ฉบับ

สําหรับชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนเป็ นผูพ้ กั อาศัยในประเทศญี่ปุ่น:
ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขส่ วนบุคคล (หมายเลขของฉัน)

2016-

ภาษาไทย
(TH)

โดยเริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคม 2016 หมายเลขประกันสังคมและภาษี (หรื อที่เรี ยกว่า หมายเลขส่ วนบุคคล หรื อ "หมายเลขของฉัน")
หมายเลขส่วนบุคคล หรื อ "หมายเลขของฉัน") จะใช้ในช่องข้อมูลของประกันสังคม ภาษี และแผนกูภ้ ยั ฉุ กเฉิ น
และแผนกูภ้ ยั ฉุกเฉิ น

1. หมายเลขส่วคนบุคลคืออะไร
หมายเลขส่ วนบุคคล (หรื อ “หมายเลขของฉัน”) คือตัวเลข 12

หลักที่กาํ หนดให้กบั บุคคลที่อาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่นภายใต้ระบบหมายเลขประกันสังคมและเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ซึ่งจะใช้ในช่องข้อมูลของประกันสังคม ภาษี
ซึ่ งจะใช้ในช่องข้อมูลของประกันสังคม ภาษี และแผนกูภ้ ยั ฉุกเฉิ น ระบบจะทําหน้าที่เป็ นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมเพือ่ ให้มีความโปร่ งใสในการจัดการยิง่ ขึ้น
ระบบจะทําหน้าที่เป็ นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมเพื่อให้มีความโปร่ งใสในการจัดการยิง่ ขึ้น อํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนได้มากขึ้น
อํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนได้มากขึ้น และสร้างความเป็ นธรรมและเท่าเทียมให้กบั สังคม
ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนเป็ นผูพ้ กั อาศัยในประเทศญี่ปุ่น (ผูพ้ กั อาศัยระยะกลาง ผูพ้ กั อาศัยถาวรพิเศษ เป็ นต้น) จะได้รับหมายเลขส่ วนบุคคลเช่นเดียวกัน
จะได้รับหมายเลขส่ วนบุคคลเช่นเดียวกัน


2. การแจ้งเตือนหมายเลขส่ วนบุคคล





หากคุณลงทะเบียนเป็ นผูพ้ กั อาศัยในประเทศญี่ปุ่น หมายเลขส่ วนบุคคลของคุณคือ
หมายเลขที่พมิ พ์ไว้บนบัตรแจ้งเตือนที่คุณได้รับจากสํานักงานเทศบาลตามที่อยูท่ ี่ลงทะเบียนของคุณ
(บัตรแจ้งเตือนจะไม่มีวนั หมดอายุ ห้ามทิง้ บัตรแจ้งเตือนของคุณ คุณต้องเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดี)
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานะผูพ้ กั อาศัยระยะกลางถึงระยะยาว จะได้รับหมายเลขส่ วนบุคคล ณ เวลาที่มีการลงทะเบียนผูพ้ กั อาศัย
จะได้รับหมายเลขส่ วนบุคคล ณ เวลาที่มีการลงทะเบียนผูพ้ กั อาศัย

3. เมือ่ ใดที่ตอ้ งใช้หมายเลขส่ วนบุคคล
คุณจะต้องแสดงหมายเลขส่ วนบุคคลของคุณต่อสํานักงานภาษีสาํ หรับกระบวนการทางภาษี อย่างเช่น การยืน่ ขอคืนภาษีของคุณสําหรับปี 2016 และหลังจากนั้น
การยืน่ ขอคืนภาษีของคุณสําหรับปี 2016 และหลังจากนั้น
 คุณจะต้องแสดงหมายเลขส่ วนบุคคลของคุณต่อนายจ้างของคุณเพื่อการนําไปใช้ในกระบวนการทางภาษีและประกันสังคม
ะกันสังคม
 คุณจะต ้องแสดงหมาย เลขส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกัน เพือ
่ กระบวนการทางภาษี
 คุณจะต้องแสดงหมายเลขส่ วนบุคคลกับสํานักงานเทศบาลเพือ่ รับสิ ทธิประโยชน์ดา้ นสวัสดิการและเพื่อกระบวนการภายใต้โครงการประกันสุ ขภาพแห่ งชาติและการปร
การภายใต้โครงการประกันสุ ขภาพแห่งชาติและการประกันการรักษาพยาบาล
 คุณจะต้องแสดงหมายเลขส่ วนบุคคลของคุณต่อธนาคารหรื อที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นการส่ งเงินให้กบั หรื อรับเงินจากต่างประเทศ
กต่างประเทศ
หมายเหตุ: ในกระบวนการข้างต้น องค์กรที่จดั การหมายเลขส่ วนบุคคลจะป้ องกันการปลอมแปลงอัตลักษณ์โดยการยืนยัน (1) ความถูกต้องของหมายเลข (2)
องค์กรที่จดั การหมายเลขส่ วนบุคคลจะป้ องกันการปลอมแปลงอัตลักษณ์โดยการยืนยัน (1) ความถูกต้องของหมายเลข (2) อัตลักษณ์ของผูถ้ ือบัตร
ความถูกต้องของหมายเลข (2) อัตลักษณ์ของผูถ้ ือบัตร
เนื่องจากบัตรแจ้งเตือนจะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะหมายเลขเท่านั้น คุณจะต้องแสดงหมายเลขประจําตัวส่ วนบุคคลของคุณ (เช่น บัตรผูพ้ กั อาศัย
คุณจะต้องแสดงหมายเลขประจําตัวส่ วนบุคคลของคุณ (เช่น บัตรผูพ้ กั อาศัย ใบรับรองถิ่นที่อยูถ่ าวรพิเศษ)


4. บัตรหมายเลขส่ วนบุคคล (บัตรหมายเลขของฉัน) คืออะไร
 บัตรนี้สามารถตรวจสอบได้ท้ งั หมายเลขส่ วนบุคคลและอัตลักษณ์สาํ หรับกระบวนการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขส่ วนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขส่ วนบุคคล นอกจากนี้บตั รยังทําหน้าที่เป็ นบัตรประจําตัวอย่างเป็ นทางการของคุณอีกด้วย
นอกจากนี้บตั รยังทําหน้าที่เป็ นบัตรประจําตัวอย่างเป็ นทางการของคุณอีกด้วย
 คุณสามารถสมัครขอรับบัตรหมายเลขส่ วนบุคคลได้ มีตวั เลือกการสมัครมากมายให้เลือก อย่างเช่น การส่ งคืนแบบฟอร์ มการสมัครทางไปรษณี ย ์
การส่ งคืนแบบฟอร์ มการสมัครทางไปรษณี ย ์ (ได้รับพร้อมบัตรแจ้งเตือน) พร้อมแนบรู ปถ่ายใบหน้าของคุณ หรื อสมัครทางออนไลน์ทางพีซีหรื อสมาร์ทโฟน

หรื อสมัครทางออนไลน์ทางพีซีหรื อสมาร์ทโฟน การออกบัตรครั้งแรกไม่มีคา่ ใช้จ่ายใดๆ
 เมื่อคุณสมัครบัตรหมายเลขส่ วนบุคคลแล้ว คุณจะได้รับไปรษณี ยบัตรที่ระบุวา่ มีการออกบัตรของคุณเรี ยบร้อยแล้ว
คุณสามารถรับบัตรของคุณได้ที่สาํ นักงานเทศบาลโดยการนํา (1) ไปรษณี ยบัตร (2) บัตรแจ้งเตือนของคุณ และ (3) บัตรประจําตัวส่ วนบุคคลของคุณ
(บัตรผูพ้ กั อาศัย) คุณจําเป็ นต้องตั้งค่าหมายเลขประจําตัวส่ วนบุคคล ณ เวลาที่ออกบัตร

 บัตรหมายเลขส่ วนบุคคลของคุณจะใช้ได้จนถึงวันเกิดครั้งที่สิบหลังจากที่ออกบัตรหากคุณอายุ 20 ปี หรื อมากกว่า หรื อจนกว่าจะถึงวันเกิดครั้งที่ห้า หากคุณอายุต่าํ กว่า
20 ปี โปรดทราบว่า วันหมดอายุอาจแตกต่างกันออกไปตามระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยหรื อเงื่อนไขอื่นๆ
 บัตรมีการฝังชิพ IC ทีส่ ามารถจัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สาํ หรับการขอคืนภาษีและกระบวนการอื่นๆ ทางออนไลน์
 ในบางเขตเทศบาล บัตรอาจใช้ในการรับบริ การสาธารณะต่างๆ (เช่น บริ การห้องสมุดสาธารณะ การออกใบรับรองการลงทะเบียนประทับตรา)
หรื อเพือ่ รับสําเนาของใบรับรองถิ่นที่อยูท่ ี่ร้านสะดวกซื้ อ
 ชิพ IC จะประกอบด้วยชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขส่ วนบุคคลของคุณ และข้อมูลอื่นๆ ทีพ่ มิ พ์ที่ดา้ นหน้าของบัตร ไม่มีการบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวระดับสู ง
เช่น รายได้ของคุณ
 หรื อแม้แต่หลังจากการรับบัตรหมายเลขส่ วนบุคคล คุณยังคงต้องเก็บบัตรผูพ้ กั อาศัย ใบรับรองถิ่นที่อยูถ่ าวรพิเศษของคุณ เป็ นต้น

5. ข้อควรระวังในการจัดการหมายเลขส่ วนบุคคล


หากที่อยูห่ รื อข้อมูลอื่นๆ ทีร่ ะบุไว้ในบัตรแจ้งเตือนหรื อบัตรหมายเลขส่ วนบุคคล จําเป็ นต้องมีการปรับปรุ งข้อมูล โปรดติดต่อสํานักงานเทศบาล



ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ใช้หรื อเก็บบัตรส่ วนบุคคลนี้ไว้ เว้นเสี ยแต่วา่ กฎหมายจะอนุญาต หากมีใครขอหมายเลขส่ วนบุคคลของคุณ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใครคือผูท้ ี่จะใช้บตั รและเพือ่ วัตถุประสงค์ใด




บุคคลใดๆ ทีไ่ ด้มาซึ่งบัตรหมายเลขส่ วนบุคคลของผูอ้ ื่นอย่างผิดกฎหมายจะได้รับการลงโทษ
ห้ามบอกหมายเลขส่ วนบุคคลของคุณกับผูอ้ ื่นอย่างเลินเล่อโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ของการโทรที่น่าสงสัย

6. คําถามเกี่ยวกับหมายเลขส่วนบุคคล


หมายเลขโทรฟรี มีให้บริ การในภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส
0 1 2 0 -0 1 7 8 -2 6 คําถามเกีย่ วกับระบบหมายเลขประกันสังคมและเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
0 1 2 0 -0 1 7 8 -2 7 คําถามเกีย่ วกับบัตรแจ้ งเตือนและบัตรหมายเลขส่ วนบุคคล
9:30–20:00 สัปดาห์ทาํ การ 9:30–17:30 วันหยุดสุ ดสัปดาห์และวันหยุดราชการ (ปิ ดทุกสิ้ นปี /วันหยุดปี ใหม่)
●ในกรณีท่ีตอ้ งการระงับบัตรหมายเลขส่ วนบุคคลฉุ กเฉิ นเนื่องจากการสู ญหายหรื อถูกขโมย โทรไปที่หมายเลข 0120-0178-27 ได้ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง



ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขส่ วนบุคคลมีหลายภาษาให้บริ การในเว็บไซต์ตอ่ ไปนี้
• สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี: http://w w w.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
• J-LIS: https://w w w.kojinbango-card.go.jp/

ทุกคนจะได้รับหมายเลขส่วนบุคคลที่ไม่ซ้ าํ กัน
โปรดใช้หมายเลขของคุณอย่างระมัดระวัง!

