
別記第七十四号様式（第五十五条関係）

เอกสารแนบ 74  (เกีย่วเนื่องกบัมาตรา 55)

日本国政府法務省

กระทรวงยตุธิรรม ประเทศญีปุ่่น  

法　務　大　臣　 殿

เรยีน  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม  

男 別名・通称名等

ชาย ชือ่อืน่หรอืชือ่เรยีก ฯลฯ

女

หญงิ

（年） （月） （日）

(ปี) (เดอืน) (วนัที)่

方 電話番号 携帯電話番号

อาศยัอยูบ่า้นของนาย/นาง หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 

（注）用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とする。

　(หมายเหตุ) ใบยืน่ค ารอ้งฉบบันี้ใชก้ระดาษขนาด A4 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญีปุ่่น (JIS)

เหตุผลของการออก / 
 ต่ออาย ุ 

官　　用　　欄

หน่วยงานออกหนงัสอืเดนิทาง

หนงัสอืเดนิทาง

บตัรผูพ้ านกั / ใบรบัรอง
สถานภาพผูพ้ านกัถาวรกรณี

พเิศษ

วนัหมดอายุ

ชอ่งกรอกขอ้ความส าหรบัเจา้หน้าที ่

ท่าอากาศยานหรอื
ท่าเรอื ทีเ่ดนิทางถงึ

ระยะเวลาการหมดอายุสถานภาพการพ านกั  (หรอืระยะเวลาหมด
 อายุการใหอ้นุญาต)

วนัเดอืนปีทีเ่ดนิทางถงึ
ประเทศญี่ปุ่น

สถานภาพการพ านกัในปจัจุบนั (หรอืประเภทการใหอ้นุญาต)

สัญชาติ/ภูมิภาค
(หรือประเทศท่ีเคยอาศยัอยู)่

สถานทีเ่กดิ

在留カード／

特別永住者証明書

ทีอ่ยู่

หมายเลข วนัเดอืนปีทีอ่อก/
ต่ออายุ

発行・更新理由発行・更新
年月日

旅　　券

วนัเดอืนปีเกดิ

本邦上陸年月日 上陸港 現に有する在留資格（又は許可の種類） 在留期間満了日（又は許可の期限）

住居地

番　　号 有効期限

อาชพีในปจัจุบนั 

発行機関

難　民　認　定　申　請　書

氏　　名

現在の職業生年月日

出生地国籍・地域（又は常居
所を有していた国名）

ใบย่ืนค ำร้องขอกำรรบัรองผูล้ี้ภยั 

ชือ่

タイ語



　家族構成

   โครงสรา้งครอบครวั

(注）６人以上は別紙を提出してください。

　พีน้่อง (รวม       คน)
①

②

③

④

⑤

 その他（配偶者，子，祖父母等） (注）６人以上は別紙を提出してください。

　อืน่ ๆ (คูส่มรส, ลกู, หลาน ฯลฯ)
①

②

③

④

⑤

□在外
อาศยัในต่างประเทศ

□在日
อาศยัในญี่ปุ่น

□在外
อาศยัในต่างประเทศ

□在日
อาศยัในญี่ปุ่น

□在日
อาศยัในญี่ปุ่น

□在外
อาศยัในต่างประเทศ

□在日
อาศยัในญี่ปุ่น

อาศยัในญี่ปุ่น

อาศยัในต่างประเทศ

อาศยัในญี่ปุ่น

อาศยัในต่างประเทศ

□在外
อาศยัในต่างประเทศ

□在日
อาศยัในญี่ปุ่น

□在外
อาศยัในต่างประเทศ

อาศยัในญี่ปุ่น

อาศยัในต่างประเทศ

อาศยัในญี่ปุ่น

อาศยัในต่างประเทศ

อาศยัในต่างประเทศ
□在外

□在日

หมายเลข
โทรศพัท์

ประเทศทีอ่าศยั ทีอ่ยูอ่าศยั

อาศยัในญี่ปุ่น

(หมายเหตุ) กรณทีีม่จี านวน 6 คนขึน้ไป กรุณาเขยีนในกระดาษอกีแผน่หนึ่งแลว้แนบพรอ้มเอกสารนี้  

(หมายเหตุ) กรณทีีม่จี านวน 6 คนขึน้ไป กรุณาเขยีนในกระดาษอกีแผน่หนึ่งแลว้แนบพรอ้มเอกสารนี้  

อาศยัในต่างประเทศ

อาศยัในญี่ปุ่น

อาศยัในต่างประเทศ

□在外

□在日

□在外

□在外

続柄 氏　　名

ความสมัพนัธ์
ชือ่

มารดา

อาศยัในญี่ปุ่น

อาชพี

บดิา

□在日

□在日

□在外

□在日

□在外

เพศ

国籍・地域
（又は常居所を有
していた国）

  สญัชาต/ิภมูภิาค 
(หรอืประเทศทีเ่คย

อาศยัอยู)่

電話番号

□在日

父

母

きょうだい （計

วนัเดอืนปีเกดิ

職業 居住地

人）

生年月日 性別

□在外

在日，在
外の別

□在日

タイ語



～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

□ประถมศกึษา □มธัยมตน้ □มธัยมปลาย

□มหาวทิยาลยั □อืน่ ๆ (               )

□ส าเรจ็     □ไม่ส าเรจ็

□อืน่ ๆ (               )

□ส าเรจ็     □ไม่ส าเรจ็

□อืน่ ๆ (               )

□ส าเรจ็     □ไม่ส าเรจ็

□อืน่ ๆ (               )

□ส าเรจ็     □ไม่ส าเรจ็

□อืน่ ๆ (               )

□ประถมศกึษา □มธัยมตน้ □มธัยมปลาย

□มหาวทิยาลยั □อืน่ ๆ (               )

□大学，□その他（　　　）

居　住　地

□ประถมศกึษา □มธัยมตน้ □มธัยมปลาย

□มหาวทิยาลยั □อืน่ ๆ (               )

ประเภทสถานศกึษา ทีอ่ยู่

ต าแหน่ง, หน้าที่

ประวตักิารท างาน

(กรุณาระบุการ
ท างานชว่งก่อน
และหลงัมาญีปุ่่น)

วนัเขา้ประเทศ วนัออกจากประเทศ ท่านเคยถกูเนรเทศจากญีปุ่่นหรอืไม่  

ส าเรจ็การศกึษา ฯลฯ

ประวตักิารศกึษา

(กรุณาระบุ
การศกึษาชว่งก่อน
และหลงัมาญีปุ่่น)

□ประถมศกึษา □มธัยมตน้ □มธัยมปลาย

□มหาวทิยาลยั □อืน่ ๆ (               )

□ส าเรจ็     □ไม่ส าเรจ็

□อืน่ ๆ (               )

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□初等，□中等，□高等

ทีอ่ยูอ่าศยั ระยะเวลาทีอ่ยูอ่าศยั

役職，業務内容所在地

□大学，□その他（　　　）

出　国　日

ระยะเวลา (ปี/เดอืน/วนัที)่ 

ระยะเวลา (ปี/เดอืน/วนัที)่  

□その他（　　）

本邦出入国歴

職　歴

ประวตักิารเขา้และ
ออกจากญีปุ่่น

業　種

ชือ่บรษิทั ฯลฯ ประเภทธุรกจิ ทีอ่ยู่

退去強制の有無

□その他（　　）

□ประถมศกึษา □มธัยมตน้ □มธัยมปลาย

（来日前，来
日後いずれも

記載）

入　国　日

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

期間（年月日） 会社等名

□มหาวทิยาลยั □อืน่ ๆ (               )

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□大学，□その他（　　　）

所在地 卒業等

（来日前，来
日後いずれも

記載）

□卒業，□中退

□その他（　　）

学　歴

（来日前，来
日後いずれも

記載）

ประวตักิารอยูอ่าศยั

(กรุณาระบุทีอ่ยู่
อาศยัชว่งก่อนและ
หลงัมาญีปุ่่น)

ชือ่สถานศกึษา

居　住　期　間

期間（年月日） 学校名

居住歴

種　別

タイ語



～

～

～

１　もしあなたが本国に戻った場合に，迫害を受ける理由は次のどれですか。

ท่านจะถกูกดขีคุ่กคามดว้ยเหตุผลดา้นใดกรณทีีท่่านเดนิทางกลบัประเทศ  กรุณาเลอืกหวัขอ้ทีเ่หมาะสม  

□　人種 □　宗教 □　国籍 □　特定の社会的集団の構成員であること

เชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ การเป็นสมาชกิกลุม่สงัคมทีอ่ยูใ่นขอ้ก าหนดพเิศษของทางการ 

□　政治的意見 □　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ความคดิเหน็ทางการเมอืง เหตุผลอืน่ ๆ

２

（１）上記１の理由により，あなたは誰から迫害を受けるおそれがありますか。

ท่านเกรงกลวัวา่จะถกูผูใ้ดกดขีเ่นื่องจากเหตุผลทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1  ขา้งตน้

□　国家機関　（名称等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

หน่วยงานของรฐับาล (ชือ่ )

□　上記以外　（具体的に書いてください。）

อืน่ ๆ นอกเหนือจากขา้งตน้ (กรุณาระบุอยา่งละเอยีด)  

（２）あなたが迫害を受けるおそれを感じたのはいつからですか。

ท่านเริม่รูส้กึกลวัวา่จะถกูกดขีคุ่กคามตัง้แต่เมือ่ไร  

（３）迫害を受ける理由，根拠を具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

กรุณาระบุเหตุผลของการถกูกดขีคุ่กคามโดยละเอยีด  
(หมายเหตุ) กรณทีีต่อ้งการพืน้ทีส่ าหรบัเขยีนขอ้ความเพิม่เตมิ กรุณาเขยีนในกระดาษอกีแผน่หนึ่งต่างหากแลว้ยืน่พรอ้มใบค ารอ้งนี้ 

ภาษาอืน่

ประวตักิารเดนิทาง
ไปต่างประเทศ

จุดหมายปลายทาง (ประเทศ)  ระยะเวลา จุดประสงคก์ารเดนิทาง

宗教（宗派）

渡航期間

海外渡航歴

書くこと

เขยีนได้

母国語

その他の
可能な言語

ภาษาบา้นเกดิ

部族・民族

話すこと

ภาษา อ่านได้ พดูได้
使用言語 読むこと

 ศาสนา(นิกาย)เชือ้ชาต/ิเผา่พนัธุ ์ 

渡航理由渡航先（国名）

タイ語



（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

ท่านคาดวา่อะไรจะเกดิขึน้หากท่านเดนิทางกลบัประเทศ  กรุณาระบุรายละเอยีดของสถานการณ์ทีท่่านคาดวา่จะเกดิขึน้และเหตุผล  
(หมายเหตุ) กรณทีีต่อ้งการพืน้ทีส่ าหรบัเขยีนขอ้ความเพิม่เตมิ กรุณาเขยีนในกระดาษอกีแผน่หนึ่งต่างหากแลว้ยืน่พรอ้มใบค ารอ้งนี้ 

４

（１）あなたは上記１の理由により逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

ท่านเคยถกูจบักุม, กกักนัตวั, กกัขงั และอืน่ ๆ หรอืถกูกระท ารุนแรง เนื่องจากเหตุผลทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 ขา้งตน้หรอืไม่

□　はい □　いいえ

เคย ไม่เคย

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "เคย" กรุณาระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัการถกูกระท าทุกประการ

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

(หมายเหตุ) กรณทีีต่อ้งการพืน้ทีส่ าหรบัเขยีนขอ้ความเพิม่เตมิ กรุณาเขยีนในกระดาษอกีแผน่หนึ่งต่างหากแลว้ยืน่พรอ้มใบค ารอ้งนี้ 

（２）あなたは上記１の事情以外に，逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

ท่านเคยถกูจบักุม, กกักนัตวั, กกัขงั และอืน่ ๆ หรอืถกูกระท ารุนแรง นอกเหนือจากสภาพการณ์ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 ขา้งตน้ หรอืไม่  

□　はい □　いいえ

เคย ไม่เคย

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "เคย" กรุณาระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัการถกูกระท าทุกประการ 

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

(หมายเหตุ) กรณทีีต่อ้งการพืน้ทีส่ าหรบัเขยีนขอ้ความเพิม่เตมิ กรุณาเขยีนในกระดาษอกีแผน่หนึ่งต่างหากแลว้ยืน่พรอ้มใบค ารอ้งนี้ 

สถานที่ ผูก้ระท าการ ค าอธบิายการกระท า เหตุผลชว่งเวลาของปี / ระยะเวลา

ชว่งเวลาของปี / ระยะเวลา สถานที่ ผูก้ระท าการ
場　所 行為者

ค าอธบิายการกระท า เหตุผล
時期・期間

行為者 行為の内容時期・期間 場　所 理　　由

行為の内容

３　あなたが本国に帰国するとすれば，いかなる事態が生じますか。その具体的内容及び理由を書いてください。

理　　由

タイ語



５

สมาชกิครอบครวัของท่านเคยถกูจบักุม, กกักนัตวั, กกัขงั และอืน่ ๆ หรอืถกูกระท ารุนแรง เนื่องจากเหตุผลทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 ขา้งตน้หรอืไม่

□　はい □　いいえ

เคย ไม่เคย

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "เคย" กรุณาระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัการถกูกระท าทุกประการ

สมาชกิครอบครวัท่านเคยถกูจบักุม, กกักนัตวั, กกัขงั และอืน่ ๆ หรอืถกูกระท ารุนแรง นอกเหนือจากสภาพการณ์ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 ขา้งตน้ หรอืไม่

□　はい □　いいえ

เคย ไม่เคย

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "เคย" กรุณาระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัการถกูกระท าทุกประการ

６　あなたは本国政府に敵対する組織（本邦を含む。）に属していましたか。

ท่านเคยเป็นสมาชกิขององคก์รทีเ่ป็นปฏปิกัษ์กบัรฐับาลประเทศของท่าน  (รวมถงึรฐับาลญีปุ่่น) 

□　はい □　いいえ

เคย ไม่เคย

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "เคย" กรุณาระบุรายละเอยีด

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

(หมายเหตุ) กรณทีีต่อ้งการพืน้ทีส่ าหรบัเขยีนขอ้ความเพิม่เตมิ กรุณาเขยีนในกระดาษอกีแผน่หนึ่งต่างหากแลว้ยืน่พรอ้มใบค ารอ้งนี้ 

場　所

ระยะเวลา ชือ่องคก์ร ต าแหน่ง เนื้อหาของกจิกรรม

ค าอธบิายการกระท า

ชือ่ ความสมัพนัธ์ ช่วงเวลาของปี / ระยะเวลา สถานที่ ผูก้ระท าการ ค าอธบิายการกระท า

ชือ่ ความสมัพนัธ์ ช่วงเวลาของปี / ระยะเวลา สถานที่ ผูก้ระท าการ
時期・期間 場　所氏　名

活動内容

続柄

期　間 役　職組織名

氏　名 続柄 時期・期間

（１）あなたの家族は上記１の理由により逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

（２）あなたの家族は上記１の事情以外に，逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

行為者 行為の内容

行為者 行為の内容
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７　あなたは本国政府に敵対する政治的意見を表明したり，行動をとったことがありますか（来日後にとった

　行動を含む。）。

□　はい □　いいえ

เคย ไม่เคย

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

กรณทีีต่อบวา่ "เคย"  กรุณาระบุความคดิเหน็นัน้โดยละเอยีด 
(หมายเหตุ) กรณทีีต่อ้งการพืน้ทีส่ าหรบัเขยีนขอ้ความเพิม่เตมิ กรุณาเขยีนในกระดาษอกีแผน่หนึ่งต่างหากแลว้ยืน่พรอ้มใบค ารอ้งนี้ 

８　上記１の理由によりあなたに対して逮捕状の発付又は手配がなされていますか。

ท่านถกูออกหมายจบัหรอืถกูประกาศจบัเนื่องจากเหตุผลทีร่ะบุในขอ้ 1 ขา้งตน้หรอืไม่

□　はい □　いいえ

ถกู ไม่ถกู

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "ถกู" กรุณาระบุรายละเอยีด 

上記事実をどのような方法で知ったのですか。

ท่านทราบขอ้เทจ็จรงิขา้งตน้ไดอ้ยา่งไร  

９　来日前，刑法犯罪を犯したことにより警察に逮捕され，検察官に起訴されたことがありますか。

ชว่งก่อนเดนิทางมาประเทศญีปุ่่นท่านเคยถกูต ารวจจบักุมฐานกระท าความผดิคดอีาญา และถกูอยัการยืน่ฟ้องหรอืไม่ 

□　はい □　いいえ

เคย ไม่เคย

「はい」と答えた場合は，その刑事裁判の結果を書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "เคย" กรุณาระบุผลการพจิารณาคดอีาญานัน้

รายละเอยีดค าพพิากษา

วนัเดอืนปีทีอ่อกหมายจบั ผูอ้อกหมายจบั ขอ้หา

ท่านเคยแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอืกระท าการอนัเป็นปฏปิกัษ์ต่อรฐับาลประเทศของท่านบา้งหรอืไม่ (รวมทัง้การกระท าในชว่งหลงัจากเดนิทาง
มาญีปุ่่นแลว้)

年月日 裁判所名 罪　名 判決内容

年月日 機関名

วนัเดอืนปี ชือ่ศาล ชือ่ขอ้หา

罪　　状
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10　あなたは他の国に庇護を求めたことがありますか。

ท่านเคยขอลีภ้ยัในประเทศอืน่บา้งหรอืไม่  

□　はい □　いいえ

เคย ไม่เคย

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "เคย" กรุณาระบุรายละเอยีด 

ชือ่ประเทศ การเดนิเรือ่งขอลีภ้ยั ผล

11　外国大使館，国連（ＵＮＨＣＲ）に庇護を求めたことがありますか（来日前，来日後いずれも記載）。

ท่านเคยขอลีภ้ยัทีส่ถานเอกอคัรราชทตูประเทศใดประเทศหนึ่ง, องคก์ารสหประชาชาต ิ(UNHCR) บา้งหรอืไม่ (ทัง้ชว่งก่อนและหลงัเดนิทางมาญีปุ่่น )

□　はい □　いいえ

เคย ไม่เคย

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "เคย" กรุณาระบุรายละเอยีด 

12　あなたは，上記１から11までに記載した内容を裏付ける資料を提出することができますか。

ท่านมเีอกสารทีจ่ะน ามายืน่เพือ่ยนืยนัขอ้เทจ็จรงิทีท่่านระบุไวใ้นขอ้ 1 ถงึ ขอ้ 11 ขา้งตน้ หรอืไม่ 

□　はい □　いいえ

มี ไม่มี

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "ม"ี กรุณาระบุรายละเอยีด

ชือ่เอกสาร เนื้อหา เหตุผลการยืน่เอกสาร วนัทีค่าดวา่จะยืน่เอกสารนัน้

วนัเดอืนปี ชือ่องคก์ร ผล
結　　果

提出予定時期

年月日

結　　果

資料名 内　容 提出理由

国　名 手続内容

機関名
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13　あなたが迫害を受けるおそれのあった国から脱出した日から日本に上陸するまでの経緯について具体的に

　書いてください。複数の国を経由した場合は，すべて書いてください。

今回の日本への入国について該当するものにチェックしてください。

ครัง้นี้ ท่านเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยวธิใีด  กรุณาเลอืกขอ้ทีเ่หมาะสมขา้งลา่งนี้  

□　直行 □　第三国経由

เดนิทางโดยตรงมาจากประเทศของท่าน เดนิทางผา่นประเทศทีส่าม

第三国経由の場合は，該当するものにチェックしてください。

กรณทีีเ่ดนิทางผา่นประเทศทีส่าม  กรุณาเลอืกขอ้ทีเ่หมาะสมขา้งลา่งนี้  

□　乗換え □　滞在

เปลีย่นเครือ่งบนิทีป่ระเทศนัน้ พ านกัในประเทศนัน้  

第三国に定住した場合は，具体的に書いてください。

หากท่านพ านกัในประเทศทีส่ามก่อนเดนิทางมายงัญีปุ่่น กรุณาอธบิายรายละเอยีดของสถานการณ์

14　あなたは，日本で難民認定申請ができることを，いつ，どこで，どのようにして知りましたか。

ท่านทราบวา่สามารถยืน่ค ารอ้งขอสถานภาพผูล้ ีภ้ยัในญีปุ่่นไดอ้ยา่งไร  ทีไ่หน และเมือ่ไร  

กรุณาเขยีนถงึข ัน้ตอนตัง้แต่หลบหนีจากประเทศทีท่่านเกรงวา่จะถกูกดขีคุ่กคามจนเขา้มาในญีปุ่่น  กรณทีีเ่ดนิทางผา่นประเทศอืน่ก่อนมาถงึญีปุ่่นใหร้ะบุ
ชือ่ทุกประเทศทีผ่า่น

วนัเดอืนปี ท่าอากาศยานหรอืท่าเรอืขาออก

(ออกจากประเทศ)
วนัเดอืนปี ท่าอากาศยานหรอืท่าเรอืขาเขา้

ประเทศ ระยะเวลาการพ านกั จุดประสงคข์องการ
พ านกั

สถานทีพ่ านกั สภาพการเป็นอยู่
(ตัง้แต่           ถงึ                ) (หมายเลขโทรศพัท)์

ชือ่บรษิทัขนสง่ผูโ้ดยสาร ชือ่เทีย่วบนิหรอืชือ่เรอื  
(เขา้ประเทศ)

便名又は船名

滞在期間 滞在目的

年月日 出国港 年月日 入国港

（出発地） （到着地）

運送業者名

生活状況

（　　　～　　　） （電話番号）

国　名 滞在場所
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15　現在の生活費用について何によって賄っているのか書いてください。

กรุณาระบุแหลง่รายไดท้ีน่ ามาใชใ้นการด ารงชวีติของท่านในปจัจุบนั 

□　給与 □　預金 □　その他（　　　　　　　　　　　　）

เงนิเดอืน เงนิฝากธนาคาร อืน่ ๆ

「給与」と答えた場合は，書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "เงนิเดอืน"  กรุณาระบุรายละเอยีด 

□　月給

จ่ายเป็นรายเดอืน

□　日給

จ่ายเป็นรายวนั

「預金」と答えた場合は，書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "เงนิฝากธนาคาร"  กรุณาระบุรายละเอยีด 

「その他」と答えた場合で，第三者から金銭的支援を受けている場合は，書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "อืน่ ๆ " และไดร้บัการชว่ยเหลอืทางการเงนิจากบุคคลทีส่าม  กรุณาระบุรายละเอยีด 

（円／年）

（円／月）

16　在外親族に送金したことがありますか。

ท่านเคยสง่เงนิไปใหส้มาชกิครอบครวัของท่านนอกประเทศญีปุ่่นบา้งหรอืเปลา่  

□　はい □　いいえ

เคย ไม่เคย

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "เคย" กรุณาระบุรายละเอยีดการสง่เงนิ  
続柄

(เยน / เดอืน)

ชือ่ ความสมัพนัธ์

ชือ่สถาบนัการเงนิ ยอดบญัชเีงนิฝาก ประเภทเงนิฝากและหมายเลขบญัช ี 

จ านวนเงนิทีส่ง่ ชือ่สถาบนัการเงนิ
送金額氏　　名 金融機関名

支援団体又は支援者名 期　間 支援金額

（　　　　～　　　　）
ชือ่องคก์รหรอืบุคคลผูใ้หค้วามชว่ยเหลอื

ระยะเวลา (จาก        ถงึ               )
จ านวนเงนิ

(เยน / ปี)

会　社　名 給与の額 月給・日給の別

金融機関名 預金残高 口座の種類・番号

ชือ่บรษิทั จ านวนเงนิเดอืน จ่ายเป็นรายเดอืน หรอืรายวนั  
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17　来日後6月以内に難民認定申請を行っていない人は，申請が遅れた理由を具体的に書いてください。

กรณทีีท่่านไม่ไดย้ืน่ค ารอ้งขอสถานภาพผูล้ ีภ้ยัภายใน 6 เดอืนหลงัเดนิทางมาประเทศญีปุ่่น กรุณาอธบิายเหตุผลทีย่ ืน่ค ารอ้งลา่ชา้โดยละเอยีด  

18　来日後，刑法犯罪を犯したことにより警察に逮捕され，検察官に起訴されたことがありますか。

หลงัเดนิทางมาประเทศญีปุ่่นท่านเคยถกูต ารวจจบักุมฐานกระท าความผดิคดอีาญา และถกูอยัการยืน่ฟ้องหรอืไม่  

□　はい □　いいえ

เคย ไม่เคย

「はい」と答えた場合は，その刑事裁判の結果を書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "เคย" กรุณาระบุผลการพจิารณาคดอีาญานัน้

19　第三国への渡航を希望しますか。

ท่านมคีวามตอ้งการทีจ่ะเดนิทางไปประเทศทีส่ามหรอืไม่  

□　はい □　いいえ

มี ไม่มี

「はい」と答えた場合は，渡航先国及びその理由を具体的に書いてください。

กรณทีีต่อบวา่ "ม"ี กรุณาระบุชือ่ประเทศและเหตุผลโดยละเอยีด

20　迫害を受けるおそれ以外の理由で，本国に帰国できない理由があれば，具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

ถา้ท่านไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศของท่านไดเ้นื่องจากเหตุผลทีน่อกเหนือไปจากความเกรงวา่จะถกูกดขีคุ่กคาม  กรุณาอธบิายเหตุผลนัน้  
(หมายเหตุ) กรณทีีต่อ้งการพืน้ทีส่ าหรบัเขยีนขอ้ความเพิม่เตมิ กรุณาเขยีนในกระดาษอกีแผน่หนึ่งต่างหากแลว้ยืน่พรอ้มใบค ารอ้งนี้ 

วนัเดอืนปี ชือ่ศาล ชือ่ขอ้หา รายละเอยีดค าพพิากษา
判決内容年月日 裁判所名 罪　名
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21　現在の健康状態はどうですか。

ปจัจุบนั สขุภาพของท่านเป็นอยา่งไร  

□　良好

ดี

□　不良 「不良」と答えた場合は，その状況を具体的に書いてください。

ไม่ดี （注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

กรณทีีต่อบวา่ "ไม่ด"ี กรุณาอธบิายอาการโดยละเอยีด  
(หมายเหตุ) กรณทีีต่อ้งการพืน้ทีส่ าหรบัเขยีนขอ้ความเพิม่เตมิ กรุณาเขยีนในกระดาษอกีแผน่หนึ่งต่างหากแลว้ยืน่พรอ้มใบค ารอ้งนี้ 

22　難民調査官がインタビューする場合，通訳は必要ですか。

ท่านจ าเป็นตอ้งมลีา่มแปลระหวา่งทีเ่จา้หน้าทีต่รวจสอบผูล้ ีภ้ยัสมัภาษณ์ท่านหรอืไม่   

□　はい □　いいえ

จ าเป็น ไม่จ าเป็น

必要とする場合は何語を希望しますか。 語

กรณทีีต่อบวา่ "จ าเป็น" กรุณาระบุวา่ตอ้งการลา่มแปลภาษาอะไร  ภาษา

その他通訳に関して希望する事項があれば，書いてください。

หากท่านมคีวามประสงคอ์ืน่ใดเกีย่วกบัลา่มแปลกรุณาระบุรายละเอยีด 

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูในใบยืน่ค ารอ้งฉบบันี้ถกูตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิ  

申請者（代理人）の署名 年 月 日

ลายมอืชือ่ผูย้ ืน่ค ารอ้ง (ตวัแทน) ปี เดอืน วนัที่

タイ語




