
別記第七十四号の二様式（第五十五条関係）

เอกสารแนบ 74 ประเภทที ่2 (เกีย่วเนือ่งกบัมาตรา 55)

日本国政府法務省

กระทรวงยตุธิรรม ประเทศญีปุ่่ น

ใบยืน่ค ารอ้งขอการรับรองผูล้ีภั้ย (ส าหรับการยืน่อกีครัง้)

法　務　大　臣　 殿

เรยีน รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม

男 別名・通称名等

ชาย ชือ่อืน่หรอืชือ่เรยีก ฯลฯ

  ชือ่ 女

หญงิ

（年） （月） （日）

  วนัเดอืนปีเกดิ (ปี) (เดอืน) (วนัที)่

สญัชาต/ิภมูภิาค

ทีอ่ยู่ 方 電話番号 携帯電話番号

อาศยัอยูบ่า้นของนาย/นาง หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นที่

         หมายเลข  เหตผุลของการออก/

ตอ่อายุ    เดนิทาง  ตอ่อายุ

         หนังสอืเดนิทาง

กรณีพเิศษ

ประเทศญีปุ่่ น

ชอ่งกรอกขอ้ความส าหรับเจา้หนา้ที่

（注）用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とする。

(หมายเหต)ุ ใบยืน่ค ารอ้งฉบบันีใ้ชก้ระดาษ A4 ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมญีปุ่่ น (JIS)

ทางถงึ

(หรอืประเภทการใหอ้นุญาต)

ระยะเวลาการหมดอายสุถานภาพการพ านัก

(หรอืระยะเวลาหมดอายกุารใหอ้นุญาต)

  หน่วยงานออกหนังสอื

在留期間満了日（又は許可の期限）

特別永住者証明書

สถานภาพการพ านักในปัจจบุนั วนัเดอืนปีทีเ่ดนิทางถงึ

วนัหมดอายุ

上陸港 現に有する在留資格（又は許可の種類）

บตัรผูพ้ านัก/ใบรับรอง

難　民　認　定　申　請　書（再申請用）

氏　　名

現在の職業生年月日

発行機関 発行・更新理由発行・更新
年月日

出生地

住居地

 สถานทีเ่กดิ

番　　号 有効期限

在留カード／

旅　　券

 อาชพีในปัจจบุนั

(หรอืประเทศทีเ่คยอาศยัอยู่)

วนัเดอืนปีทีอ่อก

国籍・地域（又は常居
所を有していた国名）

官　　用　　欄

本邦上陸年月日

สถานภาพผูพ้ านักถาวร

ทา่อากาศยาน

หรอืทา่เรอืทีเ่ดนิ

タイ語



【注意事項】 ขอ้ควรระวงั

読んだ注意事項には，チェック☑をしてください。

อา่นขอ้ควรระวงัดงัตอ่ไปนีแ้ลว้จงึตอบค าถาม

เมือ่อา่นขอ้ควรระวงัขอ้ใดแลว้ใหท้ าเครือ่งหมาย ☑

□　この申請書には，あなたが主張したい事情を全て書いてください。

กรณุาเขยีนเร ือ่งราวทีค่ณุตอ้งการยนืยนัลงในแบบค าขอนี้

□　回答に当たっては，該当する欄にチェック☑をし，記入部分には，具体的かつ詳細に書いてくだ

　さい。（枠内に書けない場合は，別紙を提出してください。）

ใหท้ าเครือ่งหมาย ☑ หนา้ขอ้ทีต่รงกบัความจรงิ และเขยีนบรรยายในพืน้ทีท่ ีก่ าหนดโดยละเอยีด

(กรณีไมส่ามารถเขยีนในพืน้ทีท่ ีก่ าหนดไดท้ ัง้หมด สามารถจดัท าเป็นเอกสารแนบยืน่เพิม่เตมิได)้

□　この申請書に嘘を記載したり，嘘の資料を提出した場合は，審査上不利益を被ることがあります。

กรณีใหค้วามเท็จ ยืน่เอกสารปลอมแปลง ทา่นอาจตกอยูใ่นสภาวะเสยีเปรยีบระหวา่งการพจิารณาได้

１　前回の難民認定申請後，国籍，家族構成，居住歴，学歴，職歴，本邦出入国歴，海外渡航歴及び宗教に

　変更はありますか。

□　いいえ

ไมม่ี

□　はい

มี

→変更事項はどれですか。

หวัขอ้ทีเ่ปลีย่นแปลงคอืขอ้ใด

□　国籍 □　家族構成 □　居住歴 □　学歴

สญัชาติ โครงสรา้งครอบครัว ประวตักิารพ านัก ประวตักิารศกึษา

□　職歴 □　本邦出入国歴 □　海外渡航歴 □　宗教（宗派）

ประวตักิารท างาน ประวตักิารเขา้ประเทศ ประวตักิารไปตา่งประเทศ ศาสนา (ลัทธ)ิ

→変更内容を具体的に書いてください。

   กรุณาเขยีนเนือ้หาการเปลีย่นแปลงโดยละเอยีด

２　前回は，どのような迫害事情を主張しましたか。具体的に書いてください。

ในครัง้ทีแ่ลว้ ไดอ้ธบิายยนืยันเหตกุารณ์กดขีค่กุคามอยา่งไร  กรุณาเขยีนอธบิายโดยละเอยีด

３　今回は，新たに主張する迫害事情がありますか。

มเีหตกุารณ์การกดขีค่กุคามทีเ่กดิขึน้ใหมห่รอืไมส่ามารถชีแ้จงในครัง้ทีแ่ลว้ได  ้และตอ้งการยนืยันในครัง้นีห้รอืไม่

□　ない

ไมม่ี

→「ない」と答えた場合，４の質問に答えた後，６以降の質問に答えてください。

ในกรณีทีต่อบวา่ 「ไมม่」ี หลังจากตอบค าถามในขอ้ 4 แลว้ ใหต้อบค าถามตัง้แตข่อ้ 6 เป็นตน้ไป

□　ある

มี

→「ある」と答えた場合，４以降の質問に答えてください。

ในกรณีทีต่อบวา่ 「ม」ี ใหต้อบค าถามตัง้แตข่อ้ 4 เป็นตน้ไป

以下の注意事項をよく読んだ上で質問に答えてください。

      การศกึษา ประวตักิารท างาน ประวตักิารเขา้ประเทศ ประวตักิารเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืเปลีย่นศาสนาหรอืไม่

หลังจากการยืน่ค าขอรับรองผูล้ีภั้ยครัง้ทีแ่ลว้ มกีารเปลีย่นแปลง สญัชาต ิโครงสรา้งครอบครัว ประวตักิารพ านัก  ประวตั ิ



４　迫害を受けるおそれ以外の理由で，日本での滞在が必要な理由がありますか。

มเีหตผุลใดทีเ่ป็นเหตจุ าเป็นใหต้อ้งพ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น  นอกเหนอืจากเหตผุลเพราะกลัวการถกูคกุคามกดขีห่รอืไม่

□　ない

ไมม่ี

□　ある

มี

→「ある」と答えた場合，具体的に答えてください。

ในกรณีทีต่อบวา่ 「ม」ี ใหอ้ธบิายในรายละเอยีด

５　３の質問で「ある」と答えた場合，「新たな迫害事情」について，下記（１）から（６）までの質問に答え

　てください。

ในกรณีทีต่อบ 「ม」ี ในขอ้ 3 ใหต้อบขอ้ 1-6 ซึง่เกีย่วขอ้งกบั 「เหตกุารณ์การกดขีค่กุคามใหม่」ดว้ย

（１）「新たな迫害事情」が発生した時期は，いつですか。算用数字により西暦で書いてください。

เป็นเลขอารบคิ

（２）「新たな迫害事情」をあなたが知った時期は，いつですか。算用数字により西暦で書いてください。

เป็นเลขอารบคิ

（３）「新たな迫害事情」が発生した場所は，どこですか。

「เหตกุารณ์การกดขีค่กุคามใหมห่รอืเหตกุารณ์ทีไ่มส่ามารถชีแ้จงไดใ้นครัง้กอ่น」เกดิขึน้ทีใ่ด

（４）「新たな迫害事情」を前回の手続で主張できなかったのはなぜですか。

ท าไมทา่นถงึไมส่ามารถยนืยัน 「เหตกุารณ์การกดขีค่กุคามใหมห่รอืเหตกุารณ์ทีไ่มส่ามารถชีแ้จงไดใ้นครัง้กอ่น」 

ในกระบวนการยืน่ค าขอครัง้ทีแ่ลว้ไดส้าเร็จ

（５）「新たな迫害事情」の内容を具体的に答えてください。

กรุณาตอบค าถามเกีย่วกบั「เหตกุารณ์การกดขีค่กุคามใหมห่รอืเหตกุารณ์ทีไ่มส่ามารถชีแ้จงไดใ้นครัง้กอ่น」  โดยละเอยีด

ア　迫害を受けたのは誰ですか。 イ　誰から迫害を受けましたか。

ก ใครเป็นผูถ้กูกดขีค่กุคาม ข ใครเป็นผูก้ดขีค่กุคาม

□　あなた自身

ตวัทา่นเอง

□　あなたの家族・親族

ครอบครัวหรอืบพุการขีองทา่น

□　上記以外（具体的に書いてください。）

อืน่ๆ นอกเหนอืจากทีก่ลา่วมา

ウ　どのような迫害を受けたのですか。

ค ถกูกดขีค่กุคามอยา่งไร

  ทา่นทราบ 「เหตกุารณ์การกดขีค่กุคามใหมห่รอืเหตกุารณ์ทีไ่มส่ามารถชีแ้จงไดใ้นครัง้กอ่น」เมือ่ใด กรุณาเขยีนปี ค.ศ. 

「เหตกุารณ์การกดขีค่กุคามใหมห่รอืเหตกุารณ์ทีไ่มส่ามารถชีแ้จงไดใ้นครัง้กอ่น」เกดิขึน้เมือ่ใด กรุณาเขยีนปี ค.ศ. 



エ　迫害を受けたのは，なぜですか。

ง ท าไมถงึถกูกดขีค่กุคาม

オ　迫害と関係する本国情勢に大きな変化があった場合，それを具体的に書いてください。

จ หากมกีารเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญักบัสถานการณ์บา้นเกดิของทา่นซึง่เกีย่วขอ้งกบัการคกุคามกดขีน่ี้

กรุณาเขยีนอธบิายโดยละเอยีด

（６）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。

 ทา่นคาดวา่อะไรจะเกดิขึน้หากทา่นเดนิทางกลับประเทศ 

ア　誰から迫害を受けるおそれがありますか。

ทา่นเกรงกลัววา่จะถกูผูใ้ดกดขี่

イ　いかなる事態が生じますか。

อะไรจะเกดิขึน้

６　今回，新たに提出する資料はありますか。

มเีอกสารทีจ่ะยืน่ใหมใ่นครัง้นีห้รอืไม่

□　ない

ไมม่ี

□　ある

มี

→「ある」と答えた場合，その資料の内容を具体的に書いてください。

ในกรณีทีต่อบวา่ 「ม」ี กรุณาเขยีนอธบิายเนือ้หาของเอกสารนัน้โดยละเอยีด

７　現在の健康状態はどうですか。

สขุภาพของทา่นในปัจจบุนัเป็นอยา่งไรบา้ง

□　異常なし

ปกติ

□　異常あり

ไมป่กติ

　→「異常あり」と答えた場合，具体的に書いてください。

ในกรณีทีต่อบวา่ 「ไมป่กต」ิ กรุณาเขยีนอธบิายโดยละเอยีด



８　難民調査官のインタビューを希望しますか。

ทา่นตอ้งการพบเจา้หนา้ทีท่ีด่แูลเรือ่งการลีภั้ยในครัง้นีห้รอืไม่

□　希望する

ตอ้งการ

□　希望しない

ไมต่อ้งการ

９　難民調査官がインタビューする場合，通訳は必要ですか。

ทา่นตอ้งการลา่มในการพบเจา้หนา้ทีท่ีด่แูลเรือ่งการลีภั้ยในครัง้นีห้รอืไม่

□　いいえ

ไมต่อ้งการ

□　はい

ตอ้งการ

→「はい」と答えた場合，何語を希望しますか。（　　　　　　　　　）語

ในกรณีทีต่อบวา่ 「ตอ้งการ」 ตอ้งการลา่มภาษาใด         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。

หากมคีวามตอ้งการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัลา่ม  กรุณาเขยีนเพิม่เตมิ

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูในใบยืน่ค ารอ้งฉบบันีถ้กูตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิ

申請者（代理人）の署名 年 月 日

ลายมอืชือ่ผูย้ ืน่ค ารอ้ง (ตวัแทน) ปี เดอืน วนัที่


