
นามสกุลเกา่หรอืชือ่เรยีกทัว่ไป 

【手書用】 
         個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書     [สําหรบัเขยีนมอื] 

แบบฟอรม์ยืน่ขอบตัรหมายเลขประจาํตวั และแบบฟอรม์ยืน่ขอ/ต่ออายใุบรบัรองอเิล็กทรอนิกส ์
地方公共団体情報システム機構 宛 โครงสรา้งระบบขอ้มูลของหน่วยงานในทอ้งถิน่ 
（ถงึ                                                       長宛） 

 

個人番号※1 
หมายเลขประจาํตวั 

  

 

氏名※2 
ช ือ่-สกุล 

 
 
 
 

住所※2 
ทีอ่ยู่ 

 
 
 
 
 

生年月日※2 
วนัเดอืนปีเกดิ 

 
 

性別※2 เพศ 
男・女 

ชาย    หญงิ 

旧氏又は通称 
※2･3 
 

 
 
 

電話番号※4 
หมายเลขโทรศพัท ์

 外国人住民の区分 
ประเภทผูอ้าศยัของชาวตา่งชาต ิ

 

点字※5 
อกัษรเบรลล ์

点字表記を希望する（最大 24 文字まで、濁点等は 1 文字） □ 
ตอ้งการใส่อกัษรเบรลล ์(สูงสุด 24 ตวัอกัษร เคร ือ่งหมายใชเ้ตมิบนฮิรางานะหรอืคาตาคานะ ฯลฯ นับเป็น 1 อกัษร) 

在留期間等満了日の有無 
มีวนัสิน้สดุระยะเวลาการพํานัก 

ฯลฯ หรอืไม ่

 

  在留期間等満了日 
วนัสิน้สดุระยะเวลาการพํานัก  

※1 หากหมายเลขประจําตวัที่กรอกผิด จะไม่สามารถออกบตัรหมายเลขประจําตวัและใบรบัรองอเิล็กทรอนิกสไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบใหแ้น่ใจเพื่อไม่ใหผ้ิดพลาด 

※2ขอ้มูลชือ่-สกลุ ที่อยู่ วนัเดือนปีเกดิ และเพศทีบ่นัทกึไวใ้นทะเบียนบา้นจะแสดงอยู่บนบตัรหมายเลขประจําตวัและใบรบัรองอเิล็กทรอนิกส ์

※3ผูท้ีด่ําเนินขัน้ตอนในการบนัทกึนามสกลุเก่าหรอืชือ่เรยีกทั่วไปในทะเบียนบา้นแลว้ 
นามสกลุเก่าหรอืชือ่ทีเ่รยีกกนัทั่วไปจะแสดงอยู่บนบตัรหมายเลขประจําตวัและใบรบัรองอเิล็กทรอนิกส ์

※4 กรณีทีข่อ้มูลในการยืน่เร ือ่งมีขอ้ผิดพลาด อาจมีการตดิต่อคุณไปทางโทรศพัท ์ดงัน้ันกรณุากรอกหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดใ้นระหว่างวนั 

※5 หากตอ้งการเขียนชือ่-สกลุเป็นอกัษรเบรลล ์กรุณาระบายสีดําลงใน □ และจะถกูแสดงเป็นตวัอกัษรเบรลลข์องตวัฟุรงิานะ (สูงสุด 24 ตวัอกัษร 
เครือ่งหมายใชเ้ตมิบนฮิรางานะหรอืคาตาคานะ ฯลฯ นับเป็น 1 อกัษร) ทีล่งทะเบียนเป็นขอ้มูลยนืยนัตวัตนของระบบเครอืข่ายการลงทะเบียนผูอ้ยู่อาศยัขัน้พืน้ฐาน 

以上の内容に間違いのないことを確認しましたので、個人番号カードの交付及び電子証明書発行を申請します。 
ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าเนือ้หาขา้งตน้ถกูตอ้งแลว้ และขอยืน่เร ือ่งออกบตัรหมายเลขประจําตวัและใบรบัรองอเิล็กทรอนิกส ์
申請日 วนัทีย่ืน่เร ือ่ง        年     月     日 
                         ปี       เดอืน      วนั 
申請者氏名 
ช ือ่-สกลุผูย้ืน่เร ือ่ง 
【ご注意】を必ずご確認いただき、電子証明書の発行を受けないこととする場合は、□を黒く塗りつぶしてください。 
  กรณุาตรวจสอบ [ขอ้ควรระวงั] และหากคณุไม่ตอ้งการรบัใบรบัรองอเิล็กทรอนิกส ์กรณุาระบายสีดําลงในชอ่ง □ 

□ 署名用電子証明書 
※ ใบรบัรองอเิล็กทรอนิกสส์าํหรบัลายเซน็* 
□ 利用者証明用電子証明書 
ใบรบัรองอเิล็กทรอนิกสส์าํหรบัการรบัรองผูใ้ช ้

【ご注意】電子証明書は、健康保険証としての利用、住民票の写しなどのコンビ

ニ交付サービス、e-Tax 等の電子申請、マイナポータルへのログインなど多様なサ

ービスの提供に必要となります。 
[ขอ้ควรระวงั] ตอ้งใชใ้บรบัรองอเิล็กทรอนิกสใ์นบรกิารต่างๆ เชน่ ใชเ้ป็นบตัรประกนัสุขภาพ 
บรกิารคดัสําเนาทะเบียนบา้นทีร่า้นสะดวกซือ้ การยื่นอเิล็กทรอนิกส ์ เชน่ e-Tax และการล็อกอนิเขา้สู่ 
My Number Portal 

※15 歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。 
*โดยหลกัการแลว้จะไม่ออกใหแ้ก่ผูท้ี่อายุไม่ถงึ 15 ปีและผูบ้รรลุนิตภิาวะทีจ่ะตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแล 

กรณีผูท้ีอ่ายุไม่ถงึ 15 ปีและผูบ้รรลุนิตภิาวะทีจ่ะตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลจะยืน่ขอ กรุณากรอกชือ่-สกุลผูแ้ทน ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์และความสมัพันธก์บัผูย้ืน่ดา้นล่างนี ้

代
理
人
記
載
欄 

ชอ่งกรอกขอ้มูลผูแ้ทน 
 

ふりがな 
ตวัอกัษรฟุรงิานะ 

 
本人との関係 

ความสมัพนัธก์บัผูย้ืน่เร ือ่ง 
 

代理人氏名 
ชือ่-สกลุผูแ้ทน 

 

代理人住所 
ทีอ่ยู่ผูแ้ทน 

〒(รหสัไปรษณีย)์      - 
 
 

（電話番号 หมายเลขโทรศพัท ์ ） 

※กรณีทีข่อ้มูลในการยืน่เร ือ่งมขีอ้ผดิพลาด อาจมกีารตดิต่อคุณไปทางโทรศพัท ์ดงัน้ันกรณุากรอกหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดใ้นระหวา่งวนั 
 
                                                           
 

事務処理記載欄
ชอ่งสําหรบัจดัการเอกสาร 

 
 
 
 

顔写真貼付欄 
ชอ่งตดิรูปถา่ย 
サイズ ขนาด 

（縦 4.5cm×横 3.5cm） 
(ยาว 4.5 ซม. x กวา้ง 3.5 ซม.) 

・最近 6 ヶ月以内に撮影 
・正面、無帽、無背景のもの 
・裏面に、氏名、生年月日を記入

してください。 
・ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 
・รูปถา่ยหนา้ตรง ไม่ใส่หมวก ไม่มพีืน้หลงั 
・กรุณาเขยีนชือ่-

สกลุและวนัเดอืนปีเกดิไวด้า้นหลงั 



 
 
 

記入例 
ตวัอย่างการกรอกขอ้มูล ●指定の規格を満たした写真の貼付をお願いいたします。 

  กรุณาตดิรูปถ่ายทีต่รงตามขอ้กาํหนด 
●必要事項の記入漏れがないようお願いいたします。 
  กรุณาตรวจสอบว่ากรอกขอ้มูลทีจ่าํเป็นครบถว้นสมบูรณ ์

写真規格 
・最近 6 ヵ月以内に撮影されたもの 
・รูปทีถ่่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 
・正面、無帽、無背景で撮影されたもの  
・รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่ใส่หมวก ไม่มพีืน้หลงั 
・縦 4.5cm × 横 3.5cm（ふちなし） 
・ยาว 4.5 ซม. x กวา้ง 3.5 ซม. (ไม่มีขอบ)   
・申請者本人のみの平常時の顔であるもの 
・รูปใบหนา้ปกตขิองผูย้ืน่เร ือ่ง  
・小さすぎず、頭の輪郭が全て収まっているもの 
・รูปทีไ่ม่เล็กเกนิไปและเห็นส่วนของศีรษะครบถว้น   
・顔や背景に影の無いもの  
・ไม่มเีงาทีใ่บหนา้หรอืฉากหลงั 
・鮮明に撮影されたものであること 
・รูปทีถ่่ายออกมาใหเ้ห็นชดัเจน   
・傷や汚れの無いもの  
・ไม่เป็นรอยหรอืเป้ือนสกปรก 
・サングラスなどで顔が隠れていないもの 
・รูปทีไ่ม่มสีิง่ใดปิดบงัใบหนา้ เชน่ แว่นกนัแดด 

×不適当な写真例 
ตวัอย่างรูปถ่ายทีไ่ม่เหมาะสม 

顔が横向きのもの 
รูปใบหนา้เอียงขา้ง 

無背景でないもの 

รปมีพืน้หลงั 
ใสแ่วน่กนัแดดไม่สามารถ

ระบุตวับุคคลได ้

正常時の顔貌と著しく 
異なるもの 

รูปที่ตา่งไปจากหนา้ป
กตอิย่างเดน่ชดั 

背景に影があるもの 

มีเงาที่ดา้นหลงั 

ピンボケや手振れにより 
不鮮明なもの 

รูปไม่ชดัเจนเน่ืองจากไม่
โฟกสัหรอืสั่น 

住所地の市区町村名を記入

してください。 
กรุณากรอกช ือ่เขตเทศบาลของทีอ่
ยู่อาศยั 

個人番号は、必ず記入してく

ださい。 
กรุณากรอกหมายเลขประจําตวั 

日中に連絡のつく電話番号を

記入してください。 
กรุณากรอกหมายเลขโทรศพัทท์ีส่า
มารถตดิต่อไดใ้นระหว่างวนั 

申請者本人が記入してくだ

さい。 
ผูย้ืน่เร ือ่งเป็นผูก้รอกขอ้มูล 

申請者が 15 歳未満の方、成

年被後見人の方の場合は、代

理人記載欄に法定代理人が記

入してください。 
กรณีผูย้ืน่เร ือ่งเป็นผูท้ีอ่ายุไม่ถงึ 15 
ปี 
ผูบ้รรลนิุตภิาวะทีจ่ะตอ้งอยู่ภายใตก้า
รควบคุมดูแล 
ผูแ้ทนทางกฎหมายกรุณากรอกขอ้
มูลทีช่อ่งกรอกขอ้มูลผูแ้ทน 

○適当な写真例 
ตวัอย่างรูปถ่ายทีเ่หมาะสม 

コンビニ交付サービスなどを利用する

ためには電子証明書の発行が必要で

す。発行不要とされた場合、これらの

サービスを利用するためには改めて市

区町村窓口で電子証明書の発行手続が

必要となりますのでご注意ください。 

จําเป็นตอ้งออกใบรบัรองอเิล็กทรอนิกสเ์พื่

อรบับรกิารออกเอกสารทีร่า้นสะดวกซ ือ้ 
ฯลฯ 
ในกรณีทีก่าํหนดว่าไม่จําเป็นตอ้งออก 
โปรดทราบว่าในการใชบ้รกิารดงักล่าว 
คุณจะตอ้งไปดําเนินขัน้ตอนการออกใบร ั
บรองอเิล็กทรอนิกสท์ีช่อ่งทางตดิต่อของเ
ขตเทศบาลใหม่อกีคร ัง้ 

旧氏又は通称の記載は、住民票の記載

情報となりますので、あらかじめ住民

票への旧氏又は通称の記載手続を行っ

ている方は記入してください。 
ผูท้ีด่ําเนินขัน้ตอนในการระบุนามสกลุเก่า
หรอืชือ่เรยีกทัว่ไปในทะเบยีนบา้นแลว้ 
กรุณากรอกขอ้มูล 
เน่ืองจากนามสกลุเกา่หรอืชือ่เรยีกทัว่ไปที่
ระบุ จะเป็นขอ้มูลจากในทะเบยีนบา้น 

〒(หมายเลขไปรษณีย)์219-8650 
   日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第 2 号 
   地方公共団体情報システム機構 
   個人番号カード交付申請書受付センター  
   ถงึ ศูนยร์บัเอกสารยืน่ขอบตัรหมายเลขประจําตวั 

โครงสรา้งระบบขอ้มูลของหน่วยงานในทอ้งถิน่ 
บรษิทั ไปรษณียญ์ีปุ่่น จํากดั ไปรษณียค์าวาซากฮิิกาช ิตูไ้ปรษณียห์มายเลข 2   
รหสัไปรษณีย ์219-8650 

แบบตวัอักษ
รมาตรฐาน 

申請書送付用の宛名用紙等をホームページからダウンロードいただけます。 
マイナンバー総合サイトのリンク・ダウンロードをクリックしてください。 
สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ทีอ่ยู่สําหรบัส่ง ฯลฯ ไดจ้ากเว็บไซต ์
กรุณาคลกิทีล่งิกด์าวนโ์หลดจากเว็บไซตข์อ้มูลท ัว่ไปเกีย่วกบัหมายเลขของฉนั 

外国人住民の区分は、以下を記入

してください。 
กรุณากรอกประเภทผูอ้าศยัของชาวต่าง
ชาต ิดงัต่อไปนี  ้
・中長期在留者  
  ผูพํ้านักระยะกลางและระยะยาว 
・特別永住者  
  ผูอ้ยู่อาศยัถาวรพเิศษ 
・一時庇護許可者 

ผูท้ีไ่ดร้บัใบสถานภาพการคุม้ครองช ั่
วคราว 

・仮滞在許可者 
ผูท้ีไ่ดร้บัใบสถานภาพการพํานักช ัว่คร
าว 

・出生による経過滞在者 

ผูท้ีอ่ยู่เกนิกาํหนดเน่ืองจากทําคลอด 
・国籍喪失による経過滞在者 

ผูท้ีอ่ยู่เกนิกาํหนดเน่ืองจากไดล้บสญั
ชาตญิีปุ่่นออกไป 

在留カード等に在留期間の満了の日が

記載されている方は、「有」と記入し

てください。 
ผูท้ี่มีระยะเวลาสิน้สุดการพํานักระบุไวใ้นบตั
รผูพ้ํานัก (ไซรวิการด์) ฯลฯ กรุณากรอกวา่ 
"มี"(有). 

在留カード等に記載の在留期間の満

了の日を記入してください。

กรุณากรอกระยะเวลาสิน้สุดการพํานักทีร่
ะบุไวใ้นบตัรผูพํ้านัก (ไซรวิการด์) ฯลฯ. 

申請書送り先 
ทีอ่ยู่ในการส่งแบบฟ 

標準

字体 


