ตำมหำกทำ่นได้รับเงินชดเชยฯ เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลำที่เป็นฐำนในกำรค ำนวณจ ำนวนเงินชดเชยฯ นัน้ไมส่ำมำรถค ำนวณระยะเวลำเข้ำประกนัข้ำงต้นได้ 
* ประเทศที่ท ำข้อตกลงวำ่ด้วยระบบประกนัสงัคมกบัญ่ีปุ่ นแล้ว (ณ เดือนสิงหาคม 2017) 
 เยอรมนั, สหรัฐอเมริกำ, เบลเยียม, ฝร่ังเศส, แคนำดำ, ออสเตรเลีย, เนเธอร์แลนด์, สำธำรณรัฐเช็ก, สเปน, ไอร์แลนด์, บรำซิล, สวิตเซอร์แลนด์, ฮงักำรีและอินเดีย, 
ลกัเซมเบิร์ก 

 (1) การปรับลดระยะเวลาสทิธ์ิที่ได้รับเงนิบ านาญชราภาพลงเป็นเวลา 10 ปี 
(ปรับลดจำกเดมิ 25 ปีเป็น 10 ปีตัง้แตเ่ดือนสงิหำคม 2017) 
หำกทำ่นมีระยะเวลำสทิธ์ิที่ได้รับเงินบ ำนำญเป็นเวลำ 10 ปี (120 เดือน) ขึน้ไปแล้ว ำนจะสำมำรถได้รับเงินบ ำนำญชรำภำพของญ่ีปุ่ นได้ 

 
 
 
 
 
 

* ทำ่นใดที่มีระยะเวลำสิทธ์ิ 10 ปี (120 เดือน) ขึน้ไปไมมี่สิทธ์ิที่จะได้รับเงินชดเชยฯ 
* ระยะเวลำนบัรวมข้ำงต้นเป็นระยะเวลำที่สำมำรถนบัรวมเป็นระยะเวลำสิทธ์ิได้ถึงแม้วำ่ไมไ่ด้เข้ำประกนัในระบบบ ำนำญของญ่ีปุ่ นในขณะนัน้ (แตไ่ม ่
สำมำรถน ำไปค ำนวณจ ำนวนเงินบ ำนำญได้) 

 เชน่ ส ำหรับชำวตำ่งชำติที่ได้รับอนญุำตให้พ ำนกัอำศยัอยูญ่ี่ปุ่ นแบบถำวรนัน้  ชว่งระยะเวลำที่อยูน่อกประเทศญ่ีปุ่ นชว่งตัง้แตเ่ดือนเมษำยน 1961 ถึง 
วนัที่ได้รับอนญุำตให้พ ำนกัอำศยัอยูญ่ี่ปุ่ นแบบถำวร (เฉพำะชว่งที่มีอำยตุัง้แต ่20 ปีขึน้ไปแตไ่มถ่ึง 60 ปีเทำ่นัน้) ถือวำ่เป็นระยะเวลำนบัรวม 

 นอกเหนือจำกข้ำงต้นทำ่นสำมำรถสอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่ส ำนกังำนระบบบ ำนำญ 

“ระยะเวลำสิทธ์ิ” คืออะไร 
# ระยะเวลำที่จำ่ยเบีย้ประกนัของระบบบ ำนำญแหง่ชำติหรือระยะเวลำที่ได้รับกำรยกเว้น 
# ระยะเวลำเข้ำประกนัในระบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรับลกูจ้ำงหรือระบบบ ำนำญข้ำรำชกำรและครูโรงเรียนเอกชน 
# ระยะเวลำทีส่ำมำรถนบัรวมเป็นระยะเวลำสิทธ์ิได้โดยไมไ่ด้เข้ำประกนัในระบบบ ำนำญของญ่ีปุ่ น (ระยะเวลำนบัรวม) 

 

* ภาษีที่ต้องเสียจากเงนิชดเชยการออกจากระบบบ านาญ 
 เงินชดเชยฯ ของระบบบ ำนำญแหง่ชำติไมถ่กูหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย แต่เงินชดเชยฯ ของระบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรับลกูจ้ำงจะถกูหกัภำษี 

ณ ที่จ่ำยในอตัรำ 20.42% เมื่อเบิกจ่ำยเงินชดเชยฯ 
 ผู้ที่ไมไ่ด้พ ำนกัอำศยัอยูใ่นญ่ีปุ่ นอำจจะได้รับเงินภำษีที่ถกูหกั ณ ที่จ่ำยคืนโดยยื่น “ค ำขอรับเงินภำษีคืนโดยด ำเนินกำรเลอืก 

วิธีกำรคิดภำษีของเงินได้เมื่อออกจำกงำน” ตอ่ส ำนกังำนภำษีสรรพำกร 
 ค ำขอดงักลำ่วจะให้ยื่นตอ่ส ำนกังำนภำษีสรรพำกรที่ดแูลควบคมุพืน้ท่ีที่ทำ่นเคยมีที่อยูห่รือที่ทำ่นเคยพ ำนกัอำศยัในญ่ีปุ่ นครัง้ลำ่สดุ 
 ในกำรยื่นค ำขอหรือกำรได้รับเงินภำษีคืน ทำ่นจ ำเป็นต้องยื่น “ใบแจ้งผู้แทนจดักำรภำษี” (แบบฟอร์มใบแจ้งนีล้งในเว็บไซต์ของ 

ส ำนกังำนภำษีแหง่ชำติประเทศญ่ีปุ่ น (http://www.nta.go.jp) ) ตอ่ส ำนกังำนภำษีสรรพำกรท่ีดแูลควบคมุพืน้ท่ีที่ทำ่นเคยมีที ่
อยูห่รือที่ทำ่นเคยพ ำนกัอำศยัในญ่ีปุ่ นครัง้ลำ่สดุก่อนเดินทำงกลบัประเทศตวัเอง ทัง้นีห้ำกทำ่นได้เดินทำงกลบัประเทศตวัเองโดยไมไ่ด้ยื่น 
“ใบแจ้งผู้แทนจดักำรภำษี” แล้ว ทำ่นต้องยื่นค ำขอพร้อม “ใบแจ้งผู้แทนจดักำรภำษี” เมื่อท ำกำรยืน่ค ำขอ สว่นคณุสมบตัิของผู้แทนจดักำรภำษี 
คือ ต้องเป็นบคุคลที่มีที่อยูห่รือทีพ่ ำนกัอำศยัในญ่ีปุ่ นอยำ่งเดียวเทำ่นัน้ (หำกมีข้อสงสยัเก่ียวกบักำรท ำเร่ืองตำ่งๆ เช่น 
กำรยื่นค ำขอนัน้กรุณำติดตอ่สอบถำมที่ส ำนกังำนภำษีสรรพำกร) 

 ทำงเรำจะโอนเงินชดเชยฯ พร้อมจดัสง่ “ใบแจ้งก ำหนดเบิกจ่ำยเงินชดเชยกำรออกจำกระบบบ ำนำญ” ไปให้ ดงันัน้เมือ่ทำ่น 
ได้รับใบแจ้งดงักลำ่วแล้ว กรุณำสง่ต้นฉบบัไปยงัผู้แทนจดักำรภำษีด้วย 

* กรณีผู้ยื่นค าร้องขอรับเงนิชดเชยการออกจากระบบบ านาญได้เสียชวีิตก่อนรับจ่ายเงนิชดเชยฯ 
คูส่มรส, บตุร, บิดำมำรดำ, หลำน, ปู่ ยำ่ตำยำย, พี่น้อง และบคุคลใน 3 ล ำดบัญำตินบัจำกผู้ยื่นค ำร้องฯ ที่ด ำรงชีวิตร่วมกนัในขณะที่ผู้ยื่นค ำร้องฯ 
เสยีชีวติ สำมำรถรับจำ่ยเงินชดเชยฯ แทนได้ (เฉพำะกรณีที่เจ้ำตวัได้ท ำกำรยื่นค ำร้องฯ ก่อนเสยีชีวิตเทำ่นัน้) 
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ภาษาไทย 

再入国許可及びみなし再入国許可を受けて出国される方へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再入国許可を受けて出国される場合でも、市区町村に転出届を提出したときは、脱退一時金の請求

をすることができます。 

≪転出届を提出せずに出国した場合≫ 

 

原則として、再入国許可の有効期間が経過するまでは国民年金の被保険者とされることから、

脱退一時金は請求できません。なお、国民年金の被保険者資格の喪失日（再入国許可の有効期

間（みなし再入国許可期間）が経過した日）から２年間が脱退一時金の請求可能期間となります。 

 

※再入国許可期限内であっても住民票が消除される場合がありますので、脱退一時金請求の時

効起算日についてはご注意ください。 

 

 

出 

国 

日 

再
入
国 

許
可
期
限 

国民年金被保険者期間 

（脱退一時金請求不可） 

再入国許可期間 

脱退一時金請求可能期間（２年間） 

入 
国 

日 

＊ 再入国許可を受けた方が再入国許可の有効期間までに再入国しなかった場合 

― POINT － 

転出届を提出していない場合、再入国許可期間内は、原則として脱退一時金を請求することができま

せん。 
  

再入国許可を受けて出国する方でも、国外へ住所を移す場合には、市区町村へ転出届を提出する

必要があります。市区町村へ転出届を提出したうえで、再入国許可を受けて出国している方は、脱退

一時金を請求することができます。 

この場合、転出日の翌日（国民年金の資格喪失日）から 2年間が脱退一時金の請求可能期間となり

ます。 
 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3255
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3255
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ภาษาไทย 
 

ส ำหรับผู้ที่จะเดินทำงออกนอกประเทศโดยได้รับอนญุำตกลบัเข้ำประเทศ (re-entry permit) หรืออนญุำตกลบัเข้ำประเทศแบบพิเศษ  
(special re-entry permit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<กรณีที่ได้เดินทำงออกจำกกประเทศโดยไมไ่ด้ยื่นใบแจ้งย้ำยออก> 
 
* กรณีที่ผู้ที่ได้รับอนญุำตกลบัเข้ำประเทศไมไ่ด้เดินทำงกลบัเข้ำประเทศภำยในก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ช่วงเวลำท่ีสำมำรถกลบัเข้ำประเทศได้  
  

ช่วงเวลำท่ีเป็นผู้ เอำประกนัในระบบบ ำนำญแหง่ชำต ิ

ช่วงเวลำท่ีสำมำรถย่ืนค ำร้องขอรับเงินชดเชยกำรออกจำกระบบ

บ ำนำญ (2 ปี) 

 (ไม่สำมำรถย่ืนค ำร้องขอรับเงินชดเชยกำรออกจำกระบบบ ำนำญได้)  

 
 

ตำมกฎแล้วผู้ที่เดินทำงออกนอกประเทศจะยงัถกูจดัเป็นผู้ เอำประกนัในระบบบ ำนำญแหง่ชำติจนพ้นก ำหนดอำยใุบอนญุำต 
กลบัเข้ำประเทศจงึไมส่ำมำรถยืน่ค ำร้องขอรับเงินชดเชยฯ ได้ โดยทำ่นจะสำมำรถยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยฯ ได้ภำยใน 2 ปีนบั 
จำกวนัท่ีสญูเสยีสทิธ์ิท่ีเป็นผู้ เอำประกนัในระบบบ ำนำญแหง่ชำต ิ(วนัท่ีพ้นก ำหนดอำยใุบอนญุำตกลบัเข้ำประเทศ (ใบอนญุำต 
กลบัเข้ำประเทศแบบพิเศษ) ) 
 
* กรุณำระมดัระวงัเร่ืองกำรเร่ิมนบัวนัที่สำมำรถยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยฯ ได้เนื่องจำกในบำงกรณีทะเบียนบ้ำนของทำ่นจะถกู 

ลบออกจำกระบบก่อนก ำหนดอำยใุบอนญุำตกลบัเข้ำประเทศ 
 

ผู้ที่เดินทำงออกจำกกประเทศโดยได้รับอนญุำตกลบัเข้ำประเทศและได้ยื่นใบแจ้งย้ำยออกไปยงัเทศบำลจะสำมำรถยื่นค ำร้องขอรับเงิน
ชดเชยกำรออกจำกระบบบ ำนำญได้ 

- POINT - 
ในกรณีไมไ่ด้ยื่นใบแจ้งย้ำยออก โดยหลกักำรแล้วไมส่ำมำรถยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยฯ ได้จนกวำ่ใบอนญุำตกลบัเข้ำประเทศหมดอำย ุ
 

ผู้ที่ได้รับอนญุำตกลบัเข้ำประเทศแตจ่ะย้ำยไปอยูต่ำ่งประเทศก็ต้องยื่นใบแจ้งย้ำยออกไปยงัเทศบำลด้วย ผู้ที่เดินทำงออกจำก 
ประเทศโดยได้รับอนญุำตกลบัเข้ำประเทศและได้ยื่นใบแจ้งย้ำยออกไปยงัเทศบำลจะสำมำรถยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยฯ ได้ 

ในกรณีนีท้ำ่นจะสำมำรถยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยฯ ได้ภำยใน 2 ปีนบัจำกวนัถดัจำกวนัท่ีย้ำยออก (วนัท่ีสญูเสยีสทิธ์ิท่ีจะรับ 
จ่ำยเงินบ ำนำญ) 
 

วนั
ที่เ
ดนิ
ทำ
งเข้

ำป
ระ
เท
ศ 

 วนั
ที่เ
ดนิ
ทำ
งอ
อก
จำ
กป
ระ
เท
ศ 

 ก ำ
หน
ดอ
ำย
ใุบ
อน
ญุ
ำต
กล
บัเ
ข้ำ
ปร
ะเท

ศ 
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                                 ภาษาไทย
国民年金被保険者の受給金額 
 

外国籍の方が、日本国内に住所を有しなくなった後に脱退一時金を請求することができます。 
第 1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と 

保険料 4分の 1免除期間の月数の 4分の 3に相当する月数、 

保険料半額免除期間の月数の 2分の 1に相当する月数、 

保険料 4分の 3免除期間の月数の 4分の 1に相当する月数 

を合計した月数が 6か月以上あって、年金等の受給権が発生していない方が対象になります。 

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき（日本国内に住所を有しなくなった日）から    

2年以内に請求してください。 

 

受給金額 

最後に保険料を納付した月により、受給金額は以下のとおりとなります。 
 

♢ 最後に保険料を納付した月が平成 29 年度に属する場合と平成 29 年 3 月以前の場合の受給金額

は、下記の表のとおりとなります。 

 

対象月数 

脱退一時金額 

平成 29年 4 月

から平成 30 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 28 年 4月

から平成 29 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 27年 4 月

から平成 28 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 26 年 4月

から平成 27 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 25年 4 月

から平成 26 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 24 年 4月

から平成 25 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

6月以上 12月未満 49,470円 48,780円 46,770円 45,750円 45,120円 44,940円 

12月以上 18月未満 98,940円 97,560円 93,540円 91,500円 90,240円 89,880円 

18月以上 24月未満 148,410円 146,340円 140,310円 137,250円 135,360円 134,820円 

24月以上 30月未満 197,880円 195,120円 187,080円 183,000円 180,480円 179,760円 

30月以上 36月未満 247,350円 243,900円 233,850円 228,750円 225,600円 224,700円 

36月以上 296,820円 292,680円 280,620円 274,500円 270,720円 269,640円 

 
 

対象月数 

脱退一時金額 

平成 23年 4 月

から平成 24 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 22年 4 月

から平成 23 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 21年 4 月

から平成 22 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 20年 4 月

から平成 21 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 19年 4 月

から平成 20 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 18 年 4月

から平成 19 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

6月以上 12月未満 45,060円 45,300円 43,980円 43,230円 42,300円 41,580円 

12月以上 18月未満 90,120円 90,600円 87,960円 86,460円 84,600円 83,160円 

18月以上 24月未満 135,180円 135,900円 131,940円 129,690円 126,900円 124,740円 

24月以上 30月未満 180,240円 181,200円 175,920円 172,920円 169,200円 166,320円 

30月以上 36月未満 225,300円 226,500円 219,900円 216,150円 211,500円 207,900円 

36月以上 270,360円 271,800円 263,880円 259,380円 253,800円 249,480円 
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ภาษาไทย 
จ านวนเงนิที่ ผู้เอาประกนัในระบบบ านาญแห่งชาติรับจ่าย                        

 

ชำวตำ่งชำตจิะสำมำรถยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยกำรออกจำกระบบบ ำนำญได้หลงัไมม่ีที่อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น 
ในกรณีที่จำ่ยเบีย้ประกนัให้แก่ระบบบ ำนำญแหง่ชำติในฐำนะผู้เอำประกนัประเภท 1 โดยรวมจ ำนวนเดือนดงัตอ่ไปนีแ้ล้วเป็นเวลำ 6 
เดือนขึน้ไป 

- จ ำนวนเดือนท่ีจ่ำยเตม็จ ำนวน 
- 3/4 ของจ ำนวนเดือนในชว่งที่ได้รับกำรยกเว้น 1/4 จำกจ ำนวนเต็ม 
- 1/2 ของจ ำนวนเดือนในชว่งที่ได้รับกำรยกเว้น 1/2 จำกจ ำนวนเต็ม 
- 1/4 ของจ ำนวนเดือนในชว่งที่ได้รับกำรยกเว้น 3/4 จำกจ ำนวนเต็ม 

รวมทัง้ต้องเป็นผู้ไมม่ีสทิธ์ิรับจ่ำยเงินบ ำนำญใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นีท้ำ่นจะต้องยื่นค ำร้องฯ ภำยใน 2 ปีนบัจำกวนัท่ีทำ่นได้สญูเสยีสทิธ์ิท่ีเป็นผู้ เอำประกนัในระบบบ ำนำญแหง่ชำติ (วนัท่ีไมม่ีท่ี 
อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น) 

จ านวนเงนิที่ รับจ่าย 

จ ำนวนเงินท่ีรับจำ่ยนัน้ดงัที่แสดงไว้ในตำรำงข้ำงลำ่งนี ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเดือนท่ีจำ่ยเบีย้ประกนัครัง้สดุท้ำย 

♦ ส ำหรับจ ำนวนเงินท่ีรับจ่ำยในกรณีที่จ่ำยเบีย้ประกนัครัง้สดุท้ำยในช่วงปีงบประมำณ 2017 และก่อนเดือนเมษำยน 2017 มีดงัตอ่ไปนี ้
 

 

รวมระยะเวลำที่อยู่ในควำมคุ้มค

รองของระบบ 

(เดือน) 

จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยกรณีท่ีเดือนจ่ำยเบีย้ประกนัครัง้สดุท้ำยของผู้ยื่นค ำร้องอยูใ่นระหวำ่งเดือนท่ีระบไุว้  

เมษำยน 2017 
ถึงมีนำคม 2018 

เมษำยน 2016 
ถึงมีนำคม 2017 

เมษำยน 2015 
ถึงมีนำคม 2016 

เมษำยน 2014 
ถึงมีนำคม 2015 

เมษำยน 2013 
ถึงมีนำคม 2014 

เมษำยน 2012 
ถึงมีนำคม 2013 

6 - 11  เดือน ¥49,470 ¥48,780 ¥46,770 ¥45,750 ¥45,120 ¥44,940 

12 - 17   เดือน ¥98,940 ¥97,560 ¥93,540 ¥91,500 ¥90,240 ¥89,880 

18 - 23   เดือน ¥148,410 ¥146,340 ¥140,310 ¥137,250 ¥135,360 ¥134,820 

24 - 29   เดือน ¥197,880 ¥195,120 ¥187,080 ¥183,000 ¥180,480 ¥179,760 

30 - 35   เดือน ¥247,350 ¥243,900 ¥233,850 ¥228,750 ¥225,600 ¥224,700 

36  เดือน และกวำ่นัน้ ¥296,820 ¥292,680 ¥280,620 ¥274,500 ¥270,720 ¥269,640 

 

 

รวมระยะเวลำที่อยู่ในควำมคุ้มคร

องของระบบ  

(เดือน) 

จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยกรณีท่ีเดือนจ่ำยเบีย้ประกนัครัง้สดุท้ำยของผู้ยื่นค ำร้องอยูใ่นระหวำ่งเดือนท่ีระบไุว้ 

เมษำยน 2011 
ถึงมีนำคม 2012 

เมษำยน 2010 
ถึงมีนำคม 2011 

เมษำยน 2009 
ถึงมีนำคม 2010 

เมษำยน 2008 
ถึงมีนำคม 2009 

เมษำยน 2007 
ถึงมีนำคม 2008 

เมษำยน 2006 
ถึงมีนำคม 2007 

6 - 11 เดือน ¥45,060 ¥45,300 ¥43,980 ¥43,230 ¥42,300 ¥41,580 

12 - 17  เดือน ¥90,120 ¥90,600 ¥87,960 ¥86,460 ¥84,600 ¥83,160 

18 - 23  เดือน ¥135,180 ¥135,900 ¥131,940 ¥129,690 ¥126,900 ¥124,740 

24 - 29  เดือน ¥180,240 ¥181,200 ¥175,920 ¥172,920 ¥169,200 ¥166,320 

30 - 35  เดือน ¥225,300 ¥226,500 ¥219,900 ¥216,150 ¥211,500 ¥207,900 

36 เดือน และกวำ่นัน้ ¥270,360 ¥271,800 ¥263,880 ¥259,380 ¥253,800 ¥249,480 
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厚生年金保険被保険者の受給金額                  ภาษาไทย 

外国籍の方が、日本国内に住所を有しなくなった後に脱退一時金を請求することができます。 
脱退一時金は厚生年金保険の保険料を 6か月以上支払い、年金等の受給権が発生していない方が
対象になります。 
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき（日本国内に住所を有しなくなった日）から    
2年以内に請求してください。 

受給金額 

脱退一時金は、被保険者期間に応じて、以下のとおり計算されます。この給付は、課税の対象と
なります。（2ページ目参照） 

♢ 計算式 

脱退一時金額＝平均標準報酬額***×支給率*
（*厚生年金保険の被保険者期間に応じた支給率は次の表のとおりです。） 

 

厚年被保険者期間 
月数 

最終月が平

成 21年 9月

から平成 22

年 8月の場

合の率 

最終月が平

成 22年 9月

から平成 23

年 8月の場

合の率 

最終月が平

成 23年 9月

から平成 24

年 8月の場

合の率 

最終月が平

成 24年 9月

から平成 26

年 8月の場

合の率 

最終月が平

成 26年 9月

から平成 27

年 8月の場

合の率 

最終月が平

成 27年 9月

から平成 28

年 8月の場

合の率 

最終月が平

成 28年 9月

から平成 29

年 8 月の場

合の率 

最終月が平

成 29年 9月

から平成 30

年 8 月の場

合の率 

6 月以上 12月未満 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
12 月以上 18 月未満 0.9 0.9 1 1 1 1 1.1 1.1 
18 月以上 24 月未満 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 
24 月以上 30 月未満 1.8 1.9 1.9 2 2.1 2.1 2.1 2.2 
30 月以上 36 月未満 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 
36 月以上 2.8 2.8 2.9 3 3.1 3.1 3.2 3.3 

 
 

【参考】 平成 17年 4月以降の厚生年金保険の被保険者期間がある方の計算式について 
脱退一時金額＝平均標準報酬額*** 

×支給率{(保険料率****×1／2)×被保険者期間月数に応じた数**} 

**被保険者期間月数に応じた数に
ついては次のとおりです。 

 
 

厚年被保険者期間月数 支給率計算に用いる数 
6 月以上 12月未満 6 
12 月以上 18 月未満 12 
18 月以上 24 月未満 18 
24 月以上 30 月未満 24 
30 月以上 36 月未満 30 

36 月以上 36 
***平均標準報酬額 

♢ 厚生年金保険被保険者期間の全部が平成 15年 4月以後の方 

平均標準報酬額 ＝  

♢ 厚生年金保険被保険者期間の全部又は一部が平成 15年 3月以前の方 

平均標準報酬額 ＝ 

****保険料率 

最終月が 1月～8月の場合、前々年 10月時点の保険料率になります。 
最終月が 9月～12月の場合、前年 10月時点の保険料率になります。 

被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計 

全被保険者期間の月数 

全被保険者期間の月数 

平成15年3月以前の被保険者期間
の各月の標準報酬月額×1.3 

+ 
平成 15 年 4 月以後の被保険者期間の  
各月の標準報酬月額標準賞与額の合計 
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ภาษาไทย 
จ านวนเงนิท่ีผู้เอาประกันในระบบการประกันบ านาญส าหรับลูกจ้าง (EPI) รับจ่าย 

 

ชำวตำ่งชำตจิะสำมำรถยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยกำรออกจำกระบบบ ำนำญได้หลงัไมม่ีที่อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น 

ทำ่นจะสำมำรถยื่นค ำร้องขอรับเงินชดเชยฯ ได้ในกรณีทีจ่่ำยเบีย้ประกนัให้แก่ระบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรับลกูจ้ำงเป็นเวลำ 6 เดือนขึน้ไป 
รวมทัง้ต้องเป็นผู้ไมม่ีสทิธ์ิรับจ่ำยเงินบ ำนำญใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นีท้ำ่นจะต้องยื่นค ำร้องฯ ภำยใน 2 ปีนบัจำกวนัท่ีทำ่นได้สญูเสยีสทิธ์ิท่ีเป็นผู้ เอำประกนัในระบบบ ำนำญแหง่ชำติ (วนัท่ีไมม่ีท่ี 
อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น) 

จ านวนเงนิที่ รับจ่าย 

จ ำนวนเงินชดเชยฯ ขึน้อยูก่บัระยะเวลำทีเ่ป็นผู้ เอำประกนัและสำมำรถค ำนวณได้ตำมสตูรดงันี ้ทัง้นีเ้งินชดเชยฯ นีเ้ป็นเงินท่ีต้องเสยีภำษี 
(อ้ำงอิงหน้ำที่ 4) 

♦ สตูรค านวณ 

จ านวนเงนิชดเชยฯ = ค่าตอบแทนมาตรฐานโด
ยเฉลี่ย (ASR)*** 

x ตัวคณู* (*ตัวคูณตามระยะเวลาที่เป็นผู้เอาประกันในระบบ  

EPI ดังที่แสดงไว้ในตารางข้างล่าง) 
 
 

รวมระยะเวลำที่อยู่ในควำมคุ้ม

ครองจำกระบบ EPI 

(เดือน) 

เลือกตัวคูณตามช่องท่ีตรงกับเดือนท่ีผู้ยื่นค าร้องจ่ายเบีย้ประกันครัง้สุดท้าย 

กันยำยน 2009  

ถึงสิงหำคม 2010 

กันยำยน 2010  

ถึงสิงหำคม 2011 

กันยำยน 2011  

ถึงสิงหำคม 2012 

กันยำยน 2012  

ถึงสิงหำคม 2014 

กันยำยน 2014  

ถึงสิงหำคม 2015 

กันยำยน 2015  

ถึงสิงหำคม 2016 

กันยำยน 2016  

ถึงสิงหำคม 2017 

กันยำยน 2017  

ถึงสิงหำคม 2018 

 6 - 11 เดือน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

12 - 17 เดือน 0.9 0.9 1 1 1 1 1.1 1.1 

18 - 23 เดือน 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 

24 - 29 เดือน 1.8 1.9 1.9 2 2.1 2.1 2.1 2.2 

30 - 35 เดือน 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 

36 เดือนและกวำ่นัน้ 2.8 2.8 2.9 3 3.1 3.1 3.2 3.3 

 

 

[อ้างอิง] สูตรค านวณส าหรับผู้ที่มีระยะเวลาที่เป็นผู้เอาประกนัในระบบ EPI ในเดือนเมษายน 2005 และหลังจากนัน้ 
 

จ านวนเงนิชดเช
ยฯ 

= 

ค่าตอบแทนมาตร
ฐานโดยเฉลี่ย 
(ASR)*** 

x ตัวคณู  (1/2 ของอตัราเบีย้ประกนั****) X 
ดัชนีตามระยะเวลาที่เป็นผู้เอาประกัน** 

 

 
**ดัชนีตามระยะเวลาที่เป็นผู้เอาประกันมีดงันี ้ จ ำนวนเดือนที่เป็นผู้ เอำประกนัในระบบ 

EPI 
ดชันีที่ใช้ในกำรค ำนวณคำ่ตวัคณู 

ตัง้แต ่6 เดือนแตไ่มถ่ึง 12 เดือน 6 
ตัง้แต ่12 เดือนแตไ่มถ่ึง 18 เดือน 12 
ตัง้แต ่18 เดือนแตไ่มถ่ึง 24 เดือน 18 
ตัง้แต ่24 เดือนแตไ่มถ่ึง 30 เดือน 24 
ตัง้แต ่30 เดือนแตไ่มถ่ึง 36 เดือน 30 

ตัง้แต ่36 เดือนขึน้ไป 36 
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ภาษาไทย 

  

 

***ค่าตอบแทนมาตรฐานโดยเฉลี่ย (ASR) 

 ส ำหรับผู้ที่มีระยะเวลำที่เป็นผู้ เอำประกนัในระบบ EPI ทัง้หมดในเดือนเมษำยน 2003 และหลงัจำกนัน้ 

ASR = 
ผลรวมของคำ่ตอบแทนมำตรฐำนรำยเดือนของแตล่ะเดือน + คำ่เงินโบนสัมำตรฐำนในชว่งที่เป็นผู้ เอำประกนั 

จ ำนวนเดือนที่เป็นผู้ เอำประกนัทัง้หมด 

 ส ำหรับผู้ที่มีระยะเวลำที่เป็นผู้ เอำประกนัในระบบ EPI ทัง้หมดหรือบำงสว่นก่อนเดือนเมษำยน 2003 

ASR = 

1.3 X ผลรวมของคำ่ตอบแทนมำตรฐำนรำยเดือนของแตล่ะ 

เดือนในช่วงท่ีเป็นผู้ เอำประกนัก่อนเดือนเมษำยน 2003 
+ 

ผลรวมของคำ่ตอบแทนมำตรฐำนรำยเดือนของแตล่ะเดือนและคำ่เงินโบนสัม

ำตรฐำนในช่วงท่ีเป็นผู้ เอำประกนัในเดือนเมษำยน 2003 และหลงัจำกนัน้ 

จ ำนวนเดือนที่เป็นผู้ เอำประกนัทัง้หมด 

 

****อัตราเบีย้ประกนั 

ถ้ำเดือนสดุท้ำยที่เป็นผู้ เอำประกนัอยูร่ะหวำ่งเดือนมกรำคมถึงเดอืนสงิหำคม อตัรำเบีย้ประกนัจะเป็นอตัรำ ณ เดือนตลุำคม 2 
ปีก่อนหน้ำนัน้ ถ้ำเดือนสดุท้ำยที่เป็นผู้ เอำประกนัอยูร่ะหวำ่งเดือนกนัยำยนถึงเดือนธนัวำคม อตัรำเบีย้ประกนัจะเป็นอตัรำ ณ 
เดือนตลุำคมปีก่อนหน้ำ 
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ภาษาไทย 
โอนเงนิคืนกรณีออกจากระบบเป็นเงนิก้อนไปต่างประเทศเป็นเงนิสกุลดังต่อไปนี:้  

脱退一時金を日本国外へ送金する際に使用する通貨は次のとおりです。 

ออสเตรเลีย オーストラリア ดอลลาร์ออสเตรเลีย オーストラリア・ドル 

ออสเตรีย オーストリア ยโูร ユーロ 

เบลเยี่ยม ベルギー ยโูร ユーロ 

แคนาดา カナダ ดอลลาร์แคนาดา カナダ・ドル 

คิวบา キューバ ยโูร ユーロ 

ไซปรัส キプロス ยโูร ユーロ 

เดนมาร์ค デンマーク โครนเดนมาร์ค デンマーク・クローネ 

เอสโตเนีย エストニア ยโูร ユーロ 

ฟินแลนด์ フィンランド ยโูร ユーロ 

ฝร่ังเศส フランス ยโูร ユーロ 

เยอรมนี ドイツ ยโูร ユーロ 

กรีซ ギリシャ ยโูร ユーロ 

อิหร่าน イラン (เยนญ่ีปุ่ น)* 日本円 

ไอร์แลนด ์ アイルランド ยโูร ユーロ 

อิตาลี イタリア ยโูร ユーロ 

ลตัเวีย ラトビア ยโูร ユーロ 

ลิทวัเนีย リトアニア ยโูร ユーロ 

ลกัเซมเบิร์ก ルクセンブルク ยโูร ユーロ 

มอลตา マルタ ยโูร ユーロ 

โมนาโค モナコ公国 ยโูร ユーロ 

พม่า ミャンマー เยนญ่ีปุ่ น** 日本円 

เนเธอร์แลนด ์ オランダ ยโูร ユーロ 

นิวซีแลนด ์ ニュージーランド ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ ニュージーランド・ドル 

เกาหลีเหนือ 朝鮮民主主義人民共和国 (เยนญ่ีปุ่ น)* 日本円 

นอร์เวย ์ ノルウェー โครนนอร์เวย ์ ノルウェー・クローネ 

โปรตุเกส ポルトガル ยโูร ユーロ 

สิงคโปร์ シンガポール ดอลลาร์สิงคโปร์ シンガポール・ドル 

สโลวาเกีย スロバキア ยโูร ユーロ 

สโลวีเนีย スロベニア ยโูร ユーロ 

สเปน スペイン ยโูร ユーロ 

ซูดาน スーダン ปอนดอ์งักฤษ イギリス・ポンド 

สวีเดน スウェーデン โครนสวีเดน  スウェーデン・クローネ 

สวิตเซอร์แลนด ์ スイス สวิสฟรังค ์ スイス・フラン 

องักฤษ イギリス ปอนดอ์งักฤษ イギリス・ポンド 

ประเทศและดินแดนอื่นนอกเหนือจากข้างต้น 上記以外の国 ดอลลาร์สหรัฐฯ アメリカ・ドル 

* โอนเงนิคืนไปยังธนาคารในญ่ีปุ่นเท่านัน้  

日本の金融機関でのみお受け取りいただけます。 

**ธนำคำรท่ีสำมำรถโอนเงินได้ส ำหรับประเทศพม่ำมี 3 แหง่นี ้(ณ เดือนมกรำคม 2017) 

ミャンマーの送金可能な銀行は以下の 3 行です。（2017.1 現在） 

Myanma Foreign Trade Bank  

Myanma Investment and Commercial Bank   

Co-Operative Bank Ltd. 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
（日本年金機構 記入欄） 

加入制度 チェック 1 チェック 2 チェック 3 チェック 4 

 
 

（送金先国）（課税△/非 0）（本人請求△/他 2）（日独非対象者△ 

/対象者 01） 

日本年金機構 決定印 日本年金機構 受付印 

  

（入力回付年月日） 

  ค ำร้องขอรับเงินชดเชยกำรออกจำกระบบบ ำนำญ 
(ระบบบ ำนำญแหง่ชำต/ิระบบกำรประกนับ ำนำญส ำหรับลกูจ้ำง) 
 
脱退一時金請求書（国民年金／厚生年金保険） 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

受付番号     （日本年金機構記入欄） 

* หากท่านได้รับเงินชดเชยฯ เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาท่ีท่านเข้าระบบบ านาญท่ีเป็นฐานในการค านวณจ านวนเงินชดเชยฯ ถือเป็นโมฆะ ดงันัน้กรุณาอ่านข้อควรระวงัในหน้าท่ี 4 ของค าร้องขอรับเงินช 
ดเชยการออกจากระบบบ านาญเพื่อพิจารณาเร่ืองการรับจ่ายเงินบ านาญในอนาคตให้ดีก่อนตดัสินใจยื่นค าร้องขอรับเงินชดเชยฯ อยา่งไรก็ตามหากท่านมีความประสงค์ท่ีจะยื่นค าร้องดงักลา่ว 
กรุณาลงช่ือในช่อง “2” ด้วย สว่นท่านใดท่ีมีระยะเวลาท่ีเป็นผู้ เอาประกนันานและไมไ่ด้ลงช่ือในช่อง “2” ทางเราอาจจะสง่เอกสารค าร้องคืนเพื่อตรวจสอบความประสงค์ในการยื่นค าร้องของท่าน 

※脱退一時金を支給した場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金加入期間ではなくなります。脱退一時金請求書の 2 ページ目の注意書き

をよくご覧いただき、将来的な年金受給を考慮したうえでなお脱退一時金の受給を希望される場合、必ず「2」欄に署名してください。被保険者期

間が長期にわたる方で「2」欄に署名がなされていない場合、請求の意思の確認のために書類をお返しする場合があります。 

※ 
 กรุณ

ากรอกข้อความเป็นอักษรโรมันตวัใหญ่
 และกรอกเฉพาะส่วนที่อยู ่ในกรอบเส้นด าหนาเท่านัน้

. 

（
記
入
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
大
文
字
で
お
願
い
し
ま
す
。） 

太
わ
く
内
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

1. วันที่ ปี        เดอืน        วันที่ 

記入日         年    月    日 

◎  กรุณากรอกตัง้แต่ 1. ถึง 6. ข้างล่างนี ้ 2.  ลายมือชื่อ 

請求者本人の署名（サイン） 

3. กำรอนญุำตให้พ ำนกัอำศยัอยูญ่ี่ปุ่ นแบบถำวร 
(วนัท่ีได้รับอนญุำต)永住許可の有無（許可日） 
มี        /         ไมม่ี  

 ((วนัท่ีได้รับอนญุำต:                      ) 

4.  ช่ือ, วันเดือนปีเกิด และท่ีอยู่（請求者氏名、生年月日及び住所） 

ชื่อ 
氏 名 

  
 
 

วันเดอืนปีเกิด 
生年月日 

    ปี 

年 
  

เดือน 

月 
  

วันที่ 
日 

สญัชำติ 
国籍 

ที่อยู่หลังออกจากประเทศญี่ปุ่น 
離日後の住所 

 

 

 ประเทศ 

5.  กรุณาระบุบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้โอนเงนิเข้า（脱退一時金振込先口座） 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
日本年金機構記入欄 

1 3 銀行コード     支店コード    預金種別 1 

ชื่อธนาคาร 
銀行名 

 

ชื่อสาขาของธนาคาร 
支店名 

 

ที่อยู่ของสาขาธนาคาร 
支店の所在地 

 

 ประเทศ 

หมายเลขบัญชี 
口座番号 

 ประทบัตรารับรองของธนาคาร 
銀行の証明印 

ช่ือเจ้าของบัญชี/ผู้ยื่นค าร้อง  

請求者本人の口座名義 

อักษรโรมัน  

อักษรคาตาคานะกรณีท่ีเป็นธนาคารในญ่ีปุ่น カタカナ（日本国内の金融機関を指定した際のみ記載） 

6.  หมายเลขสมุดบันทกึเงนิส ารองเลีย้งชีพ（年金手帳の記載事項） 
หมายเลขเงนิส ารองเลีย้งชีพพืน้ฐาน 

基礎年金番号 
    ―       

หมายเลขทะเบียนของแต่ละระบบ 

各制度の記号番号 
    ―       

厚年 船員 国年 

地共 

 

私学 

 

国共 
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เอกสารแนบพร้อมใบยื่นค าร้อง  
ถ้ำผู้ยื่นค ำร้องไมจ่ดัสง่เอกสำรที่ระบไุว้ใน (1) (2) (3) และ (4) ทกุรำยกำรมำให้ ทำงเรำอำจจ ำเป็นต้องคืนใบยื่นค ำร้องนัน้ไปยงัผู้สง่ 
添付書類 （①～④の書類等が添付されていない場合は、請求書をお返しすることになりますので添付もれのないようお願い

します。） 

①  ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (หน้ำทีแ่สดงชื่อ, วนัเดือนปีเกิด, สญัชำติ, ลำยมือชื่อและสถำนภำพกำรพ ำนกัในญ่ีปุ่ น) 
パスポート（旅券）の写し（氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ） 

② ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (หน้ำทีแ่สดงวนัเดินทำงออกจำกประเทศญ่ีปุ่ นครัง้สดุท้ำย) 
  パスポート（旅券）の写し（最後に日本を出国した年月日が確認できるページ） 

#  ทัง้นีห้ำกทำ่นจะย่ืนค ำร้องจำกภำยในประเทศญ่ีปุ่ นก่อนเดนิทำงกลบัประเทศตวัเอง กรุณำแนบเอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดงกำรย่ืน ใบแจ้งย้ำยออกไปยงัเทศบำล (เชน่ 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีระบไุว้ว่ำจะย้ำยออกจำกประเทศญ่ีปุ่ นหรือใบบนัทกึประวตักิำรย้ำยท่ีอยู่ ของทะเบียนบ้ำน เป็นต้น) แทนเอกสำรตำมข้อ ② ข้ำงต้น 
และย่ืนค ำร้องหลงัวนัท่ี (จะ) ย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำน 
◎ なお、帰国前に日本国内から請求書を提出される場合には、上記②の代わりに日本国外に転出予定である旨が記載された住民

票の写しや住民票の除票等、市区町村に転出届を提出したことを確認できる書類を添付し、住民票の転出（予定）日以降に日本年金

機構へ提出してください。 

③  ให้ทำงธนำคำรประทบัตรำรับรองลงบนใบยื่นค ำร้อง หรือเอกสำรเก่ียวกบับญัชีเงินฝำกที่ออกโดยธนำคำร ระบชุื่อธนำคำร, ชื่อและ 
ต ำบลที่อยูข่องส ำนกังำนสำขำของธนำคำร, หมำยเลขบญัชี,หลกัฐำนที่ระบวุำ่เจ้ำของบญัชีเป็นผู้ยื่นค ำร้องตวัจริง (หลกัฐำนใดก็ 
ตำมที่ออกโดยธนำคำรที่ใช้บริกำรอยู)่ กรณีที่ให้สง่เงินคืนไปยงัธนำคำรในญ่ีปุ่ น ผู้ยื่นค ำร้องจ ำเป็นต้องลงทะเบียนชื่อบญัชี (ซึง่ตนเป็นเจ้ำของบญัชี) 
เป็นอกัษรคำตำคำนะ  ทัง้นีไ้มส่ำมำรถรับเงินคืนได้ที่ธนำคำรไปรษณีย์แหง่ญ่ีปุ่ น 
請求書の「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けるか、「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」「口座番号」及

び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類を添付してください（銀行が発行した証明書等）。なお、日本

国内の金融機関で受ける場合は、口座名義がカタカナで登録されていることが必要です。 

※ゆうちょ銀行では脱退一時金を受け取ることができません。 

④  สมดุเงินบ ำนำญหรือเอกสำรหลกัฐำนที่แสดงหมำยเลขเงินบ ำนำญพืน้ฐำนอื่นๆ 
国民年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類 

 

กรุณากรอกข้อความเกี่ยวกับประวัติการอยู่ในความคุ้มครองจากระบบเงนิส ารองเลีย้งชีพสาธารณะของญ่ีปุ่น 
(ระบบประกันเงนิส ารองเลีย้งชีพพนักงานบริษัท, เงนิส ารองเลีย้งชีพประชาชาติ, ประกันลูกเรือ, ระบบบ ำนำญข้ำรำชกำรและครูโรงเรียนเอกชน) 
ข้างล่างนี ้
公的年金制度（厚生年金保険、国民年金、船員保険、共済組合）に加入していた期間を記入してください。 

 

ประวัติการอยู่ในความคุ้มครองจากเงนิส ารองเลีย้งชีพ    กรุณาแจ้งข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องเท่าที่จะท าได้ 
履歴（公的年金制度加入経過） ※できるだけくわしく、正確に記入してください。 

(1) ชื่อผู้ จ้างงาน (ชื่อเจ้าของเรือ 

กรณีที่เป็นลูกเรือ) 
(1)事業所（船舶所有者）の
名称及び船員であったと
きはその船舶名 

 

(2)ที่อยู่ของผู้ จ้างงาน (ชื่อเจ้าของ 
เรือกรณีที่เป็นลูกเรือ) หรือที่อยู่ 
ของผู้ยื่นค าร้องในประเทศญี่ปุ่นช่วงที่อยู่ในความคุ้ 
มครองของระบบเงนิส ารองเลีย้งชีพประชาชาต ิ 

(2) 事業所（船舶所有者）の所
在地または国民年金加入時の
住所 

(3) ระยะเวลาการท างานหรือระยะ 
เวลาที่อยู่ในความคุ้มครอง 
จากระบบเงนิส ารองเลีย้งชีพ 

ประชาชาติ 
(3) 勤務期間または国民年金
の加入期間 

 

(4) ประเภทของระบบเงนิส ารอง 
เลีย้งชีพที่ผู้ยื่นค าร้องอยู่ในความคุ้มครอง  

(4) 加入していた年金制度の
種別 

 

    ปี 年/เดือน 月/วันที่ 日 

ตัง้แต่ 

から 
ถึง 

まで 

1. เงนิส ารองเลีย้งชีพประชาชาต ิ  国民年金 
2. ประกันเงนิส ารองเลีย้งชีพพนักงานบริษัท 
 厚生年金保険 
3. ประกันลูกเรือ 船員保険 

4. ระบบบ านาญข้าราชการและครูโรงเรียนเอกชน 

 (เคยีวไซ คมุิไอ) 共済組合  

  ปี 年/เดือน 月/วันที่ 日 

ตัง้แต่ 

から 
ถึง 

まで 

1. เงนิส ารองเลีย้งชีพประชาชาต ิ  国民年金 
2. ประกันเงนิส ารองเลีย้งชีพพนักงานบริษัท 
 厚生年金保険 
3. ประกันลูกเรือ 船員保険 

4. ระบบบ านาญข้าราชการและครูโรงเรียนเอกชน 

 (เคยีวไซ คมุิไอ) 共済組合  

  ปี 年/เดือน 月/วันที่ 日 

ตัง้แต่ 

から 
ถึง 

まで 

1. เงนิส ารองเลีย้งชีพประชาชาต ิ  国民年金 
2. ประกันเงนิส ารองเลีย้งชีพพนักงานบริษัท 
 厚生年金保険 
3. ประกันลูกเรือ 船員保険 

4. ระบบบ านาญข้าราชการและครูโรงเรียนเอกชน 

 (เคยีวไซ คมุิไอ) 共済組合  

  ปี 年/เดือน 月/วันที่ 日 

ตัง้แต่ 

から 
ถึง 

まで 

1. เงนิส ารองเลีย้งชีพประชาชาต ิ  国民年金 
2. ประกันเงนิส ารองเลีย้งชีพพนักงานบริษัท 
 厚生年金保険 
3. ประกันลูกเรือ 船員保険 

4. ระบบบ านาญข้าราชการและครูโรงเรียนเอกชน 

 (เคยีวไซ คมุิไอ) 共済組合  

(หมายเหตุ) กรณีที่อยู่ในความคุ้มครองจากระบบเงนิส ารองเลีย้งชีพประชาชาต ิกรุณาระบุเฉพาะต าบลที่อยู่ของผู้ยื่นค าร้องในประเทศญี่ปุ่นเท่านัน้  
（注）国民年金に加入していた期間は、住んでいた住所のみを記入してください。 
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ภาษาไทย 

วิธีกรอกแบบฟอร์ม 

กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อ 1. ถึง 6. ให้ครบถ้วน ถ้ากรอกไม่ครบถ้วน เราอาจจ าเป็นต้องส่งใบยื่นค าร้องกลับคืนไป 

(1)   กรอก [4. ช่ือ, วันเดือนปีเกิด, ต าบลที่อยู่] และ [5. ระบุบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงนิเข้า] ด้วยอักษรโรมันตัวใหญ่ 

(2)  ในการกรอกช่อง [6. หมายเลขสมุดบันทกึเงนิส ารองเลีย้งชีพ] ให้ดูหมายเลขพืน้ฐานเงินส ารองเลีย้งชีพ 
และหมายเลขทะเบียนในระบบเงนิส ารองเลีย้งชีพแต่ละชนิดที่คุ้มครอง จากสมุดบันทกึเงนิส ารองเลีย้งชีพ 

(3)   กรุณาอย่าเขียนอะไรลงในช่อง [ ส าหรับเจ้าหน้าที่ ] 

(4) ก่อนส่งใบค าร้อง ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้จดหมายเลขพืน้ฐานเงินส ารองเลีย้งชีพและหมายเลขอื่นๆเอาไว้ เพราะมีความส าคัญ 
เมื่อต้องการติดต่อกับเราผู้ยื่นค าร้องจ าเป็นต้องใช้หมายเลขเหล่านัน้ 

(5) หากท่านไม่ทราบหมายเลขเงนิบ านาญพืน้ฐานของตน กรุณากรอกช่องประวัติในหน้าที่ 14 

記入上の注意 

請求書の 1～6 については必ず記入してください。 

記入のない場合は請求書をお返しする場合があります。 

① 「4.請求者氏名、生年月日及び住所」及び「5.脱退一時金振込先口座」は、アルファベット大文字で

記入漏れのないようお願いします。 

② 「6.年金手帳の記載事項」の基礎年金番号欄には年金手帳に記載されている基礎年金番号、各制度の

記号番号欄には今まで加入したことのある年金制度の年金手帳の記号番号を転記してください。 

③ 「日本年金機構記入欄」は、記入しないでください。 

④ 「年金手帳の基礎年金番号及び年金手帳の記号番号」は、後日あなたが照会するときに使用します

ので、請求書を提出するときは必ず番号を控えておいてください。 

⑤ 基礎年金番号がわからない場合は、14ページの履歴欄を記入してください。 

 

 

 

                                       （2017.4） 

 

 

กรุณาใช้ฉลากต าบลที่อยู่ นีปิ้ดหน้าซองส่งใบค าร้องมายังเรา 
切り取って請求書送付時の封筒に貼って使用してください。 

(กรณีที่สง่จำกภำยในประเทศญ่ีปุ่ นก็สง่มำยงัที่อยูเ่ดียวกนันี)้ 
（日本国内から送付する場合も送付先は同じです。） 

 

 

 

 

 

 

AIR MAIL 
 

Japan Pension Service 

3-5-24, Takaido-nishi, Suginami-Ku,  

Tokyo 168-8505     JAPAN 

〒168-8505  東京都杉並区高井戸西 3丁目 5番 24号 

日本年金機構  （外国業務グループ）  

 

TEL. +81 - 3 - 6700 - 1165 
(The telephone service is in Japanese.) 


