
ภาษาญีปุ่่ น

บรกิารโทรฟรไีมม่คีา่ใชจ้า่ย

โทร: 0120-95-0178
*เวลาใหบ้รกิารจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวันทีใ่ชบ้รกิาร
วันจันทรถ์งึศกุร ์เวลา 9:30-20:00 น. 
วันเสาร ์อาทติยแ์ละวันหยดุนักขตัฤกษ์ เวลา 9:30-17:30 น.

(กรณีสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบั My number card และ My number point สามารถ
สอบถามไดต้ัง้แตเ่วลา 9:30-20:00 น. )

ภาษาตา่งประเทศ

กรณีสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบั My number cardのこと

โทร: 0120-0178-27
กรณีทีต่ดิตอ่ไมไ่ดใ้หใ้ชเ้บอร ์0570-064-738

*ทัง้นีเ้วลาใหบ้รกิารจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัภาษาทีเ่ลอืกใช ้

・ English (ภาษาองักฤษ), 中文 (จนี), 한국어 (เกาหลใีต)้, 

Español (สเปน), Português (โปรตเุกส) 

เวลา 9:30-20:00 น. 

・ ภาษาไทย, नेपाली भाषा (เนปาล),

Bahasa Indonesia (อนิโดนเีซยี)

เวลา 9:00-18:00 น. 

・ Tiếng Việt (ภาษาเวยีดนาม), Pilipino (ฟิลปิปินส)์ 

เวลา 10:00-19:00 น. 

กรณีของ My number point

โทร: 0570-028-125
*เวลาใหบ้รกิาร

English (ภาษาองักฤษ), 中文 (จนี), 한국어 (เกาหลใีต)้, 

Español (สเปน), Português (โปรตเุกส) 

เวลา 9:30-20:00 น. 

สอบถามขอ้มลูไดท้ีน่ ี ่!

My number card คอือะไร ?

เป็นบัตรทีม่กีารระบรุปูถา่ยใบหนา้และหมายเลขสว่นบคุคล (My number) ทีส่ามารถใช ้

เป็นเอกสารแสดงตนได ้อกีทัง้ยังมกีารใช ้IC chip ในการบันทกึขอ้มลูอเิลกทรอนกิสจ์งึ
ท าใหส้ามารถใชบ้รกิารตา่งๆ อาท ิการแจง้ถิน่ทีอ่ยู,่ การยืน่ภาษี (e-Tax) ฯลฯ แบบ
ออนไลนไ์ด ้

ไมม่คีา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ !

สามารถสอบถามวธิกีารสมคัร 
My number point ไดท้ ีน่ ี ่!

ดา้นหนา้ ดา้นหลัง

ใหบ้รกิารถงึ 16 ภาษาบน
เว็บไซตข์องส านกังานตรวจคน
เขา้เมอืง !

ลองดนูะ

ยืน่ค ารอ้งขอมบีตัรมายนมัเบอร์
(My number card/ บตัรหมายเลขประจ าตวั)
ตอนนีเ้พือ่การใชช้วีติทีง่า่ยและเพลดิเพลนิ!



★申込み用の交付申請書と封筒は入管でももら
えます！

ขัน้ตอนที ่1 กรอกแบบฟอรม์ใบสมัคร

My number จะถกูระบไุวใ้น "เอกสารแจง้หมายเลข
ประจ าตวั" !
หมายเลขในชอ่ง                ดา้นซา้ยมอืเป็น My number ของ
ทา่น

"เอกสารแจง้หมายเลขประจ าตัว" จะถกูจัดสง่ไปยังทีอ่ยูข่อง
ทา่นภายใน 2-3 สปัดาหห์ลังจากทีข่ ึน้ทะเบยีนผูพ้ านักอาศัย
ส าหรบัผูท้ ีย่งัไมไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจ าเป็นตอ้งไปขึน้
ทะเบยีนเป็นผูพ้ านกัอาศยัยงัเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอใน
พืน้ทีข่องทา่นโดยสามารถขอสมคัรบตัรไดท้ ีน่ ัน่
ทัง้นี้สามารถสมัครบตัรผา่นทางเครือ่งคอมพวิเตอร,์ สมารท์
โฟนหรอืเครือ่งถา่ยภาพตดิบตัรได ้(มเีฉพาะภาษาญีปุ่่ นเทา่นัน้)

วธิสีมคัรบตัรและการไดร้บัคะแนน

วธิถีา่ยภาพใบหนา้

・ขนาด: สงู 4.5 ซ.ม. x กวา้ง 3.5 ซ.ม.
・หนา้ตรง, ไมส่วมหมวก, ไมม่พีืน้หลัง, ใช ้

ภาพขาวด าได ้

・มพีืน้หลัง
・มองเห็นใบหนา้ไมช่ดัเจน
・สวมหมวกหรอืแวน่กันแดด  ไมส่ามารถใชง้านได ้

ขัน้ตอนที ่3 สมัคร My number point

My number point เป็นคะแนนทีไ่ดรั้บภายหลังการช าระเงนิ กรณุาเลอืกบรกิาร
ทีต่อ้งการใชช้ าระเงนิเพยีง 1 รายการ
สามาระสมัครผา่นสมารท์โฟน, คอมพวิเตอรห์รอืจดุใหบ้รกิาร My number 
point ได ้!

สอบถามรายละเอยีดไดท้ี…่

TEL:0120-95-0178 (ภาษาญีปุ่่ น)

TEL:0570-028-125 (ภาษาตา่งประเทศ)

*เวลาใหบ้รกิารตัง้แต ่9:30-20:00 น.
*ใชบ้รกิารได ้5 ภาษาดังนี้
English (ภาษาองักฤษ), 中文 (จนี), 한국어 (เกาหลใีต)้, 

Español (สเปน), Português (โปรตเุกส) 

มองหา
เครือ่งหมายนี้ !

ใหบ้รกิารถงึ 16 ภาษาบน
เว็บไซตข์องส านกังานตรวจคน
เขา้เมอืง !

ลองดนูะ

★สามารถรบัแบบฟอรม์ใบสมคัรและเอกสารแสดงถิน่ทีอ่ยูไ่ดท้ ี่
ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง !
・กรอกขอ้มลูทีจ่ าเป็นลงในใบสมคัร
・แนบรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

ขัน้ตอนที ่2 สมัครและรับบตัร

① กรอกแบบฟอรม์และแนบเอกสารแสดง
ถิน่ทีอ่ยูม่าในซองจดหมาย

② ใสล่งตูไ้ปรษณีย์

ประมาณ 1 เดอืน...

③ ไดรั้บไปรษณียบตัรตอบรับ

④ เดนิทางไปสถานทีท่ีร่ะบไุวบ้น
ไปรษณียบตัร

⑤ ตัง้คา่รหัสและรับบตัรไดท้ีเ่คานเ์ตอร์

กรณีทีไ่มท่ราบหมายเลข
ประจ าตวัหรอืวธิกีารกรอก

กรณีทีท่ราบหมายเลข
ประจ าตวั

① เดนิทางไปยงัเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ
ในพืน้ทีข่องทา่น

② กรอกและยืน่ใบสมคัรทีเ่คานเ์ตอร์

ประมาณ 1 เดอืน...

③ My number card จะถกูจัดสง่มายงัที่
อยูข่องทา่น

*อาจมขีัน้ตอนที ่3-5 ตามภาพดา้น
ซา้ยมอืขึน้อยูก่บัเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ


