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 1. บทนำา

คู่มือผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคฉบบัน้ีรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนส์�าหรับคุณ ใหส้ามารถใชชี้วติในระหวา่ง

ฝึกงานดา้นเทคนิคในประเทศญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมีสุขภาพดี

เม่ือคุณมาเป็นผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคแลว้ จะไดเ้รียนทกัษะ เทคนิค และความรู้ (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “ทกัษะฯ”) 

ต่าง ๆ นานา ภายใตส้ญัญาจา้งงานในประเทศญ่ีปุ่น และในระหวา่งช่วงเวลาดงักล่าว คุณจะตอ้งอยูภ่ายใต้

กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นจ�านวนมาก คู่มือฉบบัน้ีมีขอ้มูลท่ีควรรู้ในการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่น และส่ิงท่ี

ส�าคญัเป็นพิเศษจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

เราหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คุณจะใชคู่้มือฉบบัน้ีอยา่งเตม็ท่ี และจะเป็นประโยชนต่์อการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่น

ต่อจากน้ีของคุณ

 2. ระบบฝึกงานด้านเทคนิคสำาหรับชาวต่างชาติ

“ระบบฝึกงานดา้นเทคนิคส�าหรับชาวต่างชาติ” มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ป้ฏิบติังานจากประเทศต่าง ๆ มาฝึกทกัษะฯ ทางอุตสาหกรรม 

ฯลฯ ของประเทศญ่ีปุ่น และน�าทกัษะฯ ท่ีเรียนรู้กลบัไปพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศของตนต่อไป

การฝึกงานดา้นเทคนิคของคุณจะด�าเนินตามแผนการฝึกงานดา้นเทคนิคท่ีก�าหนดโดยหน่วยงานท่ีจดัการฝึก ขอใหป้ฏิบติัตามแผนดงั

กล่าว โดยเขา้รับการฝึกงานดา้นเทคนิคและคิดใหดี้วา่แต่ละวนัจะท�าอะไร เพือ่ใหไ้ดรั้บทกัษะฯ ตามเป้าหมาย

มาประเทศญ่ีปุ่น ขัน้ตอนการฝึกงานด้านเทคนิค

การฝึกงานด้าน
เทคนิค
ระดบั 1

ปีท่ี 1

อบรม
(การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 1)
- หลงัเดินทางมาถึงประเทศญ่ีปุ่นจะมีการอบรมใหค้วามรู้

- เรียนรู้เก่ียวกบัการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่นและระบบการฝึกงานดา้นเทคนิค

- หลงัจากนั้น จึงจะเร่ิมฝึกงานท่ีหน่วยงานท่ีจดัการฝึก

*เป้าหมาย:  ผ่านการสอบวัดระดบัความสามารถทางเทคนิคขัน้พืน้ฐาน 
(สอบทฤษฎีและปฏบิตั)ิ

ฝึกงาน

การฝึกงานด้าน
เทคนิค
ระดบั 2

ปีท่ี 2

ฝึกงาน

(การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 2)
- พฒันาทกัษะฯ ท่ีเรียนรู้จากการฝึกงานดา้นเทคนิค 1

*เป้าหมาย:  ผ่านการสอบวัดระดบัความสามารถทางเทคนิคขัน้ 3 
(สอบปฏบิตั)ิ

ปีท่ี 3

กลับประเทศของตนช่ัวคราว ก่อนที่จะไประดบั 3 ต้องกลับประเทศของคนก่อนอย่างน้อย 1 เดือน

การฝึกงานด้าน
เทคนิค
ระดบั 3

ปีท่ี 4

ฝึกงาน

(การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 3)
- เป็นการประยกุตท์กัษะฯ ท่ีเรียนรู้จากการฝึกงานดา้นเทคนิค 2

- ฝึกทกัษะใหม้ากยิง่ข้ึน

*เป้าหมาย:  ผ่านการสอบวัดระดบัความสามารถทางเทคนิคขัน้ 2 
(สอบปฏบิตั)ิ

ปีท่ี 5

กลับประเทศของตน (หลังกลับประเทศของตน)
กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสำารวจตดิตามผล!
จะมีแบบส�ารวจส่งไปหาคุณหลงักลบัประเทศ กรุณาตอบสถานะการท�างานหลงักลบั

ประเทศและสถานะการใชท้กัษะ เทคนิค และความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ไปจากประเทศญ่ีปุ่น
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 1. はじめに

この技能実習生手帳は、技能実習生のみなさんが、日本において、健康で
充実した技能実習生活を過ごすことができるように、あなたの役に立つ情報
をまとめたものです。
技能実習生になったあなたは、日本国内で雇用契約のもとで様々な技能、

技術又は知識（以下「技能等」という。）を身につけることとなります。この間あ
なたには、多くの日本の法律がかかわってきます。この手帳には、そういっ
たあなたに関係する法律の中で、特に大切と思われるものや、日本で生活す
るに当たって、知っておかなくてはならないことが記載されています。
この手帳を十分に活用して、これからの日本での生活があなたにとって有

意義ですばらしいものとなることを祈っています。

 2. 外国人技能実習制度

「外国人技能実習制度」は、諸外国の労働者に日本の産業等に関する技能等を修得してもらい、
帰国後に修得した技能等を生かして、自国の産業の発展に活躍してもらうことを目的としてい
るものです。
あなたの技能実習は、あらかじめ実習実施者で作成された技能実習計画に基づいて実施され

ます。あなたは、その計画に従って目標とする技能等を身につけるために、毎日何をすればい
いか、しっかり考えながら技能実習に取り組みましょう。

入国 技能実習の流れ

技能実習
1号 1年目

講習
（技能実習1号）
・入国後に座学による講習があります。
・ 日本での生活や技能実習制度についてしっかり身につ
けましょう。

・その後、実習実施者の元で実習が始まります。
※目標：技能検定基礎級（実技・学科試験）合格

実習

技能実習
2号

2年目

実習

（技能実習2号）
・ 技能実習1号で修得した技能等の向上を目指しましょ
う。

※目標：技能検定3級（実技試験）合格3年目

一旦帰国 3号に移行する前に1か月以上帰国する必要があります。

技能実習
3号

4年目

実習

（技能実習3号）
・技能実習2号で修得した技能等の応用段階となります。
・さらに技術をみがきましょう。
※目標：技能検定2級（実技試験）合格5年目

帰国
（帰国後）
フォローアップ調査に協力してください！
帰国後にあなたのところにアンケート票が送られてきますの
で、帰国後の就職状況や日本で修得した技術・技能・知識の
活用状況を教えてください。
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*เป้าหมาย
- ประเภทการสอบวดัระดบัท่ีเป็นเป้าหมายของแต่ละระดบัการฝึกงานดา้นเทคนิค

การฝึกงาน
ด้านเทคนิค

การสอบวัดระดบัที่เป็นเป้าหมาย เกณฑ์ความรู้และทกัษะที่ต้องการ

ระดบั 1
การสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน

(หรือ การสอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั้นตน้)

ทกัษะและความรู้ขั้นพ้ืนฐาน

ท่ีจ�าเป็นในการท�างานขั้นพ้ืนฐาน

ระดบั 2
การสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั้น 3

(หรือ การสอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั้นเทคนิคเฉพาะทาง)

ทกัษะและความรู้

ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นเทคนิคขั้นตน้ควรมี

ระดบั 3
การสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั้น 2

(หรือ การสอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั้นสูง)

เกณฑท์กัษะ

ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นเทคนิคขั้นกลางควรมี

คุณตอ้งผา่นการสอบวดัระดบัท่ีก�าหนดเป็นเป้าหมายของระดบัก่อนหนา้ จึงจะสามารถข้ึนไปฝึกในระดบั 2 หรือ 3 และถึงแมจ้ะสอบ

ตกไปคร้ังหน่ึงกย็งัมีโอกาสใหส้อบใหม่ไดอี้กคร้ัง จึงขอใหพ้ยายามฝึกเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว้

(1) การฝึกงานด้านเทคนิคปีที่ 1 (การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 1)

ในการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 1 จะเร่ิมจากการอบรมหลงัเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจะสอนความรู้ท่ีจ�าเป็นในการฝึกงานดา้นเทคนิคใน

ประเทศญ่ีปุ่น

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

- ภาษาญ่ีปุ่น

- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่น

- ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีจ�าเป็นในการฝึกงานดา้นเทคนิค

- ความรู้ท่ีจ�าเป็นในการฝึกงานดา้นเทคนิค

หลงัจากนั้นจะไปเรียนรู้ทกัษะฯ ภายใตส้ญัญาจา้งงานกบัหน่วยงานท่ีจดัการฝึก

กรณีท่ีจะข้ึนไปฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 2 จะตอ้งผา่นการสอบทฤษฎีและปฏิบติัของการสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั้น

พื้นฐาน (หรือการสอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั้นตน้)

(2) การฝึกงานด้านเทคนิคปีที่ 2 - 3 (การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 2)

การฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 2 จะเป็นการฝึกฝน (เรียนรู้) ทกัษะฯ ท่ีไดจ้ากการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 1 ใหม้ากยิง่ข้ึน โดยจะตอ้ง

ฝึกทกัษะฯ กบัหน่วยงานท่ีจดัการฝึกท่ีเดิม

การส�าเร็จการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 2 จะตอ้งผา่นการสอบปฏิบติัของการสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั้น 3 (หรือการ

สอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั้นเทคนิคเฉพาะทาง)

(3) การฝึกงานด้านเทคนิคปีที่ 4 - 5 (การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 3)

การฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 จะเป็นการฝึกฝนทกัษะฯ ท่ีไดจ้ากการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 2 ใหช้�านาญ โดยจะฝึกภายใตก้ารดูแล

ของหน่วยงานท่ีจดัการฝึกและหน่วยงานก�ากบัดูแลท่ีดี

จากการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 1 ข้ึนระดบั 2 จะตอ้งฝึกงานต่อกบัหน่วยงานท่ีจดัการฝึกท่ีเดิม แต่การข้ึนระดบั 3 ไม่จ�าเป็นตอ้งเป็น

หน่วยงานท่ีจดัการฝึกท่ีเดียวกบัระดบั 2 ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคสามารถเลือกหน่วยงานท่ีจดัการฝึกไดด้ว้ยตวัเอง

และก่อนท่ีจะข้ึนไประดบั 3 ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคจะตอ้งกลบัประเทศของตนอยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนเร่ิมการฝึก เน่ืองจากหากฝึกงาน

ไปถึงระดบั 3 ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคจะตอ้งจากประเทศของตนเองนานสูงสุดถึง 5 ปี ขอใหก้ลบับา้นไปพบกบัครอบครัว ฯลฯ เพือ่ให้

นึกถึงความสมัพนัธ์กบัประเทศของตนอีกคร้ังหน่ึง

การส�าเร็จการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 จะตอ้งผา่นการสอบปฏิบติัของการสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั้น 2 (หรือการ

สอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั้นสูง) 

ในการเปล่ียนหน่วยงานท่ีจดัการฝึกในการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 จะตอ้งยืน่เร่ืองขอสมคัรงานต่อหน่วยงานก�ากบัดูแล โดย

องคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคส�าหรับชาวต่างชาติ (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “องคก์รฝึกงาน”) จะใหก้ารสนบัสนุนตามความจ�าเป็น เชิญมาปรึกษา

องคก์รหรือเคานเ์ตอร์ใหค้ �าปรึกษาเป็นภาษาแม่ได ้ทั้งน้ี เวบ็องคก์รฝึกงานมีระบุรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวดว้ย
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*เป้าหมาย
- ประเภทการสอบวดัระดบัท่ีเป็นเป้าหมายของแต่ละระดบัการฝึกงานดา้นเทคนิค

การฝึกงาน
ด้านเทคนิค

การสอบวัดระดบัที่เป็นเป้าหมาย เกณฑ์ความรู้และทกัษะที่ต้องการ

ระดบั 1
การสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน

(หรือ การสอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั้นตน้)

ทกัษะและความรู้ขั้นพ้ืนฐาน

ท่ีจ�าเป็นในการท�างานขั้นพ้ืนฐาน

ระดบั 2
การสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั้น 3

(หรือ การสอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั้นเทคนิคเฉพาะทาง)

ทกัษะและความรู้

ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นเทคนิคขั้นตน้ควรมี

ระดบั 3
การสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั้น 2

(หรือ การสอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั้นสูง)

เกณฑท์กัษะ

ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นเทคนิคขั้นกลางควรมี

คุณตอ้งผา่นการสอบวดัระดบัท่ีก�าหนดเป็นเป้าหมายของระดบัก่อนหนา้ จึงจะสามารถข้ึนไปฝึกในระดบั 2 หรือ 3 และถึงแมจ้ะสอบ

ตกไปคร้ังหน่ึงกย็งัมีโอกาสใหส้อบใหม่ไดอี้กคร้ัง จึงขอใหพ้ยายามฝึกเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว้

(1) การฝึกงานด้านเทคนิคปีที่ 1 (การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 1)

ในการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 1 จะเร่ิมจากการอบรมหลงัเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจะสอนความรู้ท่ีจ�าเป็นในการฝึกงานดา้นเทคนิคใน

ประเทศญ่ีปุ่น

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

- ภาษาญ่ีปุ่น

- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่น

- ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีจ�าเป็นในการฝึกงานดา้นเทคนิค

- ความรู้ท่ีจ�าเป็นในการฝึกงานดา้นเทคนิค

หลงัจากนั้นจะไปเรียนรู้ทกัษะฯ ภายใตส้ญัญาจา้งงานกบัหน่วยงานท่ีจดัการฝึก

กรณีท่ีจะข้ึนไปฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 2 จะตอ้งผา่นการสอบทฤษฎีและปฏิบติัของการสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั้น

พื้นฐาน (หรือการสอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั้นตน้)

(2) การฝึกงานด้านเทคนิคปีที่ 2 - 3 (การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 2)

การฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 2 จะเป็นการฝึกฝน (เรียนรู้) ทกัษะฯ ท่ีไดจ้ากการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 1 ใหม้ากยิง่ข้ึน โดยจะตอ้ง

ฝึกทกัษะฯ กบัหน่วยงานท่ีจดัการฝึกท่ีเดิม

การส�าเร็จการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 2 จะตอ้งผา่นการสอบปฏิบติัของการสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั้น 3 (หรือการ

สอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั้นเทคนิคเฉพาะทาง)

(3) การฝึกงานด้านเทคนิคปีที่ 4 - 5 (การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 3)

การฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 จะเป็นการฝึกฝนทกัษะฯ ท่ีไดจ้ากการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 2 ใหช้�านาญ โดยจะฝึกภายใตก้ารดูแล

ของหน่วยงานท่ีจดัการฝึกและหน่วยงานก�ากบัดูแลท่ีดี

จากการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 1 ข้ึนระดบั 2 จะตอ้งฝึกงานต่อกบัหน่วยงานท่ีจดัการฝึกท่ีเดิม แต่การข้ึนระดบั 3 ไม่จ�าเป็นตอ้งเป็น

หน่วยงานท่ีจดัการฝึกท่ีเดียวกบัระดบั 2 ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคสามารถเลือกหน่วยงานท่ีจดัการฝึกไดด้ว้ยตวัเอง

และก่อนท่ีจะข้ึนไประดบั 3 ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคจะตอ้งกลบัประเทศของตนอยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนเร่ิมการฝึก เน่ืองจากหากฝึกงาน

ไปถึงระดบั 3 ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคจะตอ้งจากประเทศของตนเองนานสูงสุดถึง 5 ปี ขอใหก้ลบับา้นไปพบกบัครอบครัว ฯลฯ เพือ่ให้

นึกถึงความสมัพนัธ์กบัประเทศของตนอีกคร้ังหน่ึง

การส�าเร็จการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 จะตอ้งผา่นการสอบปฏิบติัของการสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั้น 2 (หรือการ

สอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั้นสูง) 

ในการเปล่ียนหน่วยงานท่ีจดัการฝึกในการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 จะตอ้งยืน่เร่ืองขอสมคัรงานต่อหน่วยงานก�ากบัดูแล โดย

องคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคส�าหรับชาวต่างชาติ (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “องคก์รฝึกงาน”) จะใหก้ารสนบัสนุนตามความจ�าเป็น เชิญมาปรึกษา

องคก์รหรือเคานเ์ตอร์ใหค้ �าปรึกษาเป็นภาษาแม่ได ้ทั้งน้ี เวบ็องคก์รฝึกงานมีระบุรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวดว้ย
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※目標
・ 各技能実習の段階で目標にする検定試験の種類です。

技能実習 目標とする検定試験 要求される技能・知識の水準

1号
技能検定基礎級

（又は技能実習評価試験初級）
基本的な業務を遂行するために必要な基礎的
な技能・知識

2号
技能検定3級

（又は技能実習評価試験専門級）
初級の技能労働者が通常有すべき技能・知識

3号
技能検定2級

（又は技能実習評価試験上級）
中級の技能労働者が通常有すべき技能・水準

あなたが技能実習2号又は技能実習3号を行うためには、前段階の到達目標としてあらかじめ
定めた検定試験に合格しなければなりません。試験に一度失敗しても、もう一度チャンスがあ
るので目標に向かって、日々、技能実習に取り組みましょう。

（1） 技能実習1年目　「技能実習1号」
技能実習1号においては、まず、入国後の講習があります。講習では日本で技能実習を行うた

めに必要な知識を学んでいただきます。
具体的な講習の内容は、以下のとおりです。
・ 日本語
・ 日本での生活一般に関する知識
・ 技能実習を行う上で必要な法律の知識
・ 技能実習を修得する上で必要な知識
その後、実習実施者との雇用契約の下で技能等の修得を行います。
技能実習2号に移行する予定がある場合は、技能検定（又は技能実習評価試験）の実技試験と学

科試験の受検が必須で、基礎級（又は初級）への合格を目標としなければなりません。

（2） 技能実習2年目、3年目　「技能実習2号」
技能実習2号においては、技能実習1号で修得した技能等をさらに習熟（身につける）するため

に、原則同じ実習実施者において、引き続き技能等を修得します。
技能実習2号の修了時において、技能検定（又は技能実習評価試験）の実技試験の受検が必須で、

3級（又は専門級）の実技試験への合格を目標としなければなりません。

（3） 技能実習4年目、5年目　「技能実習3号」
技能実習3号は、技能実習2号で身につけた技能等に熟達するための段階となり、優良な監理

団体及び実習実施者のもとで技能実習を行うことになりますます。
技能実習1号から技能実習2号に移行する場合は、原則として同じ実習実施者のもとで技能実

習を継続しなければなりませんが、技能実習3号に移行する場合は、技能実習2号までの実習実
施者に限定されず、技能実習生自身が実習実施者を選ぶことが可能となります。
また、技能実習3号に移行する場合は、技能実習が始まる前に必ず一か月以上帰国しなければ

なりません。技能実習3号に移行した際は、最長5年母国から離れることになりますので、家族
と会うなど母国とのつながりを再確認してください。
技能実習3号の修了時において、技能検定（又は技能実習評価試験）の実技試験の受験が必須で、

2級（又は上級）への合格を目標としなれければなりません。
技能実習3号において実習実施者を変更する場合は、監理団体に求職の手続を行うこととなり

ますが、必要に応じて、外国人技能実習機構（以下、「機構」という。）においても支援しますので、
機構又は母国語相談に気軽に相談してください。また、機構のホームページでも案内していま
すので併せてチェックしてください。
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(4) แบบสำารวจตดิตามผล

องคก์รฝึกงานจะส�ารวจผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคท่ีส�าเร็จการฝึกงานและเดินทางกลบัประเทศของตนแลว้ ดว้ย “แบบส�ารวจติดตามผล

ส�าหรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคท่ีกลบัประเทศ” เพ่ือประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคในประเทศญ่ีปุ่นและส�ารวจสถานะการท�างานหลงักลบั

ประเทศของตน ฯลฯ

การส�ารวจน้ีเป็นการส�ารวจท่ีส�าคญัมาก เพ่ือวเิคราะห์สถานะของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคและผลการฝึก รวมถึงเพ่ือท�าใหร้ะบบการฝึกงาน

ดา้นเทคนิคดีข้ึนดว้ย เป็นส่ิงท่ีท�าเพ่ือตวัคุณท่ีมาฝึกงานดา้นเทคนิคในประเทศญ่ีปุ่นและเพ่ือผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคท่ีจะมารุ่นต่อ ๆ ไป

หากไดรั้บแบบส�ารวจจากหน่วยงานก�ากบัดูแลหรือหน่วยงานท่ีจดัการฝึก กรุณาตอบและส่งกลบัมาหลงักลบัประเทศของคุณ

ทั้งน้ี องคก์รฝึกงานจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าส่งเอง (ส่งฟรี)

สรุปผลการสำารวจตดิตามผลสำาหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่กลับประเทศประจำาปีงบประมาณ 2016

- 95.7% ตอบวา่ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ผา่นการฝึกงานดา้นเทคนิค “เป็นประโยชน”์

- โดยมีผูท่ี้บอกวา่ “ทกัษะท่ีเรียน” เป็นประโยชนถึ์ง 69.8% ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีสูงท่ีสุด 62.2% บอกวา่ “เงินท่ีเกบ็สะสม

ไดใ้นประเทศญ่ีปุ่น” และ 60.1% บอกวา่ “ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น” เป็นประโยชนต์ามล�าดบั 

- ส�าหรับสถานะการท�างานหลงักลบัประเทศ มีผูต้อบวา่ “ท�างานอยู ่(28.7%)” “ไดง้านแลว้ (12.4%)” และ “เปิดกิจการ

ของตวัเอง (14.2%)” รวมถึง 55.3% และมีผูต้อบวา่ “ก�าลงัหางาน” หลงักลบัประเทศ 28.6% 

- ในส่วนของเน้ือหางาน มีผูต้อบวา่ “ท�างานเหมือนกบัท่ีฝึก (50.2%)” และ “ท�างานลกัษณะเดียวกบัท่ีฝึก (20.3%)” รวมเป็น 70.5%

 3. กฎหมายฝึกงานด้านเทคนิค

กฎหมายน้ีมีช่ือเตม็อยา่งเป็นทางการวา่ “กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการฝึกงานดา้นเทคนิคส�าหรับชาวต่างชาติอยา่งเหมาะสมและการ

คุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค” (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค”) <บญัญติั: 28 พฤศจิกายน 

2016 / บงัคบัใช:้ 1 พฤศจิกายน 2017>

กฎหมายฉบบัน้ีก�าหนด i) ขอ้ก�าหนดท่ีจ�าเป็นส�าหรับหน่วยงานท่ีจดัการฝึกงานดา้นเทคนิคและหน่วย

งานก�ากบัดูแลท่ีมีหนา้ท่ีก�ากบัดูแลการจดัการฝึกดงักล่าว และ ii) มาตรการคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค 

ฯลฯ เพ่ือจดัการฝึกงานดา้นเทคนิคอยา่งเหมาะสมและคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค อีกทั้งท�าใหห้น่วย

งานท่ีจดัการฝึกและหน่วยงานก�ากบัดูแลท่ีดี สามารถจดัการฝึกงานดา้นเทคนิคไดอ้ยา่งดีมากยิง่ข้ึน

[คำาอธิบาย] สาระสำาคัญของกฎหมายฝึกงานด้านเทคนิค

- การท�าระบบการฝึกงานดา้นเทคนิคใหเ้หมาะสมและการคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

- ควรก�าหนดหลกัการพ้ืนฐานส�าหรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค หนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง และนโยบายพ้ืนฐานเก่ียวกบัการฝึกงาน

ดา้นเทคนิค

- แผนการฝึกงานดา้นเทคนิคท่ีจดัท�าแยกตามแต่ละผูฝึ้กงานตอ้งไดรั้บอนุมติั โดยก�าหนดเกณฑแ์ละเหตุผลในการอนุมติั ฯลฯ 

พร้อมทั้งก�าหนดสิทธิในการเรียกรายงาน สัง่ปรับปรุง ยกเลิกการอนุมติั ฯลฯ โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่ีรับผดิชอบ

- หน่วยงานก�ากบัดูแลตอ้งไดรั้บอนุญาต โดยก�าหนดเกณฑแ์ละเหตุผลในการอนุญาต ฯลฯ พร้อมทั้งก�าหนดสิทธิในการ

เรียกรายงาน สัง่ปรับปรุง ยกเลิกการอนุญาต ฯลฯ โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่ีรับผดิชอบ

- ส�าหรับมาตรการเก่ียวกบัการคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ไดก้�าหนดขอ้หา้ม เช่น การกระท�าอนัเป็นการล่วงละเมิด

สิทธิมนุษยชนของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ฯลฯ และบทลงโทษกรณีท่ีฝ่าฝืน รวมถึงก�าหนดใหใ้หค้ �าปรึกษา ใหข้อ้มูล ช่วย

เหลือ ฯลฯ ต่อผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคดว้ย

- การขยายระบบฝึกงานดา้นเทคนิคส�าหรับชาวต่างชาติ

- เฉพาะหน่วยงานท่ีจดัการฝึกและหน่วยงานก�ากบัดูแลท่ีดีเท่านั้น ท่ีจะสามารถรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคระดบั 3 (จดัการ

ฝึกงานดา้นเทคนิคปีท่ี 4 - 5)
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(4) แบบสำารวจตดิตามผล

องคก์รฝึกงานจะส�ารวจผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคท่ีส�าเร็จการฝึกงานและเดินทางกลบัประเทศของตนแลว้ ดว้ย “แบบส�ารวจติดตามผล

ส�าหรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคท่ีกลบัประเทศ” เพือ่ประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคในประเทศญ่ีปุ่นและส�ารวจสถานะการท�างานหลงักลบั

ประเทศของตน ฯลฯ

การส�ารวจน้ีเป็นการส�ารวจท่ีส�าคญัมาก เพ่ือวเิคราะห์สถานะของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคและผลการฝึก รวมถึงเพ่ือท�าใหร้ะบบการฝึกงาน

ดา้นเทคนิคดีข้ึนดว้ย เป็นส่ิงท่ีท�าเพ่ือตวัคุณท่ีมาฝึกงานดา้นเทคนิคในประเทศญ่ีปุ่นและเพ่ือผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคท่ีจะมารุ่นต่อ ๆ ไป

หากไดรั้บแบบส�ารวจจากหน่วยงานก�ากบัดูแลหรือหน่วยงานท่ีจดัการฝึก กรุณาตอบและส่งกลบัมาหลงักลบัประเทศของคุณ

ทั้งน้ี องคก์รฝึกงานจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าส่งเอง (ส่งฟรี)

สรุปผลการสำารวจตดิตามผลสำาหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่กลับประเทศประจำาปีงบประมาณ 2016

- 95.7% ตอบวา่ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ผา่นการฝึกงานดา้นเทคนิค “เป็นประโยชน”์

- โดยมีผูท่ี้บอกวา่ “ทกัษะท่ีเรียน” เป็นประโยชนถึ์ง 69.8% ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีสูงท่ีสุด 62.2% บอกวา่ “เงินท่ีเกบ็สะสม

ไดใ้นประเทศญ่ีปุ่น” และ 60.1% บอกวา่ “ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น” เป็นประโยชนต์ามล�าดบั 

- ส�าหรับสถานะการท�างานหลงักลบัประเทศ มีผูต้อบวา่ “ท�างานอยู ่(28.7%)” “ไดง้านแลว้ (12.4%)” และ “เปิดกิจการ

ของตวัเอง (14.2%)” รวมถึง 55.3% และมีผูต้อบวา่ “ก�าลงัหางาน” หลงักลบัประเทศ 28.6% 

- ในส่วนของเน้ือหางาน มีผูต้อบวา่ “ท�างานเหมือนกบัท่ีฝึก (50.2%)” และ “ท�างานลกัษณะเดียวกบัท่ีฝึก (20.3%)” รวมเป็น 70.5%

 3. กฎหมายฝึกงานด้านเทคนิค

กฎหมายน้ีมีช่ือเตม็อยา่งเป็นทางการวา่ “กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการฝึกงานดา้นเทคนิคส�าหรับชาวต่างชาติอยา่งเหมาะสมและการ

คุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค” (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค”) <บญัญติั: 28 พฤศจิกายน 

2016 / บงัคบัใช:้ 1 พฤศจิกายน 2017>

กฎหมายฉบบัน้ีก�าหนด i) ขอ้ก�าหนดท่ีจ�าเป็นส�าหรับหน่วยงานท่ีจดัการฝึกงานดา้นเทคนิคและหน่วย

งานก�ากบัดูแลท่ีมีหนา้ท่ีก�ากบัดูแลการจดัการฝึกดงักล่าว และ ii) มาตรการคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค 

ฯลฯ เพ่ือจดัการฝึกงานดา้นเทคนิคอยา่งเหมาะสมและคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค อีกทั้งท�าใหห้น่วย

งานท่ีจดัการฝึกและหน่วยงานก�ากบัดูแลท่ีดี สามารถจดัการฝึกงานดา้นเทคนิคไดอ้ยา่งดีมากยิง่ข้ึน

[คำาอธิบาย] สาระสำาคัญของกฎหมายฝึกงานด้านเทคนิค

- การท�าระบบการฝึกงานดา้นเทคนิคใหเ้หมาะสมและการคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

- ควรก�าหนดหลกัการพ้ืนฐานส�าหรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค หนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง และนโยบายพ้ืนฐานเก่ียวกบัการฝึกงาน

ดา้นเทคนิค

- แผนการฝึกงานดา้นเทคนิคท่ีจดัท�าแยกตามแต่ละผูฝึ้กงานตอ้งไดรั้บอนุมติั โดยก�าหนดเกณฑแ์ละเหตุผลในการอนุมติั ฯลฯ 

พร้อมทั้งก�าหนดสิทธิในการเรียกรายงาน สัง่ปรับปรุง ยกเลิกการอนุมติั ฯลฯ โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่ีรับผดิชอบ

- หน่วยงานก�ากบัดูแลตอ้งไดรั้บอนุญาต โดยก�าหนดเกณฑแ์ละเหตุผลในการอนุญาต ฯลฯ พร้อมทั้งก�าหนดสิทธิในการ

เรียกรายงาน สัง่ปรับปรุง ยกเลิกการอนุญาต ฯลฯ โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่ีรับผดิชอบ

- ส�าหรับมาตรการเก่ียวกบัการคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ไดก้�าหนดขอ้หา้ม เช่น การกระท�าอนัเป็นการล่วงละเมิด

สิทธิมนุษยชนของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ฯลฯ และบทลงโทษกรณีท่ีฝ่าฝืน รวมถึงก�าหนดใหใ้หค้ �าปรึกษา ใหข้อ้มูล ช่วย
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- เฉพาะหน่วยงานท่ีจดัการฝึกและหน่วยงานก�ากบัดูแลท่ีดีเท่านั้น ท่ีจะสามารถรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคระดบั 3 (จดัการ

ฝึกงานดา้นเทคนิคปีท่ี 4 - 5)
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（4） フォローアップ調査
機構では、今後、技能実習を終えて帰国した技能実習生の方に対して、日本での技能実習の

評価や帰国後の就職状況等を「帰国技能実習生フォローアップ調査」によって調査していきます。
この調査は、技能実習生の実情やその成果を分析し、技能実習制度をより良いものとするた

めに大変重要な調査であり、日本で技能実習を行うあなたや、あなたの後にやって来る技能実
習生のためになるものです。
もし、あなたが監理団体又は実習実施者からアンケート票を渡された場合は、ぜひ、帰国後

に記入して返送してください。
なお、郵送費は機構が負担しますので、返送は無料です。

平成28年度の帰国技能実習生フォローアップ調査の結果概要

・ 技能実習期間を通じて学んだことが｢役に立った｣と回答した人は95.7%となっている｡ 
・ 役に立った具体的な内容では､｢修得した技能｣の割合が69.8%と最も高く､｢日本で貯め

たお金｣が62.2%､｢日本語能力の修得｣が60.1%と続く｡ 
・ 帰国後の就職状況について｢雇用されて働いている(28.7%)｣､｢雇用されて働くことが

決まっている(12.4%)｣､｢起業している(14.2%)｣と回答した人の合計は55.3%となって
いる｡また､帰国後｢仕事を探している｣と回答した人は28.6%となっている｡ 

・ 従事する仕事の内容は｢実習と同じ仕事(50.2%)｣または｢実習と同種の仕事(20.3%)｣と
回答した人が､70.5%となっている｡

 3. 技能実習法について

この法律の正式な名称は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法
律」（以下「技能実習法」という。）〈公布：平成28年11月28日、施行：
平成29年11月1日〉といいます。
この法律は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図

るため、①技能実習を実施する実習実施者やその実施を監理する
監理団体に対して必要な規制を設け、管理監督体制を強化すると
ともに、②技能実習生の保護を図る措置などを定めています。併
せて、優良な実習実施者や監理団体については、より高度な技能
実習の実施を可能にしました。

【解説】 技能実習法の概要

○技能実習制度の適正化・技能実習生の保護
・ 技能実習生の基本理念及び関係者の責務を定めるとともに、技能実習に関し基本方針

を策定すべきこと。
・ 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について、認定制とし、認定の基準や認定の

欠格事由等を定めるほか、主務大臣の報告徴収、改善命令、認定の取消し等の権限を
規定すること。

・ 監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由を定めるほか、遵守事項、
主務大臣の報告徴収、改善命令、許可の取消し等の権限を規定すること。

・ 技能実習生の保護に関する措置として、技能実習生に対する人権侵害行為等について、
禁止規定を設け、違反に対する罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談対
応や情報提供、援助等を行わせること。

○技能実習制度の拡充
・ 優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ（4年目及び5年目

の技能実習の実施）を可能とすること。
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โดยเฉพาะในเร่ืองการคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค มีก�าหนดไวด้งัน้ี

- ก�าหนดขอ้หา้ม เช่น การกระท�าอนัเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ฯลฯ และบทลงโทษ

[คำาอธิบาย] การกระทำาอันเป็นการล่วงละเมดิสทิธิมนุษยชนของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

i. การบงัคบัฝึกงานดา้นเทคนิค
ii. การก�าหนดเงินค่าปรับ ฯลฯ
iii. การท�าสญัญาจดัการเงินฝาก
iv. การเกบ็หนงัสือเดินทางและไซริวการ์ด
v. การจ�ากดัอิสรภาพในการใชชี้วติส่วนตวั

- ระบุอยา่งชดัเจนวา่ หากพบวา่หน่วยงานท่ีจดัการฝึกหรือหน่วยงานก�ากบัดูแลกระท�าผดิกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคจริง ผู ้

ฝึกงานดา้นเทคนิคสามารถรายงานต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่ีรับผดิชอบได ้

และก�าหนดบทลงโทษกรณีมีการท�าใหเ้สียผลประโยชนเ์น่ืองจากการรายงานดงักล่าวดว้ย

- ใหอ้งคก์รฝึกงานใหค้ �าปรึกษา ใหข้อ้มูล ช่วยเหลือ ฯลฯ ต่อผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

 4. องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำาหรับชาวต่างชาตคืิออะไร

องคก์รฝึกงานเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค ภายใตก้ารก�ากบัดูแลของกระทรวงยติุธรรมและกระทรวง

สาธารณสุข แรงงานและสวสัดิการของประเทศญ่ีปุ่น

โดยองคก์รฝึกงานมีอ�านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่ีรับผิดชอบ
(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุิธรรมและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ แรงงานและสวสัดกิาร)

องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำาหรับชาวต่างชาติ
(Organization for Technical Intern Training)

จ้างงานก�ากบัดแูล

อนุมตัิ

A

หน่วยงานก�ากบั
ดแูล

B

หน่วยงานท่ี
จดัการฝึก

C

ผู้ ฝึกงานด้าน
เทคนิค

A: อ�านาจขององคก์รฝึกงานต่อหน่วยงานก�ากบัดูแล

i. ตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานก�ากบัดูแล

ตรวจสอบการท�างานตามระยะ / ตรวจสอบการท�างานตามการรายงาน

ii. ขอใหห้น่วยงานก�ากบัดูแลส่งรายงาน

B: อ�านาจขององคก์รฝึกงานต่อหน่วยงานท่ีจดัการฝึก

i. i. อนุมติัแผนการฝึกงานดา้นเทคนิค

ii. ตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานท่ีจดัการฝึก

ตรวจสอบการท�างานตามระยะ / ตรวจสอบการท�างานตามการรายงาน

iii. ขอใหห้น่วยงานท่ีจดัการฝึกส่งรายงาน

iv. รับเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีจดัการฝึก
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特に技能実習生の保護に関しては以下の通り定めています。
・ 技能実習生に関する人権侵害行為等について禁止規定を設け、罰則を規定。

【解説】 技能実習生に対する人権侵害行為

①技能実習を強制する行為
②違約金等を定める行為
③貯蓄金を管理する契約を締結する行為
④旅券・在留カードを保管する行為
⑤私生活の自由を不当に制限する行為

・ 実習実施者や監理団体に技能実習法違反の事実がある場合、技能実習生は主務大臣に申告
できることを明記。
また、申告を理由とする不利益取扱に対する罰則も規定。

・ 機構において技能実習生に対する相談対応や情報提供、援助等を実施。

 4. 外国人技能実習機構とは

機構は、技能実習法に基づいて設立された法務省と厚生労働省が所管する認可法人です。
機構は以下の権限・役割を果たします。

主務大臣（法務大臣・厚生労働大臣）

外国人技能実習機構
（Organization for Technical Intern Training）

雇用関係監理

B

認可

A

監理団体

C

技能実習生実習実施者

A：機構の監理団体に対する権限
①監理団体に対して実地検査を実施
定期的な実地検査／申告に基づく実地検査

②監理団体から報告を求める

B：機構の実習実施者に対する権限
①技能実習計画の認定
②実習実施者に対して実地検査を実施

定期的な実地検査／申告に基づく実地検査
③実習実施者から報告を求める
④実習実施者の届出の受理
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C: หนา้ท่ีขององคก์รฝึกงานต่อผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

i. ใหค้ �าปรึกษาและรับการรายงานเป็นภาษาแม่ของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

- การปรึกษาทางโทรศพัท ์(รายละเอียดดูหนา้ 64)

- การปรึกษาทางอีเมล (รับตลอด 24 ชัว่โมง)

- ทางแบบฟอร์มอีเมลในหนา้รับปรึกษาเป็นภาษาแม่ในเวบ็ไซตข์ององคก์รฝึกงาน

ii. ใหค้ �าปรึกษาและรับการรายงานท่ีส�านกังานใหญ่ สาขาและส�านกังานทอ้งถ่ิน

(ท่ีอยูแ่ละช่องทางติดต่อส�านกังานใหญ่ สาขาและส�านกังานทอ้งถ่ิน ดูหนา้ 74)

iii. สนบัสนุนการเปล่ียนสถานท่ีฝึกงาน

- ใหก้ารสนบัสนุนในกรณีดงัเช่นท่ีระบุต่อไปน้ี

- การฝึกงานดา้นเทคนิคเป็นไปอยา่งยากล�าบาก แต่คุณตอ้งการฝึกงานดา้นเทคนิคต่อ 

- ตอ้งการเปล่ียนหน่วยงานท่ีจดัการฝึก ในการข้ึนการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3

- ส�าหรับการเปล่ียนสถานท่ีฝึกงาน กรุณาปรึกษาเคานเ์ตอร์ใหค้ �าปรึกษาเป็นภาษาแม่ หรือส�านกังานใหญ่ สาขาและ

ส�านกังานทอ้งถ่ินขององคก์รฝึกงาน หรือใชเ้วบ็ไซตต่์อไปน้ี

[หน้าสนับสนุนการเปล่ียนสถานที่ฝึกงานในเวบ็ไซต์ขององค์กรฝึกงาน]
http://www.support.otit.go.jp/jisshu/

 5. ความรับผิดชอบของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตอ้งทุ่มเทใหก้บัการฝึกงานดา้นเทคนิค เพือ่เรียนรู้ทกัษะฯ ฯลฯ และน�าทกัษะฯ ดงักล่าวกลบัไปถ่ายทอด

ต่อใหก้บัผูค้นในประเทศของตน

(กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค มาตรา 6)

ดงัเช่นท่ีระบุขา้งตน้ กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค มาตรา 6 ไดก้�าหนดความรับผดิชอบของกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคเอาไวอ้ยา่ง

ชดัเจน ใหผู้ฝึ้กงานดา้นเทคนิคทุ่มเทใหก้บัการฝึกงานดา้นเทคนิค ดงันั้น ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคทุกคนตอ้งไม่ตอบสนองการติดต่อให้

ไปท�างานท่ีอ่ืน ทั้งทางอีเมล โทรศพัท ์ฯลฯ อยา่งเดด็ขาด มิเช่นนั้น นอกจากจะถูกหลอกลวงเงินโดยตวัแทนหางานท่ีไม่ดี ฯลฯ แลว้ 

ยงัจะถูกลงโทษตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นดว้ย

ขอใหร้ะวงัเร่ืองดงักล่าว เน่ืองจากผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคไม่ไดรั้บอนุญาตใหไ้ปท�างานท่ีอ่ืน

 6. การเตรียมใจเข้าฝึกงานด้านเทคนิค

(1) เร่ิมวันด้วยการ “ทกัทาย”

เม่ือไปท�างาน ใหเ้ร่ิมจากการกล่าวทกัทายกนัอยา่งแขง็ขนั

การทกัทายกนัท�าใหเ้ร่ิมวนันั้นไดด้ว้ยความรู้สึกท่ีดี และท�าใหเ้กิดบรรยากาศอนัสดใสในท่ีท�างานและท�าใหเ้กิดความร่วมมือกนัได้

เป็นอยา่งดี

อีกทั้งการส่ือสารอยา่งจริงจงักท็ �าใหม้นุษยสมัพนัธ์ในท่ีท�างานดีข้ึนดว้ย ส่งผลใหส้ามารถเพิม่ประสิทธิผลในการฝึกงานดา้นเทคนิค

ไดอ้ยา่งมาก

(2) ปฏบิตัติามกฎ

ในบริษทัจะมีผูค้นท�างานอยูจ่ �านวนมาก จึงตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก�าหนดไว ้เพ่ือใหส้ามารถท�างานไดอ้ยา่งราบร่ืน และการ

รักษาเวลาและค�าสญัญาจะท�าใหคุ้ณไดรั้บความไวว้างใจดว้ย ขอใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก�าหนด และท�าความเขา้ใจค�าสัง่ของผู ้

ประสานงานฝึกงานดา้นเทคนิคและท่ีปรึกษาดา้นการใชชี้วติประจ�าวนัดว้ย
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C: หนา้ท่ีขององคก์รฝึกงานต่อผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค
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C：機構の技能実習生に対する役割
①母国語による相談・申告への対応

○電話相談（詳細は65ページ）
○電子メールによる相談（24時間受付対応）
・ 機構ホームページ内母国語相談サイトからメールフォームにより対応。

②本部、地方事務所・支所における相談・申告
（本部、地方事務所・支所の住所連絡先は75ページ）
③実習先の変更支援
○以下のような場合に支援を行います。
・ 技能実習を行うことが困難になった場合で、あなたが引き続き技能実習を希
望しているとき。

・ 技能実習3号へ移行する際に実習実施者の変更を希望する場合。
○ 実習先の変更については、母国語相談又は機構本部、地方事務所・支所に相談
してください。また、以下のサイトもご活用ください。

【機構ホームページ内実習先変更支援サイト】
http://www.support.otit.go.jp/jisshu/

 5. 技能実習生の責務について

技能実習生は、技能実習に専念することにより技能等の修得等をし、本国への技能等の
移転に努めなければならない。

（技能実習法第6条）

このように、技能実習法第6条には技能実習生の責務が規定されており、この責務からも明ら
かなように、技能実習生は技能実習に専念することとされています。そのため、技能実習生の
皆さんは、特に電話やメールなどでの他所への仕事のあっせんには絶対に応じないようにして
ください。結局、悪質なブローカーなどにお金を搾取されるほか、あなた自身も日本の法令に
より処罰を受ける場合もあります。
他所で就労活動を行うことは認められていませんので、注意してください。

 6. 技能実習にあたっての心構え

（1） 一日のはじまりは「あいさつ」から
出勤したら、まずは元気にあいさつをしましょう。
あいさつをすることで気持ちのいい一日を始めることができますし、あいさつが交わされる

職場では、協調性のある人間関係や明るい雰囲気が生まれてきます。
また、積極的にコミュニケーションを取ることで、職場の人間関係も良好となり、技能実習

においても大きな成果を上げることが期待できます。

（2） ルールを守る
企業では、多くの人たちが働いています。スムーズに行動できるのは、決められた規則を守っ

ているからです。時間や約束を守ることで、あなたは信頼を得るでしょう。決められた規則を
守り、技能実習指導員・生活指導員の指示を確実に理解しましょう。
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(3) ตัง้ใจเรียน

หากท�างานไปดว้ยคิดเร่ืองอ่ืนไปดว้ย เหม่อลอยหรือต่อตา้น กจ็ะท�าใหไ้ม่สามารถเรียนรู้เร่ืองดงักล่าว และอาจท�าใหเ้กิดอนัตรายใน

การท�างานดว้ย 

ตอ้งตั้งใจฟังค�าแนะน�าและการอธิบายของผูส้อน

(4) ต้องเข้าใจทกุเร่ือง

ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสุดในการด�าเนินการฝึกงานดา้นเทคนิค คือการไม่เดินหนา้ต่อทั้ง ๆ ท่ีไม่เขา้ใจ ไม่รู้ หรือท�าไม่ได ้การท�างานท่ีไม่เขา้ใจ

เป็นการกระท�าท่ีอนัตราย ขอใหถ้ามซ�้ าจนกวา่จะเขา้ใจโดยไม่ตอ้งอาย

 7. การบงัคับใช้กฎหมาย ฯลฯ

ในระหวา่งท่ีอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น คุณจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายต่าง ๆ ของประเทศญ่ีปุ่นดงัต่อไปน้ี

ช่ือกฎหมาย ประเดน็สำาคัญ

กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค 

(Technical Intern Training Act)

- ก�าหนดขอ้หา้มเพ่ือคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค หากมีการกระท�าผดิกฎหมาย ผูฝึ้กงาน

ดา้นเทคนิคสามารถรายงานต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่ีรับผดิชอบได้

- ก�าหนดใหอ้งคก์รฝึกงานใหค้ �าปรึกษา ใหข้อ้มูล ช่วยเหลือ ฯลฯ ต่อผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

กฎหมายตรวจคนเขา้เมืองและผูล้ี้ภยั 

(Immigration Control and Refugee 

Recognition Act)

- ก�าหนดคุณสมบติั (ประเภทวซ่ีา) ส�าหรับชาวต่างชาติท่ีจะพ�านกั (อาศยั) ในประเทศ

ญ่ีปุ่นอยา่งถูกกฎหมาย และกิจกรรมท่ีสามารถท�าไดใ้นประเทศญ่ีปุ่น

- ประเภทวซ่ีาของคุณคือ “ฝึกงานดา้นเทคนิค” ซ่ึงไม่อนุญาตใหท้�าอาชีพเสริมหรือ

ท�างานพิเศษ

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน (Labor 

Standards Act)

กฎหมายค่าจา้งขั้นต�า่ (Minimum 

Wages Act)

กฎหมายความปลอดภยัและ

อาชีวอนามยัในงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Safety and Health Act)

- ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคทุกคนตอ้งท�างานเป็นผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคภายใตก้ารจา้งงาน

โดยหน่วยงานท่ีจดัการฝึก จึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายมาตรฐานแรงงาน ฯลฯ เช่นเดียวกบั

ผูป้ฏิบติังานคนอ่ืนท่ีท�างานในประเทศญ่ีปุ่น (ทั้งน้ี กรณีท่ีเขา้รับการอบรมทนัทีท่ีเขา้

ประเทศญ่ีปุ่น จะมีผลบงัคบัใชห้ลงัอบรมจบ)

- กฎหมายเหล่าน้ีก�าหนดมาตรฐานขั้นต�า่ของเง่ือนไขการท�างาน หากมีการกระท�าผดิ

กฎหมาย สามารถรายงานต่อส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานได้

กฎหมายอ่ืน ๆ
- นอกจากน้ี จะมีกฎหมายเก่ียวกบัประกนัสงัคม (ประกนัสุขภาพและเงินบ�านาญ) 

ประกนัแรงงาน ภาษี ฯลฯ

กฎหมายเหล่าน้ีจะคุม้ครองสิทธิของคุณ พร้อมทั้งก�าหนดหนา้ท่ีท่ีตอ้งท�าดว้ย เช่นเดียวกบัผูป้ฏิบติังานชาวญ่ีปุ่น
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（3） 真剣に指導を受けましょう
別のことを考えていたり、ぼんやりしていたり、いやいやながら作業をしていては、指導さ

れたことが身につきませんし、作業中に危険を招くことにもなりかねません。
説明者の話や指導を、真剣に受けることが大切です。

（4） 何事もわかるまで
技能実習を進めていくうえで最も重要なことは、わからない、知らない、できないまま先に

進まないことです。よくわからないで作業を続けるのは危険です。恥ずかしがらずに理解でき
るまで、何回でも繰り返し確認しましょう。

 7. 法令の適用等

あなたが日本に滞在する間に、次のような日本の各種法令が適用とされます。

法令の名前 ポイント

技能実習法

〇技能実習生を保護するため、禁止行為を定めています。法
令違反があった場合に技能実習生は主務大臣に申告するこ
とができます。

〇機構が技能実習生の相談への対応・援助・保護を行うこと
を定めています。

出入国管理及び難民認定法

〇外国人が日本で適法に在留（滞在）するための資格（在留資
格）を規定しており、日本で行うことができる活動を定め
ています。

〇あなたが許可されている資格は「技能実習」になりますので、
この資格で認められない活動は、たとえば、内職やアルバ
イトはすることはできません。

労働基準法
最低賃金法
労働安全衛生法

〇技能実習生の皆さんは、実習実施者との雇用関係のもと技
能実習生として働くことになりますので、日本で働く他の
労働者と同じように、労働基準法などが適用されます。（な
お、入国直後に講習を受ける場合は、講習終了後から適用
されます。）

〇これらの法律は労働条件の最低の基準を定めています。法
令違反があった場合には、労働基準監督署に申告すること
ができます。

その他の法律
〇社会保険（健康保険や年金）、労働保険、税金に関する法律
なども適用になります。

これらの法令によって、日本人労働者と同じように、あなたの権利は保護されることになり
ますが、同じように、果たさなくてはならない義務があることも忘れないようにしてください。
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 8. ไซริวการ์ด

ไซริวการ์ด (Resident Card) เป็นบตัรท่ีจะออกใหช้าวต่างชาติท่ีพ �านกั (อาศยั) อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นระยะกลางหรือระยะยาว โดยจะ

ออกตามประเภทวซ่ีา เช่น อนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ อนุญาตใหเ้ปล่ียนประเภทวซ่ีา อนุญาตใหต่้อวซ่ีา ฯลฯ

คุณมีหนา้ท่ีตอ้งพกไซริวการ์ดติดตวั กรุณาพกติดตวัอยูเ่สมอ และอยา่ใหห้น่วยงานก�ากบัดูแลหรือหน่วยงานท่ีจดัการฝึกเกบ็ไซริว 

การ์ดของคุณ

นอกจากน้ี หา้มส่งต่อหรือใหผู้อ่ื้นยมืไซริวการ์ด เน่ืองจากอาจถูกน�าไปใชใ้นทางท่ีผดิและคุณจะถูกดึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมได้

ที่อยู่
หากมีการเปลี่ยนแปลง จะ
ระบดุ้านหลงั

ระยะเวลาที่อนุญาต 
(วันหมดอายุ)
แสดงระยะเวลาท่ีสามารถ
อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น

การจำากัดการทำางาน
ห้ามท�างานอ่ืนนอกจากการ
ฝึกงานด้านเทคนิค

ระยะเวลาที่ใช้บตัรได้
ระยะเวลาท่ีสามารถใช้ไซริว 
การ์ดใบนี ้

ช่องอนุญาตทำากจิกรรมนอกเหนือจากที่กำาหนด
ไม่สามารถรับอนญุาตท�ากิจกรรมนอกเหนือจากท่ีก�าหนด และไปท�างานท่ี
อ่ืนท่ีไมใ่ช่สถานท่ีฝึกงาน
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 8. 在留カード

在留カードは日本に中長期に在留（滞在）する外国人に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、
在留期間の更新許可などの在留許可に伴い交付されるものです。
あなたには在留カードを携帯する義務がありますので、必ず自分で所持してください。在留

カードを監理団体や実習実施者に預けないでください。
また、在留カードを他人に貸したり、譲り渡したりもしないでください。悪用されたり、犯

罪に巻き込まれるおそれもありますので注意してください。

住居地
変更があった場合には、
裏面に記載されます。

在留期間（満了日）
日本に在留することが
できる期間を表していま
す。

就労制限の有無
技能実習以外の就労活
動はできません。

有効期間
在留カードには有効期
間があります。

資格外活動許可欄
資格外活動許可を得て、実習先以外で働くことはできません。
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 9. สิ่งที่คุณสามารถ “รายงาน”

หากพบการกระท�าผดิกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคสามารถรายงานการกระท�าผดิกฎหมายของหน่วยงานท่ี

จดัการฝึกหรือหน่วยงานก�ากบัดูแลต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่ีรับผดิชอบไดด้ว้ยตวัเอง และสามารถใชห้นงัสือมอบอ�านาจเพ่ือให้

ผูอ่ื้นรายงานแทนไดด้ว้ย

ทั้งน้ี การรายงานมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ การรายงานตามกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค และการรายงานตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ฯลฯ

(1) การรายงานตามกฎหมายฝึกงานด้านเทคนิค

1 หากพบวา่หน่วยงานท่ีจดัการฝึกหรือหน่วยงานก�ากบัดูแล หรือผูบ้ริหารหรือพนกังานของหน่วยงานเหล่าน้ี (ต่อไปน้ีเรียก

วา่ “หน่วยงานท่ีจดัการฝึกฯ") กระท�าผดิกฎหมายน้ี หรือกระท�าผดิขอ้ก�าหนดของค�าสัง่ตามกฎหมายน้ี ผูฝึ้กงานดา้น

เทคนิคสามารถรายงานขอ้เทจ็จริงดงักล่าวต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่ีรับผดิชอบได้

2 หา้มหน่วยงานท่ีจดัการฝึกฯ ใชก้ารรายงานในยอ่หนา้ก่อนหนา้น้ีเป็นเหตุผลในการหยดุการฝึกงานดา้นเทคนิคของผู ้

ฝึกงานดา้นเทคนิค หรือกระท�าการอ่ืน ๆ อนัท�าใหผู้ฝึ้กงานดา้นเทคนิคเสียผลประโยชน์

(กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค มาตรา 49)

ทั้งน้ี การกระท�าผดิกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคมีดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี

- บงัคบัใหฝึ้กงานดา้นเทคนิคดว้ยวธีิท่ีรุนแรง ข่มขู่ ฯลฯ

- รายละเอียดการฝึกงานดา้นเทคนิคต่างจากในสญัญา

- ยดึหนงัสือเดินทางหรือไซริวการ์ด โดยอา้งวา่จะเกบ็ให้

- จ �ากดัการออกนอกพ้ืนท่ีอยา่งไม่เหมาะสม

- จ�ากดัอิสรภาพในการใชชี้วติส่วนตวัอยา่งไม่เหมาะสม

ตัวอย่างการกระทำาผิด

หากจะรายงานเป็นภาษาของประเทศของตน สามารถรายงานผา่นเคานเ์ตอร์ใหค้ �าปรึกษาเป็นภาษาแม่ (ทางโทรศพัท ์อีเมล (ดูหนา้ 

64)) ขององคก์รฝึกงานหรือส�านกังานทอ้งถ่ินได้

และโปรดอยา่กงัวลวา่จะถูกท�าใหเ้สียประโยชนเ์น่ืองจากการรายงานดงักล่าว เน่ืองจากกฎหมายไดห้า้มไม่ใหก้ระท�าการอนัจะท�าให้

ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคเสียประโยชนเ์น่ืองจากการรายงาน และมีก�าหนดบทลงโทษเอาไวห้ากไม่ปฏิบติัตามดว้ย จึงขอใหร้ายงานอยา่ง

ไม่ตอ้งกงัวล

ทั้งน้ี แมใ้นกรณีท่ีไม่สามารถรับเป็นรายงาน กจ็ะถือเป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการกระท�าผดิกฎหมาย

[หน้ารับปรึกษาเป็นภาษาแม่ เวบ็ไซต์ขององค์กรฝึกงาน]
http://www.support.otit.go.jp/soudan/th/
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- จ�ากดัอิสรภาพในการใชชี้วติส่วนตวัอยา่งไม่เหมาะสม

ตัวอย่างการกระทำาผิด

หากจะรายงานเป็นภาษาของประเทศของตน สามารถรายงานผา่นเคานเ์ตอร์ใหค้ �าปรึกษาเป็นภาษาแม่ (ทางโทรศพัท ์อีเมล (ดูหนา้ 
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ไม่ตอ้งกงัวล

ทั้งน้ี แมใ้นกรณีท่ีไม่สามารถรับเป็นรายงาน กจ็ะถือเป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการกระท�าผดิกฎหมาย

[หน้ารับปรึกษาเป็นภาษาแม่ เวบ็ไซต์ขององค์กรฝึกงาน]
http://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

18

 9. あなたがすることができる「申告」について

技能実習生は、技能実習法に違反する行為に遭遇した際に、自ら実習実施者、監理団体等の
不法行為を主務大臣に対して申告することができます。また、申告は委任状を提出した代理人
を通じて行うこともできます。
なお、申告には、技能実習法による申告に加え労働基準法等による申告の2種類があります。

（1）技能実習法に基づく申告

1　 実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役員若しくは職員（次項において「実習実施
者等」という。）がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合にお
いては、技能実習生は、その事実を主務大臣に申告することができる。

2　 実習実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、技能実習生に対して技能実習
の中止その他不利益な取り扱いをしてはならない。

（技能実習法第49条）

技能実習法に違反する行為の例としては次のようなものがあります。

・ 暴行や脅迫等の手段で技能実習を強制されている
・ 技能実習の内容が契約と相違している
・ 旅券や在留カードを保管するといって取り上げられている
・ 外出を不当に制限されている
・ 私生活の自由を不当に制限されている

違反例

申告を母国語で行おうとする場合、機構の地方事務所又は機構が実施する母国語相談窓口（電
話、メール（65ページ参照））を通じて行うことができます。
また、申告したことを理由に、自分が不利益を被るのではないかと心配になるかもしれませ

んが、法律には技能実習生が申告したことで不利益な扱いをすることは禁止されていますし、
これに違反した場合の罰則も規定されていますので、ためらうことなく連絡してください。
なお、申告として受け付けできない場合でも、法令違反に関する情報提供として扱います。

【機構ホームページ　母国語相談サイト】
http://www.support.otit.go.jp/soudan/th/
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(2) การรายงานตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน

1 หากพบการกระท�าผดิกฎหมายน้ีหรือกระท�าผดิขอ้ก�าหนดของค�าสัง่ตามกฎหมายน้ีในท่ีท�างาน ผูป้ฏิบติังานสามารถ

รายงานขอ้เทจ็จริงดงักล่าวต่อหน่วยงานภาครัฐหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบมาตรฐานแรงงานได้

2 หา้มนายจา้งใชก้ารรายงานในยอ่หนา้ก่อนหนา้น้ีเป็นเหตุผลในการเลิกจา้ง หรือกระท�าการอ่ืน ๆ อนัท�าใหผู้ป้ฏิบติังานเสีย

ผลประโยชน์

(กฎหมายมาตรฐานแรงงาน มาตรา 104)

ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคกอ็ยูภ่ายใตก้ฎหมายมาตรฐานแรงงานเช่นกนั จึงสามารถรายงานตามท่ีก�าหนดในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 

ฯลฯ ได้

หากคุณพบเร่ืองต่อไปน้ีในการฝึกงานดา้นเทคนิค สามารถรายงานต่อส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานได้

- ไม่ไดรั้บค่าจา้งตามสญัญาจา้ง

- ท�างานล่วงเวลาแลว้ไม่ไดรั้บค่าล่วงเวลา

- ท�างานล่วงเวลาแลว้ถูกสัง่ใหต้อกบตัรเหมือนไม่ไดท้�างานล่วงเวลา

- ไม่มีเวลาพกั

- ไม่ไดรั้บสิทธิลาพกัผอ่นประจ�าปี

ตัวอย่างการกระทำาผิด

และการรายงานตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานกมี็ขอ้หา้มไม่ใหก้ระท�าการอนัจะท�าใหผู้ฝึ้กงานดา้นเทคนิคเสียประโยชนเ์น่ืองจาก

การรายงานเช่นเดียวกบัการรายงานตามกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค จึงขอใหร้ายงานอยา่งไม่ตอ้งกงัวล

[เวบ็ไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

 10. หากการฝึกงานด้านเทคนิคเป็นไปอย่างยากลำาบาก

โดยปกติ การฝึกงานดา้นเทคนิคจะตอ้งเป็นไปตามแผนการฝึกงานดา้นเทคนิคท่ีจดัท�าข้ึนส�าหรับแต่ละผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคโดย

เฉพาะ และจะไม่สามารถหยดุกลางคนัได้

แต่ในระบบเดิม มีแผนการฝึกงานดา้นเทคนิคท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ท�าใหบ้างส่วนเลือกท่ีจะกลบั

ประเทศก่อนครบก�าหนดการฝึกงาน

ดงันั้น ในกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค (ระบบใหม่) หากการบริหารของสถานท่ีฝึกงานท�าใหผู้ฝึ้กงานดา้นเทคนิคป่วยหรือไดรั้บบาด

เจบ็ (รวมถึงการบาดเจบ็จากการท�างาน ฯลฯ) ส่งผลใหย้ากท่ีจะฝึกงานต่อ หน่วยงานก�ากบัดูแล ฯลฯ ตอ้งยืน่เร่ืองต่อองคก์รฝึกงาน 

ในกรณีดงักล่าว หากผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคจะกลบัประเทศกลางคนัก่อนครบก�าหนดตามแผนการฝึกงานดา้นเทคนิค ตอ้งอธิบายใหผู้ ้

ฝึกงานดา้นเทคนิคเขา้ใจวา่ไม่จ�าเป็นตอ้งหยดุการฝึกงานท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการแลว้กลบัประเทศ รวมถึงตรวจสอบความตอ้งการ

กลบัประเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเม่ือผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตดัสินใจท่ีจะกลบั ใหย้ืน่เร่ืองต่อองคก์รฝึกงานก่อนเดินทางกลบั

หากมีเหตุผลท่ีเล่ียงไม่ได ้ท�าใหก้ารฝึกงานดา้นเทคนิคเป็นไปอยา่งยากล�าบาก แต่คุณตอ้งการฝึกงานดา้นเทคนิคต่อ องคก์รฝึกงานจะ

ใหก้ารสนบัสนุนในการเปล่ียนสถานท่ีฝึกงาน กรุณาปรึกษาองคก์รฝึกงานหรือเคานเ์ตอร์ใหค้ �าปรึกษาเป็นภาษาแม่

ทั้งน้ี หากการฝึกงานไม่ตรงกบัความตอ้งการของคุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) ท�าใหเ้ลือกท่ีจะเดินทางกลบัประเทศ นอกจากจะสามารถ

ปรึกษาหรือรายงานต่อองคก์รฝึกงานแลว้ คุณยงัสามารถแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองในกระบวนการเดินทางออกนอกประเทศ

ท่ีสนามบินหรือท่าเรือไดด้ว้ย
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（2）労働基準法に基づく申告

1　 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合にお
いては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

2　 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な
取扱いをしてはならない。

（労働基準法第104条）

技能実習生には労働基準法等も適用されますので、労働基準法等に規定されている申告をす
ることもできます。
あなたが従事している技能実習において、以下のようなことがある場合は、労働基準監督署

に申告することができます。

・ 雇用条件書で示されている賃金が支払われていない
・ 残業したにもかかわらず、残業代を支払ってもらえない
・ 実際に残業しているにもかかわらず、残業がないようにタイムカー

ドを打刻するよう指示されている
・ 休憩時間がない
・ 年次有給休暇を取らせてもらえない

違反例

また、労働基準法の申告も、技能実習法の申告と同様に申告したことで不利益な扱いをする
ことは禁止されていますので、ためらうことなく申告してください。

【厚生労働省　ホームページ】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

 10. 技能実習を行うことが困難になった場合

本来、技能実習は、技能実習生ごとに作成された技能実習計画に従い、途中で中止されるこ
となく実施されなければなりません。
しかし、旧制度において技能実習生の意に反し、技能実習計画満了前に帰国させられるとい

う事案が一部で発生していました。
そのため、技能実習法（新制度）においては、実習先の経営上の都合、技能実習生の病気や怪

我（業務上の怪我などを含む。）の事情等で技能実習を継続することが困難となった場合には、監
理団体等は技能実習実施困難時届出を機構に提出することが求められています。
その際に、技能実習生が技能実習計画の満了前に途中で帰国することとなる場合には、技能

実習生に対し、意に反して技能実習を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確
認を書面により十分に行った上、技能実習生の帰国が決定した時点で帰国前に機構に届け出な
ければならないとされています。
また、やむを得ない事情で技能実習を行うことが困難となった場合で、あなたが引き続き技

能実習を希望しているときには、機構において実習先変更支援を行いますので、機構又は母国
語相談に相談してください。
なお、あなた（技能実習生）の意思に反して、帰国を促された場合にあっては、機構で相談や

申告を行うことができるほか、最終的には空海港での出国手続きの際に入国審査官にその旨を
申し出ることができます。
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 11. กฎหมายเก่ียวกับการทำางาน

คุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) จะท�าสญัญาจา้งกบัหน่วยงานท่ีจดัการฝึก อยูภ่ายใตก้ฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญ่ีปุ่น และได้

รับการคุม้ครองทางกฎหมาย จึงขออธิบายประเดน็ส�าคญัขั้นพื้นฐานในเร่ืองดงักล่าว ตามขอ้ (1) - (4) ต่อไปน้ี

[คำาอธิบาย] การจ้างงาน

นายจ้าง
จ้างงาน

กรณีของการฝึกงานด้านเทคนิค

ผู้ปฏิบตัิงาน

หน่วยงานท่ีจดัการฝึก
จ้างงาน ผู้ ฝึกงานด้านเทคนิค

(คณุ)

(1) สัญญาจ้าง

A ทำาสัญญาจ้าง

- ในการท�าสญัญาจา้ง นายจา้งมีหนา้ท่ีระบุเง่ือนไขการท�างานเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน จึงตอ้งจดัท�าและมอบ

เอกสารเง่ือนไขการจา้งงาน

เง่ือนไขการจา้งงานจะระบุเน้ือหาดงัเช่นต่อไปน้ี

i. ระยะเวลาจา้งงาน

ii. สถานท่ีท�างาน (ฝึกงานดา้นเทคนิค)

iii. รายละเอียดงานท่ีตอ้งท�า (ประเภทงานและการท�างาน)

iv. เวลาเร่ิมและเลิกงาน มีการท�างานล่วงเวลาหรือไม่ เวลาพกั วนัหยดุ วนัลา ฯลฯ

v. ค่าจา้ง (ค่าจา้งพ้ืนฐาน อตัราค่าจา้งพิเศษกรณีท�างานล่วงเวลา ฯลฯ)

vi. การออกจากงาน

• สญัญาจา้งและเง่ือนไขการจา้งงานจะจดัท�าข้ึน 2 ฉบบั ใหห้น่วยงานท่ีจดัการฝึก (บริษทัท่ีรับเขา้ท�างาน) และผูฝึ้กงานดา้น

เทคนิคเกบ็ไวค้นละฉบบั กรุณาเกบ็สญัญาจา้งและเง่ือนไขการจา้งงานดงักล่าวไวอ้ยา่งดี
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 11. 労働関係法令に関すること

あなた（技能実習生）には、実習実施者との雇用関係の下、日本の労働基準法が適用され、法
的に保護されています。その中の基本的で特に重要なものを、次の（1）から（4）で説明します。

【解説】 雇用関係

使用者
雇用関係

技能実習の場合

労働者

実習実施者
雇用関係 技能実習生

（あなた）

（1） 雇用契約
A  雇用契約の締結
〇雇用契約の締結の際には、使用者は労働条件を書面で明示する義務があり、そのため雇
用条件書が作成・交付されています。

 雇用条件書には、以下の事項などが記されています。
①雇用契約期間
②就業（技能実習）の場所
③従事すべき業務（職種及び作業）の内容
④始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等に関
することなど

⑤賃金（基本賃金、所定時間外等の割り増し賃金率）
⑥退職に関する事項

〇雇用契約書と雇用条件書は2部作成し、実習実施者（受入企業）と技能実習生が保有するこ
ととなっています。あなたは、雇用契約書と雇用条件書を必ず自ら大切に保管してくだ
さい。
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参考様式第１-14 号（規則第８条第 13 号関係）タイ語            （日本工業規格Ａ列４） 

แบบฟอร มส าหร บอ างอ ง      ์  ํ   ั  ้    ิ  ท   ี ่1-14 (เก  ยวก บ   ี่    ั ระเบ ยบข อ 8 (13)     ี   ้         ) ภาษาไทย                              (ขนาด A ตามมาตรฐานอ ตสาหกร         ุ      รมญ  ป  น ี่ ุ่  ) 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 

 

技 能 実 習 の た め の 雇 用 契 約 書 

ส ญญาจ างส าหร บการฝ กงานด านเทคน ค  ั    ้     ํ   ั     ึ     ้      ิ  

 

実習実施者               （以下「甲」という。）と 

หน วยงานท  จ ดการฝ ก  ่      ี่  ั     ึ                 (ซ  งต อไปในส ญญา ึ ่   ่       ั   น   ีเ้ร ยกว า   ี   ่  “นายจ าง    ้   ”) ก บ  ั  
 

技能実習生（候補者を含む。）               （以下「乙」という。）は、 

ผ  ฝ กงานด านเทคน ค (รวมถ งผ  ท  ได ร บค ดเล อก)   ู้ ึ     ้      ิ       ึ  ู้  ี่  ้ ั   ั   ื                     (ซ  งต อไป  ึ ่   ่   ในส ญญา    ั   น  เร ยกว า  ี ้ ี    ่  
“ล กจ าง  ู  ้   ”) 
 

別添の雇用条件書に記載された内容に従い、雇用契約を締結する。 

ท  งสองฝ ายตกลงท าส ญญาจ าง ั ้     ่        ํ   ั    ้   ตามเน  อหาท       ื ้    ี่ระบ ในเง  อนไขการจ างงาน    ุ    ื่        ้      ท  แนบพร อมน   ี่     ้    ี ้
 

本雇用契約は、乙が、在留資格「技能実習第１号」により本邦に入国して、技能等に係る業務に

従事する活動を開始する時点をもって効力を生じるものとする。 

ส ญญาจ าง  ั    ้   น  ม ผลบ งค บใช เม  อล กจ างเด นทางเข าประเทศญ  ป  นด วยว ซ า  ี ้ ี    ั   ั   ้   ื่   ู  ้     ิ      ้         ี่ ุ่   ้   ี  ่  “ฝ กงานด านเทคน คประเภทท    ึ     ้      ิ        ี่ ” และเร  มด าน นก จกรรมการ     ิ่  ํ  ิ  ิ        
ท างานด านเทคน ค ฯลฯ ํ     ้      ิ      
 

雇用条件書に記載の雇用契約期間（雇用契約の始期と終期）は、乙の入国日が入国予定日と相違

した場合には、実際の入国日に伴って変更されるものとする。 

ให   ้ เปล  ยน   ี่  ระยะเวลาส ญญาจ างท  ระบ ในเง  อนไขการจ างงาน          ั    ้    ี่    ุ    ื่        ้      ตามว นท  ล กจ างเด นทางเข าประเทศญ  ป  นจร ง หากว นท  เข าประเทศไม ตรงก บ     ั  ี่  ู  ้     ิ      ้         ี่ ุ่    ิ       ั  ี่  ้           ่     ั
ว นก าหนดเด นทางเข าประเทศ  ั  ํ      ิ      ้         
 

なお、乙が何らかの事由で在留資格を喪失した時点で雇用契約は終了するものとする。 

ท  งน   หากล กจ างส ญเส ยว ซ าไม ว าด วยเหต ผลใดก ตาม ให  ั ้  ี ้     ู  ้     ู   ี  ี  ่    ่ ่  ้      ุ     ็      ้ถ อว าส ญญาจ างส  นส ด ื   ่   ั    ้    ิ ้   ุ ลง 
 

雇用契約書及び雇用条件書は２部作成し、甲乙それぞれが保有するものとする。 

ส ญญาจ า  ั    ้  งและเง  อนไขการจ างงานจ ดท าข  น   ื่        ้        ั  ํ  ึ ้  2 ฉบ บ ค  ส ญญาท  งสองฝ ายต างถ อไว คนละฉบ บ   ั   ู ่  ั    ั ้     ่     ่   ื   ้       ั  
 

          年    月     日  締結 
 

      ท า ํ ส ญญา  ั    ว นท    ั  ี่    เด อน  ื       ป                   . ี                      
 

甲                ○印     乙                 

นายจ าง    ้                 ตราประท บ        ั        ล กจ าง  ู  ้                      
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参考様式第１-14 号（規則第８条第 13 号関係）タイ語            （日本工業規格Ａ列４） 

แบบฟอร มส าหร บอ างอ ง      ์  ํ   ั  ้    ิ  ท   ี ่1-14 (เก  ยวก บ   ี่    ั ระเบ ยบข อ 8 (13)     ี   ้         ) ภาษาไทย                              (ขนาด A ตามมาตรฐานอ ตสาหกร         ุ      รมญ  ป  น ี่ ุ่  ) 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 

 

技 能 実 習 の た め の 雇 用 契 約 書 

ส ญญาจ างส าหร บการฝ กงานด านเทคน ค  ั    ้     ํ   ั     ึ     ้      ิ  

 

実習実施者               （以下「甲」という。）と 

หน วยงานท  จ ดการฝ ก  ่      ี่  ั     ึ                 (ซ  งต อไปในส ญญา ึ ่   ่       ั   น   ีเ้ร ยกว า   ี   ่  “นายจ าง    ้   ”) ก บ  ั  
 

技能実習生（候補者を含む。）               （以下「乙」という。）は、 

ผ  ฝ กงานด านเทคน ค (รวมถ งผ  ท  ได ร บค ดเล อก)   ู้ ึ     ้      ิ       ึ  ู้  ี่  ้ ั   ั   ื                     (ซ  งต อไป  ึ ่   ่   ในส ญญา    ั   น  เร ยกว า  ี ้ ี    ่  
“ล กจ าง  ู  ้   ”) 
 

別添の雇用条件書に記載された内容に従い、雇用契約を締結する。 

ท  งสองฝ ายตกลงท าส ญญาจ าง ั ้     ่        ํ   ั    ้   ตามเน  อหาท       ื ้    ี่ระบ ในเง  อนไขการจ างงาน    ุ    ื่        ้      ท  แนบพร อมน   ี่     ้    ี ้
 

本雇用契約は、乙が、在留資格「技能実習第１号」により本邦に入国して、技能等に係る業務に

従事する活動を開始する時点をもって効力を生じるものとする。 

ส ญญาจ าง  ั    ้   น  ม ผลบ งค บใช เม  อล กจ างเด นทางเข าประเทศญ  ป  นด วยว ซ า  ี ้ ี    ั   ั   ้   ื่   ู  ้     ิ      ้         ี่ ุ่   ้   ี  ่  “ฝ กงานด านเทคน คประเภทท    ึ     ้      ิ        ี่ ” และเร  มด าน นก จกรรมการ     ิ่  ํ  ิ  ิ        
ท างานด านเทคน ค ฯลฯ ํ     ้      ิ      
 

雇用条件書に記載の雇用契約期間（雇用契約の始期と終期）は、乙の入国日が入国予定日と相違

した場合には、実際の入国日に伴って変更されるものとする。 

ให   ้ เปล  ยน   ี่  ระยะเวลาส ญญาจ างท  ระบ ในเง  อนไขการจ างงาน          ั    ้    ี่    ุ    ื่        ้      ตามว นท  ล กจ างเด นทางเข าประเทศญ  ป  นจร ง หากว นท  เข าประเทศไม ตรงก บ     ั  ี่  ู  ้     ิ      ้         ี่ ุ่    ิ       ั  ี่  ้           ่     ั
ว นก าหนดเด นทางเข าประเทศ  ั  ํ      ิ      ้         
 

なお、乙が何らかの事由で在留資格を喪失した時点で雇用契約は終了するものとする。 

ท  งน   หากล กจ างส ญเส ยว ซ าไม ว าด วยเหต ผลใดก ตาม ให  ั ้  ี ้     ู  ้     ู   ี  ี  ่    ่ ่  ้      ุ     ็      ้ถ อว าส ญญาจ างส  นส ด ื   ่   ั    ้    ิ ้   ุ ลง 
 

雇用契約書及び雇用条件書は２部作成し、甲乙それぞれが保有するものとする。 

ส ญญาจ า  ั    ้  งและเง  อนไขการจ างงานจ ดท าข  น   ื่        ้        ั  ํ  ึ ้  2 ฉบ บ ค  ส ญญาท  งสองฝ ายต างถ อไว คนละฉบ บ   ั   ู ่  ั    ั ้     ่     ่   ื   ้       ั  
 

          年    月     日  締結 
 

      ท า ํ ส ญญา  ั    ว นท    ั  ี่    เด อน  ื       ป                   . ี                      
 

甲                ○印     乙                 

นายจ าง    ้                 ตราประท บ        ั        ล กจ าง  ู  ้                      
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 （実習実施者名・代表者役職名・氏名・捺印）                          （技能実習生の署名）  

(ช  อหน วยงานท  จ ดการฝ ก ื่   ่      ี่  ั     ึ  / ต าแหน ง / ช  อ ํ    ่     ื่ -นามสก ล      ุ ของผ  ม อ านาจลงนาม /  ู้ ี ํ            ประท บตรา     ั    )              (ลายเซ นผ  ฝ กงานด านเทคน ค       ็  ู้ ึ     ้      ิ ) 
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参考様式第１-15 号（規則第８条第 13 号関係）タイ語              （日本工業規格Ａ列４） 

แบบฟอร มส าหร บอ างอ ง      ์  ํ   ั  ้    ิ  ท   ี ่1-15 (เก  ยวก บ   ี่    ั ระเบ ยบ     ี  ข อ ้   8 (13)) ภาษาไทย                              (ขนาด A4 ตามมาตรฐานอ ตสาหกร         ุ      รมญ  ป  น ี่ ุ่  ) 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 

 

雇 用 条 件 書 

เง  อนไขการจ างงาน  ื่        ้       

 

 

年   月   日

ว นท    ั  ี ่   เด อน  ื         ป              ี             . 

               殿 
เร ยน  ี   
 

 

実習実施者名                            
          ช  อ ื่ หน วยงานท  จ ดการฝ ก  ่      ี่  ั     ึ                                

所在地                               
 ท  ต  ง   ี่ ั ้                                        
電話番号                              
หมายเลขโทรศ พท             ั  ์                         

 
代表者 役職・氏名                        �印 

   ต าแหน งและช  อ ํ    ่     ื่ -นามสก ลของผ  ม อ านาจลงนาม      ุ     ู้  ี ํ               ตราประท บ        ั  
 

 

Ⅰ．雇用契約期間 

ระยะเวลาของส ญญาจ าง             ั    ้    
１． 雇用契約期間 

ระยะเวลาของส ญญาจ าง             ั    ้    
  （    年  月  日 ～     年  月  日）        入国予定日    年  月  日 

    (ว นท    ั  ี่     เด อน  ื         ป              ี              - ว นท    ั  ี ่ เด อน  ื       ป              ี             )    ก าหนดการเด นทางเข าญ  ป  น ํ         ิ      ้   ี่ ุ่   ว นท    ั  ี ่ เด อน  ื         ป             ี            
２． 契約の更新の有無 

การต อ  ่ ส ญญา  ั    
   □ 契約の更新はしない    □ 原則として更新する 

  ไม   ่ต อ  ่ ส ญญา                   ั                                                 โดยพ  นฐานแล วให ต อส ญญา    ื ้      ้    ้   ่   ั    
   ※ 会社の経営状況が著しく悪化した場合等には、契約を更新しない場合がある。 

   ในกรณ ท  การบร หารจ ดการในบร ษ ทย  าแย ลง จะม ในบางกรณ ท  ไม      ี ี่     ิ     ั        ิ ั  ํ่    ่      ี        ี ี่  ต่ อ ่ ส ญญา  ั    

Ⅱ．就業（技能実習）の場所 

   สถานท  ท างาน (ฝ กงานด านเทคน ค)     ี่ ํ       ึ     ้      ิ   
 

Ⅲ．従事すべき業務（職種及び作業）の内容 

   เน  อหา  ื ้   งานท  ได ร บมอบหมาย    ี่  ้ ั         (ต าแหน งและประเภทงาน) ํ    ่               
 

Ⅳ．労働時間等 

   จ านวนช  วโมง ํ     ั ่    ท า  ํ งาน 
１． 始業・終業の時刻等  
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参考様式第１-15 号（規則第８条第 13 号関係）タイ語              （日本工業規格Ａ列４） 

แบบฟอร มส าหร บอ างอ ง      ์  ํ   ั  ้    ิ  ท   ี ่1-15 (เก  ยวก บ   ี่    ั ระเบ ยบ     ี  ข อ ้   8 (13)) ภาษาไทย                              (ขนาด A4 ตามมาตรฐานอ ตสาหกร         ุ      รมญ  ป  น ี่ ุ่  ) 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 

 

雇 用 条 件 書 

เง  อนไขการจ างงาน  ื่        ้       

 

 

年   月   日

ว นท    ั  ี ่   เด อน  ื         ป              ี             . 

               殿 
เร ยน  ี   
 

 

実習実施者名                            
          ช  อ ื่ หน วยงานท  จ ดการฝ ก  ่      ี่  ั     ึ                                

所在地                               
 ท  ต  ง   ี่ ั ้                                        
電話番号                              
หมายเลขโทรศ พท             ั  ์                         

 
代表者 役職・氏名                        �印 

   ต าแหน งและช  อ ํ    ่     ื่ -นามสก ลของผ  ม อ านาจลงนาม      ุ     ู้  ี ํ               ตราประท บ        ั  
 

 

Ⅰ．雇用契約期間 

ระยะเวลาของส ญญาจ าง             ั    ้    
１． 雇用契約期間 

ระยะเวลาของส ญญาจ าง             ั    ้    
  （    年  月  日 ～     年  月  日）        入国予定日    年  月  日 

    (ว นท    ั  ี่     เด อน  ื         ป              ี              - ว นท    ั  ี ่ เด อน  ื       ป              ี             )    ก าหนดการเด นทางเข าญ  ป  น ํ         ิ      ้   ี่ ุ่   ว นท    ั  ี ่ เด อน  ื         ป             ี            
２． 契約の更新の有無 

การต อ  ่ ส ญญา  ั    
   □ 契約の更新はしない    □ 原則として更新する 

  ไม   ่ต อ  ่ ส ญญา                   ั                                                 โดยพ  นฐานแล วให ต อส ญญา    ื ้      ้    ้   ่   ั    
   ※ 会社の経営状況が著しく悪化した場合等には、契約を更新しない場合がある。 

   ในกรณ ท  การบร หารจ ดการในบร ษ ทย  าแย ลง จะม ในบางกรณ ท  ไม      ี ี่     ิ     ั        ิ ั  ํ่    ่      ี        ี ี่  ต่ อ ่ ส ญญา  ั    

Ⅱ．就業（技能実習）の場所 

   สถานท  ท างาน (ฝ กงานด านเทคน ค)     ี่ ํ       ึ     ้      ิ   
 

Ⅲ．従事すべき業務（職種及び作業）の内容 

   เน  อหา  ื ้   งานท  ได ร บมอบหมาย    ี่  ้ ั         (ต าแหน งและประเภทงาน) ํ    ่               
 

Ⅳ．労働時間等 

   จ านวนช  วโมง ํ     ั ่    ท า  ํ งาน 
１． 始業・終業の時刻等  

26

เวลาเข าและออกงาน      ้            
 (1) 始業  （  時  分）   終業  （  時  分）   （１日の所定労働時間数   時間  分） 

            เข างาน  ้      (  นาฬ กา   ิ    นาท    ี) ออกงาน (  นาฬ กา   ิ    นาท    ี) (จ านวนช  วโมงท างานใน   ํ     ั ่     ํ       1 ว น  ั    ช  วโมง ั ่      นาท    ี) 
 (2) 【次の制度が労働者に適用される場合】 

     กรณ ท     ี ี่ใช ระบบบต อไปน  ก บผ  ท างาน  ้        ่    ี ้  ั  ู้  ํ     
  □ 変形労働時間制：（    ）単位の変形労働時間制 

                  ระบบช  วโมงท างานแบบปร บได  ั ่     ํ         ั   ้: ระบบช  วโมงท างานแบบปร บได ใน ั ่     ํ         ั   ้  หน วย (  ่        ) 
   ※ １年単位の変形労働時間制を採用している場合には、母国語併記の年間カレンダーの写し及び労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に

関する協定書の写しを添付する。 

หากใช      ้ ระบบช  วโมงท างานแบบปร บได      ั ่     ํ         ั   ้ ในหน วย  ่   1 ป  ี  ต องแนบส าเนาปฏ ท นตลอดท  งป พร อมระบ เป นภาษาแม ของผ  ท างาน และส าเนาหน งส อข อตกลงเก  ยวก บ ้       ํ      ิ ิ      ั ้  ี   ้       ุ ็        ่    ู้  ํ         ํ       ั  ื  ้        ี่    ั
ระบบช  วโมงท างานแบบปร บได      ั ่     ํ         ั   ้ท  ย  นให ก บ ี่ ื่   ้  ั ส าน กงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน ํ   ั                         

  □ 交代制として、次の勤務時間の組合せによる。 

ระบบท  เข างานเป นกะ      ี่  ้       ็    ให   ้จ ดช  วโมงท างาน  ั  ั ่     ํ    เป นช ดด งต อไปน    ็   ุ   ั   ่    ี ้
   始業（  時  分） 終業（  時  分） （適用日      、１日の所定労働時間   時間  分） 

    เข างาน  ้      (  นาฬ กา   ิ    นาท    ี) ออกงาน (  นาฬ กา   ิ    นาท    ี) (ว นท  เข างาน                        ั  ี่  ้                           จ านวนช  วโมงท างานใน  ํ     ั ่     ํ       1 ว น  ั    ช  วโมง ั ่      นาท    ี) 
   始業（  時  分） 終業（  時  分） （適用日      、１日の所定労働時間   時間  分） 

    เข างาน  ้      (  นาฬ กา   ิ    นาท    ี) ออกงาน (  นาฬ กา   ิ    นาท    ี) (ว นท  เข างาน                      จ านวนช  วโมงท างานใน    ั  ี่  ้                            ํ     ั ่     ํ       1 ว น  ั    ช  วโมง ั ่      นาท    ี) 
   始業（  時  分） 終業（  時  分） （適用日      、１日の所定労働時間   時間  分） 

    เข างาน  ้      (  นาฬ กา   ิ    นาท    ี) ออกงาน (  นาฬ กา   ิ    นาท    ี) (ว นท  เข างาน                      จ านวนช  วโมงท างานใน    ั  ี่  ้                            ํ     ั ่     ํ       1 ว น  ั    ช  วโมง ั ่      นาท    ี) 
 ２．休憩時間  （    ）分 

   เวลาพ ก      ั   (    ) นาท    ี 
 ３．１か月の所定労働時間数   時間  分 （年間総所定労働時間数    時間） 

   จ านวนช  วโมงท างานใน   ํ     ั ่     ํ        1 เด อนม   ื   ี   ช  วโมง ั ่      นาท  (จ านวนช  วโมงการท างานต อป ม    ี   ํ     ั ่        ํ      ่  ี  ี    ช  วโมง ั ่    ) 
 ４．年間総所定労働日数   （１年目   日、２年目   日、３年目   日、４年目   日、５年目   日） 

   จ านวนว นท างาน ํ      ั  ํ    ต อ  ่ ป  ี (ป ท    ี  ี่ 1   ว น  ั , ป ท    ี  ี่ 2   ว น  ั , ป ท   ี  ี่3   ว น  ั , ป ท   ี  ี่4   ว น  ั , ป ท   ี  ี่5   ว น  ั ) 
 

 ５．所定時間外労働の有無   □ 有    □ 無 

      การท างานล วงเวลา ํ      ่                         ม  ี      ไม ม   ่ ี 
   ○詳細は、就業規則 第  条～第  条、第  条～第  条、第  条～第  条

                                                                                                      �ส าหร บรายละเอ ยด โปรดด ระเบ ยบการท างาน ข อ       ํ   ั        ี         ู    ี      ํ      ้        -       , ข อ       ้        -       , ข อ         ้        -       . 
Ⅴ．休日 ว นหย ด  ั    ุ  
  ・定例日：毎週   曜日、日本の国民の祝日、その他（           ）  （年間合計休日日数    日） 
   ว นหย ดประจ า  ั    ุ     ํ : ท กว น  ุ   ั    , ว นหย ดน กข ตฤกษ   ั    ุ   ั   ั    ์ของญ  ป  น,     ี่ ุ่    อ  น ื่  ๆ (            )  (จ านวนว นหย ดรวมต อป  ํ      ั    ุ      ่  ี       ว น  ั ) 
  ・非定例日：週・月当たり   日、その他（           ） 
   ว นหย ดพ เศษ  ั    ุ  ิ   : เด อน / ส ปดาห ละ            ว น,   ื       ั    ์                ั   อ   ื่น ๆ (            )           

○詳細は、就業規則 第  条～第  条、第  条～第  条

�ส าหร บรายละเอ ยด โปรดด ระเบ ยบการท างาน ข อ       ํ   ั        ี         ู    ี      ํ      ้        -       , ข อ       ้        -      .  
Ⅵ．休暇 ว น  ั ลา 
 １．年次有給休暇   ６か月継続勤務した場合→    日 

   ว น  ั ลาพ กผ อนประจ าป       ั  ่      ํ  ี     กรณ ท  ท างานต อเน  อง    ี ี่ ํ      ่   ื่   6 เด อน  ื   �          ว น  ั  
            継続勤務６か月未満の年次有給休暇（□ 有    □ 無） →   か月経過で   日 

            ว น  ั ลาพ กผ อน    ั  ่  กรณ ท  ท างานไม ครบ    ี ี่ ํ      ่    6 เด อน  ื             ม  ี     ไม ม   ่ ี �  ท างานเก น ํ      ิ   เด อน ได ว นหย ด  ื     ้  ั    ุ      ว น  ั  
 ２．その他の休暇   有給（           ）  無給（           ） 

   ว น  ั ลาอ  น ื่  ๆ   แบบได ร บเง น     ้ ั   ิ          แบบไม ได ร บเง น     ่  ้ ั   ิ             
 ○詳細は、就業規則 第  条～第  条、第  条～第  条

�ส าหร บรายละเอ ยด โปรดด ระเบ ยบการท างาน ข อ       ํ   ั        ี         ู    ี      ํ      ้        -       , ข อ       ้        -      .  

Ⅶ．賃金 ค าจ าง  ่  ้    
 

 

 

 

 

１．基本賃金   □ 月給（       円）  □ 日給（       円）  □ 時間給（       円） 

  ค าจ าง  ่  ้   พ  นฐาน    ื ้        รายเด อน     ื        เยน            รายว น     ั          เยน          รายช  วโมง    ั ่         เยน 
 ※詳細は別紙のとおり รายละเอ ยด       ี  ตามเอกสารแนบ 
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２．諸手当（時間外労働の割増賃金は除く） 

  สว สด การ    ั  ิ    (ไม รวมเง นในส วนของการท างานล วงเวลา    ่     ิ     ่         ํ      ่      ) 
     （       手当、       手当、       手当） 

        (สว สด การ   ั  ิ          , สว สด การ   ั  ิ          , สว สด การ   ั  ิ          ) 

 ※詳細は別紙のとおりรายละเอ ยด       ี  ตามเอกสารแนบ 
 ３．所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

   ค าจ างพ เศษในกรณ ท างานล วงเวลา ท างานในว นหย ด และท างาน  ่  ้    ิ        ี ํ      ่        ํ        ั    ุ      ํ    ช วงด ก ่    ึ  
  (a) 所定時間外  法定超月60時間以内  （     ）％ 

    ท างานล วงเวลา ํ      ่        ใน 1 เด อนม ท างานล วงเวลา แต ไม เก น  ื   ี ํ      ่          ่  ่  ิ  60 ช  วโมง ั ่        % 
           法定超月60時間超   （     ）％ 

            ใน 1 เด อนม ท างานล วงเวลา และเก น  ื   ี ํ      ่            ิ  60 ช  วโมง ั ่            % 
           所定超         （     ）％ 

           เก นท  ก าหนด  ิ  ี่ ํ                                % 
  (b) 休日     法定休日   （     ）％、  法定外休日   （     ）％ 

    ว นหย ด  ั    ุ    ว นหย ดตามกฎหมายก าหนด  ั    ุ           ํ           %、  ว นหย ดท  กฎหมายไม ได ก าหนด  ั    ุ  ี่        ่  ้ ํ         % 
  (c) 深夜     （     ）％ 

    ท างาน ํ    ช วง ่  ด ก                                                       ึ                                                      % 
 ４．賃金締切日   □ 毎月   日、 □ 毎月   日 

   ว นต ดรอบเง น  ั   ั      ิ     ท กว น  ุ   ั ท   ี่  ,                   ท กว น  ุ   ั ท   ี่ 
 ５．賃金支払日   □ 毎月   日、 □ 毎月   日 

   ว นจ ายเง นเด อน  ั  ่    ิ   ื        ท กว น  ุ   ั ท   ี่  ,                   ท กว น  ุ   ั ท   ี่ 
 ６．賃金支払方法  □ 通貨払     □ 口座振込み 

   ว ธ การจ ายเง น                จ ายเป นเง น                    โอนเข าธนาคาร ิ ี    ่    ิ                  ่    ็   ิ                          ้         
 ７．労使協定に基づく賃金支払時の控除  □ 無    □ 有 

   การห กเง น     ั   ิ  ณ ท  จ ายตาม   ี่ ่     ข อตกลงระหว างนายจ างและล กจ าง ้           ่      ้        ู  ้        ไม ห ก                ่  ั                     ห ก  ั  

  ※詳細は別紙のとおりรายละเอ ยด       ี  ตามเอกสารแนบ 
 ８．昇給      □ 有（時期、金額等                        ）、 □ 無 

   การข  นเง นเด อน      ึ ้   ิ   ื                ม    ี    ระยะเวลา  จ านวนเง น  ํ      ิ  ฯลฯ                                                                                           ไม ม   ่ ี 
 ９．賞与      □ 有（時期、金額等                        ）、 □ 無 

   โบน ส    ั           ม  ี  ระยะเวลา  จ านวนเง น  ํ      ิ  ฯลฯ                                                                                          ไม ม   ่ ี 
 10．退職金     □ 有（時期、金額等                        ）、 □ 無 

   เง นตอนลาออก  ิ            ม  ี  ระยะเวลา  จ านวนเง น  ํ      ิ  ฯลฯ                                                                                           ไม ม   ่ ี 
 11. 休業手当    □ 有（率                             ） 

   เง นชดเชยกรณ หย ด  ิ         ี   ุ ก จการ ิ     ม  ี  อ ตรา  ั   ส วน ่                               
Ⅷ．退職に関する事項 รายละเอ ยดในการลาออก       ี             
 １．自己都合退職の手続（退職する    日前に社長・工場長等に届けること） 

   การเตร ยมการส าหร บการลาออกโดยเหต ผลส วนต ว      ี      ํ   ั                ุ    ่    ั（ต องย  นให ห วหน าโรงงาน ้   ื่   ้   ั   ้        ประธานบร ษ ท ฯลฯ   ิ ั      ล วงหน า   ่    ้       ว นก อนลาออก  ั  ่       ） 
 ２．解雇の事由及び手続 เหต ผลและข  นตอน    ุ      ั ้    เล กจ าง   ิ  ้    
   解雇は、やむを得ない事由がある場合に限り少なくとも30日前に予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払って解雇す

る。技能実習生の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより予告も平

均賃金の支払も行わず即時解雇されることもあり得る。 

   ในการเล กจ าง ต องแจ งล วงหน าอย างน อย  ว น ยกเว นกรณ ท  ม เหต ผลท  ไม อาจเล  ยงได  หร อช าระเง นค าจ างเฉล  ยอย างน อย  ว น แ  ิ  ้     ้    ้    ่    ้    ่   ้         ั      ้    ี ี่ ี    ุ   ี่  ่     ี่    ้   ื  ํ     ิ   ่  ้      ี่   ่   ้         ั   ต หากเป นการเล กจ าง  ่     ็      ิ  ้   
ด ว ้ ยเหต ผลท       ุ   ี่ผ  ฝ กงานด านเทคน ค ู้  ึ     ้      ิ ควรร บผ ดชอบ ให ร บการอน ม ต จากห วหน า    ั  ิ       ้  ั       ุ  ั ิ     ั   ้  ส าน กงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน ํ   ั                        ท  ร บผ ดชอบและเล กจ างได ท นท โดยไม ต อง ี่ ั  ิ         ิ  ้     ้  ั  ี     ่ ้  
แจ งล วงหน าและไม ต องช าระค าจ างเฉล  ย  ้    ่    ้       ่ ้   ํ     ่  ้      ี่  

�詳細は、就業規則 第  条～第  条、第  条～第  条

�ส าหร บรายละเอ ยด โปรดด ระเบ ยบการท างาน ข อ       ํ   ั        ี         ู    ี      ํ      ้        -       , ข อ       ้        -      .  
Ⅸ．その他 อ  น ื่  ๆ 
  ・社会保険の加入状況 （□ 厚生年金 、□ 国民年金 、□ 健康保険 、□ 国民健康保険 、□ その他（    ）） 

   กรณ ท  ม ประก นส งคม   ี ี่ ี     ั   ั                บ านาญสว สด การ ํ       ั  ิ    บ านาญแห งชาต  ํ      ่    ิ          ประก นส ขภาพ     ั   ุ       ประก นส ขภาพ     ั   ุ    แห งชาต   ่    ิ   อ  น ื่  ๆ    
  ・労働保険の適用   （□ 雇用保険 、□ 労災保険） 

28



２．諸手当（時間外労働の割増賃金は除く） 

  สว สด การ    ั  ิ    (ไม รวมเง นในส วนของการท างานล วงเวลา    ่     ิ     ่         ํ      ่      ) 
     （       手当、       手当、       手当） 

        (สว สด การ   ั  ิ          , สว สด การ   ั  ิ          , สว สด การ   ั  ิ          ) 

 ※詳細は別紙のとおりรายละเอ ยด       ี  ตามเอกสารแนบ 
 ３．所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

   ค าจ างพ เศษในกรณ ท างานล วงเวลา ท างานในว นหย ด และท างาน  ่  ้    ิ        ี ํ      ่        ํ        ั    ุ      ํ    ช วงด ก ่    ึ  
  (a) 所定時間外  法定超月60時間以内  （     ）％ 

    ท างานล วงเวลา ํ      ่        ใน 1 เด อนม ท างานล วงเวลา แต ไม เก น  ื   ี ํ      ่          ่  ่  ิ  60 ช  วโมง ั ่        % 
           法定超月60時間超   （     ）％ 

            ใน 1 เด อนม ท างานล วงเวลา และเก น  ื   ี ํ      ่            ิ  60 ช  วโมง ั ่            % 
           所定超         （     ）％ 

           เก นท  ก าหนด  ิ  ี่ ํ                                % 
  (b) 休日     法定休日   （     ）％、  法定外休日   （     ）％ 

    ว นหย ด  ั    ุ    ว นหย ดตามกฎหมายก าหนด  ั    ุ           ํ           %、  ว นหย ดท  กฎหมายไม ได ก าหนด  ั    ุ  ี่        ่  ้ ํ         % 
  (c) 深夜     （     ）％ 

    ท างาน ํ    ช วง ่  ด ก                                                       ึ                                                      % 
 ４．賃金締切日   □ 毎月   日、 □ 毎月   日 

   ว นต ดรอบเง น  ั   ั      ิ     ท กว น  ุ   ั ท   ี่  ,                   ท กว น  ุ   ั ท   ี่ 
 ５．賃金支払日   □ 毎月   日、 □ 毎月   日 

   ว นจ ายเง นเด อน  ั  ่    ิ   ื        ท กว น  ุ   ั ท   ี่  ,                   ท กว น  ุ   ั ท   ี่ 
 ６．賃金支払方法  □ 通貨払     □ 口座振込み 

   ว ธ การจ ายเง น                จ ายเป นเง น                    โอนเข าธนาคาร ิ ี    ่    ิ                  ่    ็   ิ                          ้         
 ７．労使協定に基づく賃金支払時の控除  □ 無    □ 有 

   การห กเง น     ั   ิ  ณ ท  จ ายตาม   ี่ ่     ข อตกลงระหว างนายจ างและล กจ าง ้           ่      ้        ู  ้        ไม ห ก                ่  ั                     ห ก  ั  

  ※詳細は別紙のとおりรายละเอ ยด       ี  ตามเอกสารแนบ 
 ８．昇給      □ 有（時期、金額等                        ）、 □ 無 

   การข  นเง นเด อน      ึ ้   ิ   ื                ม    ี    ระยะเวลา  จ านวนเง น  ํ      ิ  ฯลฯ                                                                                           ไม ม   ่ ี 
 ９．賞与      □ 有（時期、金額等                        ）、 □ 無 

   โบน ส    ั           ม  ี  ระยะเวลา  จ านวนเง น  ํ      ิ  ฯลฯ                                                                                          ไม ม   ่ ี 
 10．退職金     □ 有（時期、金額等                        ）、 □ 無 

   เง นตอนลาออก  ิ            ม  ี  ระยะเวลา  จ านวนเง น  ํ      ิ  ฯลฯ                                                                                           ไม ม   ่ ี 
 11. 休業手当    □ 有（率                             ） 

   เง นชดเชยกรณ หย ด  ิ         ี   ุ ก จการ ิ     ม  ี  อ ตรา  ั   ส วน ่                               
Ⅷ．退職に関する事項 รายละเอ ยดในการลาออก       ี             
 １．自己都合退職の手続（退職する    日前に社長・工場長等に届けること） 

   การเตร ยมการส าหร บการลาออกโดยเหต ผลส วนต ว      ี      ํ   ั                ุ    ่    ั（ต องย  นให ห วหน าโรงงาน ้   ื่   ้   ั   ้        ประธานบร ษ ท ฯลฯ   ิ ั      ล วงหน า   ่    ้       ว นก อนลาออก  ั  ่       ） 
 ２．解雇の事由及び手続 เหต ผลและข  นตอน    ุ      ั ้    เล กจ าง   ิ  ้    
   解雇は、やむを得ない事由がある場合に限り少なくとも30日前に予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払って解雇す

る。技能実習生の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより予告も平

均賃金の支払も行わず即時解雇されることもあり得る。 

   ในการเล กจ าง ต องแจ งล วงหน าอย างน อย  ว น ยกเว นกรณ ท  ม เหต ผลท  ไม อาจเล  ยงได  หร อช าระเง นค าจ างเฉล  ยอย างน อย  ว น แ  ิ  ้     ้    ้    ่    ้    ่   ้         ั      ้    ี ี่ ี    ุ   ี่  ่     ี่    ้   ื  ํ     ิ   ่  ้      ี่   ่   ้         ั   ต หากเป นการเล กจ าง  ่     ็      ิ  ้   
ด ว ้ ยเหต ผลท       ุ   ี่ผ  ฝ กงานด านเทคน ค ู้  ึ     ้      ิ ควรร บผ ดชอบ ให ร บการอน ม ต จากห วหน า    ั  ิ       ้  ั       ุ  ั ิ     ั   ้  ส าน กงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน ํ   ั                        ท  ร บผ ดชอบและเล กจ างได ท นท โดยไม ต อง ี่ ั  ิ         ิ  ้     ้  ั  ี     ่ ้  
แจ งล วงหน าและไม ต องช าระค าจ างเฉล  ย  ้    ่    ้       ่ ้   ํ     ่  ้      ี่  

�詳細は、就業規則 第  条～第  条、第  条～第  条

�ส าหร บรายละเอ ยด โปรดด ระเบ ยบการท างาน ข อ       ํ   ั        ี         ู    ี      ํ      ้        -       , ข อ       ้        -      .  
Ⅸ．その他 อ  น ื่  ๆ 
  ・社会保険の加入状況 （□ 厚生年金 、□ 国民年金 、□ 健康保険 、□ 国民健康保険 、□ その他（    ）） 

   กรณ ท  ม ประก นส งคม   ี ี่ ี     ั   ั                บ านาญสว สด การ ํ       ั  ิ    บ านาญแห งชาต  ํ      ่    ิ          ประก นส ขภาพ     ั   ุ       ประก นส ขภาพ     ั   ุ    แห งชาต   ่    ิ   อ  น ื่  ๆ    
  ・労働保険の適用   （□ 雇用保険 、□ 労災保険） 
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   เข าร วมประก นแรงงา  ้   ่       ั      น                  ประก น     ั การจ างงาน ้                   ประก นค าทดแทนอ บ ต เหต ในอ ตสาหกรรม     ั   ่        ุ  ั ิ    ุ    ุ         
  ・雇入れ時の健康診断        年     月 

   ตรวจส ขภาพเม  อร บจ างงาน      ุ      ื่  ั  ้        เด อน  ื    ป  ี  
  ・初回の定期健康診断        年     月 （その後     ごとに実施） 

  ตรวจส ขภาพ      ุ    ตามก าหนด    ํ    คร  งแรก  ั ้     เด อน  ื    ป  ี                  หล งจากน  น   ั     ั ้ ตรวจท ก      ุ      
 

受取人（署名）
ผ  ร บ (ลายเซ น) ู้  ั         ็   
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参考様式第１-15 号別紙（規則第８条第 13 号関係）タイ語            （日本工業規格Ａ列４） 

แบบฟอร มส าหร บอ างอ ง      ์  ํ   ั  ้    ิ  ท   ี ่1-15 (เก  ยวก บ   ี่    ั ระเบ ยบข อ     ี   ้   8 (13)) ภาษาไทย                              (ขนาด A4 ตามมาตรฐานอ ตสาหกร         ุ      รมญ  ป  น ี่ ุ่  ) 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ                                        

 

賃 金 の 支 払 

การจ ายค าจ าง    ่    ่  ้    
 

１．基本賃金 ค าจ า  ่  ้  พ  น ื ้ ฐาน 

  □ 月給（     円） □ 日給（     円） □ 時間給（     円） 

   รายเด อน     ื       เยน        รายว น     ั      เยน         รายช  วโมง    ั ่            เยน 

※月給・日給の場合の１時間当たりの金額（      円） 

 จ านวนเง นต อช  วโมง  ํ      ิ   ่  ั ่     กรณ ค าจ างรายว นและรายเด อน   ี  ่  ้        ั         ื   (     เยน) 

※日給・時給の場合の１か月当たりの金額（      円） 

 จ านวนเง นต อเด อน  ํ      ิ   ่   ื   กรณ ค าจ างรายช  วโมงและรายว น    ี  ่  ้       ั ่            ั  (     เยน) 

 

２．諸手当の額及び計算方法（時間外労働の割増賃金は除く。） 

  ว ธ การค านวณ และ  ิ ี    ํ        รายการสว สด การ    ั  ิ    (ไม รวมค าจ างพ เศษจากการท างานล วงเวลา)    ่     ่  ้    ิ          ํ      ่        

  (a) （     手当     円／計算方法：          ） 

                          สว สด การ   ั  ิ                               เยน / ว ธ ค านวณ ิ ี ํ     

  (b) （     手当     円／計算方法：          ） 

                          สว สด การ   ั  ิ                               เยน / ว ธ ค านวณ ิ ี ํ     

  (c) （     手当     円／計算方法：          ） 

                          สว สด การ   ั  ิ                               เยน / ว ธ ค านวณ ิ ี ํ     

  (d) （     手当     円／計算方法：          ） 

                          สว สด การ   ั  ิ                               เยน / ว ธ ค านวณ ิ ี ํ     

 

３．１か月当たりの支払概算額（１＋２）          約       円（合計） 

    จ านวนเง นรวมท  จ ายให ต อ ํ      ิ     ี่ ่    ้  ่  1 เด อน  ื   ( 1 + 2 )         ประมาณ       เยน（รวมท  งหมด    ั ้    ） 
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参考様式第１-15 号別紙（規則第８条第 13 号関係）タイ語            （日本工業規格Ａ列４） 

แบบฟอร มส าหร บอ างอ ง      ์  ํ   ั  ้    ิ  ท   ี ่1-15 (เก  ยวก บ   ี่    ั ระเบ ยบข อ     ี   ้   8 (13)) ภาษาไทย                              (ขนาด A4 ตามมาตรฐานอ ตสาหกร         ุ      รมญ  ป  น ี่ ุ่  ) 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ                                        

 

賃 金 の 支 払 

การจ ายค าจ าง    ่    ่  ้    
 

１．基本賃金 ค าจ า  ่  ้  พ  น ื ้ ฐาน 

  □ 月給（     円） □ 日給（     円） □ 時間給（     円） 

   รายเด อน     ื       เยน        รายว น     ั      เยน         รายช  วโมง    ั ่            เยน 

※月給・日給の場合の１時間当たりの金額（      円） 

 จ านวนเง นต อช  วโมง  ํ      ิ   ่  ั ่     กรณ ค าจ างรายว นและรายเด อน   ี  ่  ้        ั         ื   (     เยน) 

※日給・時給の場合の１か月当たりの金額（      円） 

 จ านวนเง นต อเด อน  ํ      ิ   ่   ื   กรณ ค าจ างรายช  วโมงและรายว น    ี  ่  ้       ั ่            ั  (     เยน) 

 

２．諸手当の額及び計算方法（時間外労働の割増賃金は除く。） 

  ว ธ การค านวณ และ  ิ ี    ํ        รายการสว สด การ    ั  ิ    (ไม รวมค าจ างพ เศษจากการท างานล วงเวลา)    ่     ่  ้    ิ          ํ      ่        

  (a) （     手当     円／計算方法：          ） 

                          สว สด การ   ั  ิ                               เยน / ว ธ ค านวณ ิ ี ํ     

  (b) （     手当     円／計算方法：          ） 

                          สว สด การ   ั  ิ                               เยน / ว ธ ค านวณ ิ ี ํ     

  (c) （     手当     円／計算方法：          ） 

                          สว สด การ   ั  ิ                               เยน / ว ธ ค านวณ ิ ี ํ     

  (d) （     手当     円／計算方法：          ） 

                          สว สด การ   ั  ิ                               เยน / ว ธ ค านวณ ิ ี ํ     

 

３．１か月当たりの支払概算額（１＋２）          約       円（合計） 

    จ านวนเง นรวมท  จ ายให ต อ ํ      ิ     ี่ ่    ้  ่  1 เด อน  ื   ( 1 + 2 )         ประมาณ       เยน（รวมท  งหมด    ั ้    ） 
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４．賃金支払時に控除する項目 รายการห ก        ั  ณ ท  จ าย   ี่ ่   

  (a) 税   金       （約      円） 

ภาษ    ี ประมาณ เยน 

  (b) 社会保険料       （約      円） 

ค า  ่ ประก นส งคม     ั   ั    ประมาณ เยน 

  (c) 雇用保険料       （約      円） 

ค าประก นการจ าง  ่      ั     ้   งาน ประมาณ เยน 

  (d) 食   費       （約      円） 

ค าอาหาร  ่       ประมาณ เยน 

  (e) 居 住 費       （約      円） 

ค าท    ่  ี่พ ก  ั  ประมาณ เยน 

  (f) その他 （水道光熱費） （約      円） 

อ  น ื่  ๆ (ค าน  าไฟแก ส   ่  ํ ้     ๊  ) ประมาณ เยน 

        （     ） （約      円） 

             ประมาณ     เยน 

        （     ） （約      円） 

             ประมาณ     เยน 

        （     ） （約      円） 

             ประมาณ     เยน 

        （     ） （約      円） 

             ประมาณ     เยน 

        （     ） （約      円） 

             ประมาณ     เยน 

控除する金額  約       円（合計） 

จ านวนเง นท  ห ก ํ      ิ  ี่  ั   ประมาณ       เยน（รวมท  งหมด    ั ้    ） 

   

５．手取り支給額（３－４）            約       円（合計） 

  จ านวนเง นท  ได ร บจร ง ํ      ิ  ี่  ้ ั   ิ     ( 3-4 )                                                     ประมาณ       เยน（รวมท  งหมด    ั ้    ） 
※欠勤等がない場合であって、時間外労働の割増賃金等は除く。 

*ไม รวมเง นพ เศษของค าท างานล วงเวลา   ่     ิ  ิ        ่  ํ      ่       ฯลฯ ในกรณ ไม ม การขาดลามาสาย     ี   ่ ี              
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B การเลกิจ้าง

- การเลิกจา้งหมายถึงการท่ีนายจา้งหรือหน่วยงานท่ีจดัการฝึกบอกส้ินสุดสญัญาจา้ง

- ระหวา่งท่ีคุณท�างานอยู ่หากมีเหตุผลอนัไม่สามารถเล่ียงได ้หน่วยงานท่ีจดัการฝึกสามารถเลิกจา้งก่อนส้ินสุดสญัญาจา้งดงั

กล่าวได้

- และแมใ้นกรณีท่ีเลิกจา้งดว้ยเหตุผลอนัไม่สามารถเล่ียงได้

- ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั

- หากเลิกจา้งโดยไม่แจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั จะตอ้งจ่ายเงินชดเชยการเลิกจา้งตามจ�านวนวนัจนถึงวนัเลิกจา้ง

[คำาอธิบาย] การแจ้งเลกิจ้างล่วงหน้าและเงนิชดเชยการเลกิจ้างล่วงหน้า

วันที่แจ้งเลกิจ้าง
ล่วงหน้า

ลว่งหน้า 30 วนั

ไม่มี

แจ้งลว่งหน้า

เงนิชดเชยการเลกิ
จ้างล่วงหน้า

ลว่งหน้า 10 วนั

20 วนั

แจ้งลว่งหน้า

ลว่งหน้า 20 วนั

10 วนั

แจ้งลว่งหน้า

วนัเลกิจ้าง

30 วนั

ไมแ่จ้งลว่งหน้า

× คา่จ้างเฉลี่ย

ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นการเลิกจา้งดว้ยเหตุผลท่ีเป็นความรับผดิชอบของคุณ และไดรั้บอนุมติัจากผูอ้ �านวยการส�านกังานตรวจสอบ

มาตรฐานแรงงาน อาจไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้และ/หรือไม่ตอ้งช�าระเงินชดเชยการเลิกจา้งล่วงหนา้

- หา้มเลิกจา้งในลกัษณะดงัต่อไปน้ี

- เลิกจา้งระหวา่งหยดุงานเน่ืองจากการเจบ็ป่วยจากการท�างาน หรือหลงัจากนั้น 30 วนั

- เลิกจา้งเน่ืองจากมีการรายงานต่อส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน

- หากคุณถูกบอกเลิกจา้งดว้ยเหตุผลท่ียอมรับไม่ได ้กรุณาปรึกษาองคก์รฝึกงาน

ทั้งน้ี หากคุณถูกบอกเลิกจา้งและไดข้อทราบเหตุผล นายจา้งจะตอ้งแจง้เหตุผลการเลิกจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

[หน้ารับปรึกษาเป็นภาษาแม่ เวบ็ไซต์ขององค์กรฝึกงาน]
http://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

(2) เวลาทำางาน เวลาพกัและวันหยุด

i. กฎเก่ียวกับเวลาทำางาน เวลาพกัและวันหยุด

- กฎหมายมาตรฐานแรงงานหา้มไม่ใหท้�างานเกินสปัดาห์ละ 40 ชัว่โมง หรือวนัละ 8 ชัว่โมง (เวลาท�างานตามกฎหมาย)

- หากเวลาท�างานเกิน 6 ชัว่โมงตอ้งมีเวลาพกั 45 นาที และเกิน 8 ชัว่โมงตอ้งมีเวลาพกั 60 นาที

- ตอ้งมีวนัหยดุอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 วนั หรืออยา่งนอ้ย 4 วนัใน 4 สปัดาห์ (วนัหยดุตามกฎหมาย) 

ทั้งน้ี สามารถใชร้ะบบเวลาท�างานแบบปรับไดท่ี้ไม่ตอ้งเป็นไปตามกฎขา้งตน้ แต่ตอ้งอยูใ่นเง่ือนไขท่ีก�าหนด

- งานทางการเกษตรกต็อ้งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก�าหนดของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน

ii. การทำางานล่วงเวลาและการทำางานในวันหยุด

- หากนายจา้งจะใหท้�างานเกินเวลาท�างาน (เวลาท�างานตามกฎหมาย) ท่ีก�าหนดตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (การท�างาน

ล่วงเวลา) หรือใหท้�างานในวนัหยดุตามกฎหมาย (การท�างานในวนัหยดุ) ใหน้ายจา้งจดัท�าขอ้ตกลงกบัผูแ้ทนผูป้ฏิบติังาน

ท่ีมาจากอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงผูป้ฏิบติังานของท่ีท�างาน (หากมีสหภาพแรงงานท่ีมีสมาชิกอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของผูป้ฏิบติังาน 

ใหใ้ชส้หภาพแรงงานดงักล่าว) เก่ียวกบัประเภทงาน ระยะเวลาท่ีท�างานล่วงเวลาได ้ฯลฯ แลว้ส่งใหผู้อ้ �านวยการส�านกังาน

ตรวจสอบมาตรฐานแรงงานท่ีก�ากบัดูแลอยู่

32



B การเลกิจ้าง

- การเลิกจา้งหมายถึงการท่ีนายจา้งหรือหน่วยงานท่ีจดัการฝึกบอกส้ินสุดสญัญาจา้ง

- ระหวา่งท่ีคุณท�างานอยู ่หากมีเหตุผลอนัไม่สามารถเล่ียงได ้หน่วยงานท่ีจดัการฝึกสามารถเลิกจา้งก่อนส้ินสุดสญัญาจา้งดงั

กล่าวได้

- และแมใ้นกรณีท่ีเลิกจา้งดว้ยเหตุผลอนัไม่สามารถเล่ียงได้

- ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั

- หากเลิกจา้งโดยไม่แจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั จะตอ้งจ่ายเงินชดเชยการเลิกจา้งตามจ�านวนวนัจนถึงวนัเลิกจา้ง

[คำาอธิบาย] การแจ้งเลกิจ้างล่วงหน้าและเงนิชดเชยการเลกิจ้างล่วงหน้า

วันที่แจ้งเลกิจ้าง
ล่วงหน้า

ลว่งหน้า 30 วนั

ไม่มี

แจ้งลว่งหน้า

เงนิชดเชยการเลกิ
จ้างล่วงหน้า

ลว่งหน้า 10 วนั

20 วนั

แจ้งลว่งหน้า

ลว่งหน้า 20 วนั

10 วนั

แจ้งลว่งหน้า

วนัเลกิจ้าง

30 วนั

ไมแ่จ้งลว่งหน้า

× คา่จ้างเฉลี่ย

ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นการเลิกจา้งดว้ยเหตุผลท่ีเป็นความรับผดิชอบของคุณ และไดรั้บอนุมติัจากผูอ้ �านวยการส�านกังานตรวจสอบ

มาตรฐานแรงงาน อาจไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้และ/หรือไม่ตอ้งช�าระเงินชดเชยการเลิกจา้งล่วงหนา้

- หา้มเลิกจา้งในลกัษณะดงัต่อไปน้ี

- เลิกจา้งระหวา่งหยดุงานเน่ืองจากการเจบ็ป่วยจากการท�างาน หรือหลงัจากนั้น 30 วนั

- เลิกจา้งเน่ืองจากมีการรายงานต่อส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน

- หากคุณถูกบอกเลิกจา้งดว้ยเหตุผลท่ียอมรับไม่ได ้กรุณาปรึกษาองคก์รฝึกงาน

ทั้งน้ี หากคุณถูกบอกเลิกจา้งและไดข้อทราบเหตุผล นายจา้งจะตอ้งแจง้เหตุผลการเลิกจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

[หน้ารับปรึกษาเป็นภาษาแม่ เวบ็ไซต์ขององค์กรฝึกงาน]
http://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

(2) เวลาทำางาน เวลาพกัและวันหยุด

i. กฎเก่ียวกับเวลาทำางาน เวลาพกัและวันหยุด

- กฎหมายมาตรฐานแรงงานหา้มไม่ใหท้�างานเกินสปัดาห์ละ 40 ชัว่โมง หรือวนัละ 8 ชัว่โมง (เวลาท�างานตามกฎหมาย)

- หากเวลาท�างานเกิน 6 ชัว่โมงตอ้งมีเวลาพกั 45 นาที และเกิน 8 ชัว่โมงตอ้งมีเวลาพกั 60 นาที

- ตอ้งมีวนัหยดุอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 วนั หรืออยา่งนอ้ย 4 วนัใน 4 สปัดาห์ (วนัหยดุตามกฎหมาย) 

ทั้งน้ี สามารถใชร้ะบบเวลาท�างานแบบปรับไดท่ี้ไม่ตอ้งเป็นไปตามกฎขา้งตน้ แต่ตอ้งอยูใ่นเง่ือนไขท่ีก�าหนด

- งานทางการเกษตรกต็อ้งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก�าหนดของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน

ii. การทำางานล่วงเวลาและการทำางานในวันหยุด

- หากนายจา้งจะใหท้�างานเกินเวลาท�างาน (เวลาท�างานตามกฎหมาย) ท่ีก�าหนดตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (การท�างาน

ล่วงเวลา) หรือใหท้�างานในวนัหยดุตามกฎหมาย (การท�างานในวนัหยดุ) ใหน้ายจา้งจดัท�าขอ้ตกลงกบัผูแ้ทนผูป้ฏิบติังาน

ท่ีมาจากอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงผูป้ฏิบติังานของท่ีท�างาน (หากมีสหภาพแรงงานท่ีมีสมาชิกอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของผูป้ฏิบติังาน 

ใหใ้ชส้หภาพแรงงานดงักล่าว) เก่ียวกบัประเภทงาน ระยะเวลาท่ีท�างานล่วงเวลาได ้ฯลฯ แลว้ส่งใหผู้อ้ �านวยการส�านกังาน

ตรวจสอบมาตรฐานแรงงานท่ีก�ากบัดูแลอยู่
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B 解雇
〇解雇とは、使用者である実習実施者からの申し出による一方的な雇用契約の終了をいい
ます。

〇あなたが雇用されている期間中、実習実施者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、
その契約の途中で解雇することはできません。

〇また、やむを得ず解雇する場合であっても、
・ 少なくとも30日前までの予告が必要です。
・ 30日前での予告を行わないで解雇する場合、解雇までの日数に応じた解雇予告手当の

支払いが必要です。

【解説】 解雇予告・解雇予告手当について

解雇予告日 30日前

なし

予告

解雇予告手当

10日前

20日

予告

20日前

10日

予告

解雇日

30日

予告なし

×平均賃金

なお、あなたの責に帰すべき事由によって解雇されるときで、労働基準監督署長の認定を受
けている場合には予告や予告手当は必要とされないことがあります。

〇次のような解雇は禁止されています。
・業務上の傷病により休業する期間及びその後の30日間の解雇
・労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇

〇仮にあなたが解雇すると告げられ、納得できない場合には、機構に相談しましょう。
なお、仮に解雇されることになった場合、あなたから請求があれば、使用者は書面にて解雇

の理由を明らかにし交付しなければなりません。

【機構ホームページ　母国語相談サイト】 
http://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

（2） 労働時間と休憩・休日
①労働時間と休憩・休日の原則
・ 労働基準法では、原則として、週40時間、1日8時間を超えて労働させてはなりません（法

定労働時間）。
・ 労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩を与えなければ

なりません。
・ 少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません（法

定休日）。
 なお、一定の要件の下で、この原則によらない変形労働時間制を採用することができます。
・ 農業分野に関しても、労働基準法の基準に準拠することとされております。

②時間外労働・休日労働
・ 使用者が、この労働基準法で定められた労働時間（法定労働時間）を超えて労働させる場

合（時間外労働）、または法定休日に労働（休日労働）させる場合には、時間外労働をさせ
る事由、業務の種類、延長することができる時間等について、事業場の労働者の過半数
を代表する者（労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合）と労使
協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ておかなければなりません。
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iii. ค่าจ้างเพิ่มกรณีทำางานล่วงเวลาหรือทำางานในวันหยุด

นายจา้งตอ้งช�าระค่าจา้งพิเศษใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ในการใหท้�างานล่วงเวลาตามกฎหมาย

i. เวลาท่ีใหท้�างานเกินเวลาท�างานตามกฎหมาย (การท�างานล่วงเวลา) เพิม่อยา่งนอ้ย 25% จากค่าจา้งปกติ

ii. เวลาท่ีใหท้�างานในวนัหยดุตามกฎหมาย (การท�างานในวนัหยดุ) เพิม่อยา่งนอ้ย 35% จากค่าจา้งปกติ

iii. เวลาท่ีใหท้�างานช่วงดึกตั้งแต่ 22.00 - 05.00 น. (การท�างานช่วงดึก) เพิม่อยา่งนอ้ย 25% จากค่าจา้งปกติ

● เช่น หากท�างานล่วงเวลาในช่วงดึกดว้ย (i + iii) ตอ้งเพิม่อยา่งนอ้ย 50% จากค่าจา้งปกติ

* หากใหท้�างานล่วงเวลาเกิน 60 ชัว่โมงใน 1 เดือน ตอ้งจ่ายค่าจา้งพเิศษเพิม่อยา่งนอ้ย 50% ส�าหรับเวลาท�างานท่ีเกินมา ทั้งน้ี 

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน มาตรา 138 ใหย้กเวน้การปฏิบติัไดใ้นธุรกิจของบริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็

* บริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็ท่ีไดรั้บการยกเวน้การใชอ้ตัราค่าจา้งพิเศษตามกฎหมาย (พิจารณาเป็นหน่วยบริษทั ไม่ใช่

หน่วยสถานท่ีท�างาน)

i. ทุนจดทะเบียนหรือเงินทุนรวม

ธุรกิจคา้ปลีก ไม่เกิน 50 ลา้นเยน

ธุรกิจบริการ ไม่เกิน 50 ลา้นเยน

ธุรกิจคา้ส่ง ไม่เกิน 100 ลา้นเยน

อ่ืน ๆ ไม่เกิน 300 ลา้นเยน

หรือ

ii. พนกังานประจ�า

ธุรกิจคา้ปลีก ไม่เกิน 50 คน

ธุรกิจบริการ ไม่เกิน 100 คน

ธุรกิจคา้ส่ง ไม่เกิน 100 คน

อ่ืน ๆ ไม่เกิน 300 คน

(3) การลาพกัผ่อนประจำาปี

ผูป้ฏิบติังานท่ีมาท�างาน 80% ข้ึนไปของจ�านวนวนัท�างานทั้งหมด และท�างานต่อเน่ืองนาน 6 เดือนข้ึนไปนบัจากเร่ิมจา้งงาน จะไดรั้บ

สิทธ์ิในการลาพกัผอ่นประจ�าปีเป็นจ�านวน 10 วนั

จำานวนปีที่ทำางาน 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน 2 ปี 6 เดือน 3 ปี 6 เดือน 4 ปี 6 เดือน 5 ปี 6 เดือน

จำานวนวันที่ได้ 10 วนั 11 วนั 12 วนั 14 วนั 16 วนั 18 วนั

ปกติผูป้ฏิบติังานจะสามารถลาพกัผอ่นประจ�าปีไดใ้นช่วงเวลาท่ีตอ้งการ ยกเวน้กรณีท่ีการใหล้าพกัผอ่นในช่วงดงักล่าวจะขดัขวาง

การด�าเนินธุรกิจปกติ อาจใหเ้ปล่ียนไปลาในช่วงเวลาอ่ืน

ทั้งน้ี หา้มนายจา้งซ้ือวนัลาพกัผอ่นประจ�าปี

(4) ค่าจ้าง

- วธีิจ่ายค่าจา้ง

- นายจา้งจะจ่ายค่าจา้ง i. เป็นเงินสด ii. เตม็จ�านวน iii. เดือนละคร้ังข้ึนไป โดย iv. ใหใ้นวนัท่ีก�าหนด และ 

v.ใหต่้อลูกจา้งโดยตรง
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iii. ค่าจ้างเพิ่มกรณีทำางานล่วงเวลาหรือทำางานในวันหยุด

นายจา้งตอ้งช�าระค่าจา้งพิเศษใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ในการใหท้�างานล่วงเวลาตามกฎหมาย
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ii. เวลาท่ีใหท้�างานในวนัหยดุตามกฎหมาย (การท�างานในวนัหยดุ) เพิม่อยา่งนอ้ย 35% จากค่าจา้งปกติ

iii. เวลาท่ีใหท้�างานช่วงดึกตั้งแต่ 22.00 - 05.00 น. (การท�างานช่วงดึก) เพิม่อยา่งนอ้ย 25% จากค่าจา้งปกติ

● เช่น หากท�างานล่วงเวลาในช่วงดึกดว้ย (i + iii) ตอ้งเพิม่อยา่งนอ้ย 50% จากค่าจา้งปกติ

* หากใหท้�างานล่วงเวลาเกิน 60 ชัว่โมงใน 1 เดือน ตอ้งจ่ายค่าจา้งพเิศษเพิม่อยา่งนอ้ย 50% ส�าหรับเวลาท�างานท่ีเกินมา ทั้งน้ี 

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน มาตรา 138 ใหย้กเวน้การปฏิบติัไดใ้นธุรกิจของบริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็

* บริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็ท่ีไดรั้บการยกเวน้การใชอ้ตัราค่าจา้งพิเศษตามกฎหมาย (พิจารณาเป็นหน่วยบริษทั ไม่ใช่

หน่วยสถานท่ีท�างาน)

i. ทุนจดทะเบียนหรือเงินทุนรวม

ธุรกิจคา้ปลีก ไม่เกิน 50 ลา้นเยน

ธุรกิจบริการ ไม่เกิน 50 ลา้นเยน

ธุรกิจคา้ส่ง ไม่เกิน 100 ลา้นเยน

อ่ืน ๆ ไม่เกิน 300 ลา้นเยน

หรือ

ii. พนกังานประจ�า

ธุรกิจคา้ปลีก ไม่เกิน 50 คน

ธุรกิจบริการ ไม่เกิน 100 คน

ธุรกิจคา้ส่ง ไม่เกิน 100 คน

อ่ืน ๆ ไม่เกิน 300 คน

(3) การลาพกัผ่อนประจำาปี

ผูป้ฏิบติังานท่ีมาท�างาน 80% ข้ึนไปของจ�านวนวนัท�างานทั้งหมด และท�างานต่อเน่ืองนาน 6 เดือนข้ึนไปนบัจากเร่ิมจา้งงาน จะไดรั้บ

สิทธ์ิในการลาพกัผอ่นประจ�าปีเป็นจ�านวน 10 วนั

จำานวนปีที่ทำางาน 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน 2 ปี 6 เดือน 3 ปี 6 เดือน 4 ปี 6 เดือน 5 ปี 6 เดือน

จำานวนวันที่ได้ 10 วนั 11 วนั 12 วนั 14 วนั 16 วนั 18 วนั

ปกติผูป้ฏิบติังานจะสามารถลาพกัผอ่นประจ�าปีไดใ้นช่วงเวลาท่ีตอ้งการ ยกเวน้กรณีท่ีการใหล้าพกัผอ่นในช่วงดงักล่าวจะขดัขวาง

การด�าเนินธุรกิจปกติ อาจใหเ้ปล่ียนไปลาในช่วงเวลาอ่ืน

ทั้งน้ี หา้มนายจา้งซ้ือวนัลาพกัผอ่นประจ�าปี

(4) ค่าจ้าง

- วธีิจ่ายค่าจา้ง

- นายจา้งจะจ่ายค่าจา้ง i. เป็นเงินสด ii. เตม็จ�านวน iii. เดือนละคร้ังข้ึนไป โดย iv. ใหใ้นวนัท่ีก�าหนด และ 

v.ใหต่้อลูกจา้งโดยตรง
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③時間外・休日割増賃金
使用者が労働者に法定時間外労働（残業）をさせた場合などには、割増賃金を支払わなけ

ればなりません。

①法定労働時間を超えて働かせた時間（時間外労働）は通常賃金の25％以上増し
②法定休日に働かせた時（休日労働）は通常賃金の35％以上増し
③午後10時から午前5時までの深夜に働かせた時（深夜労働）は通常賃金の25％以上増し

●例えば、法定労働時間外の労働かつ深夜労働であった場合（①+③）は、支給される賃金
は50％以上増えます。

※1か月の間に60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について
50％以上の割増賃金を支払わなければなりません。なお、労働基準法第138条に規定する中小
企業の事業については、当分の間、適用が猶予されます。

※法定割増賃金率の適用が猶予される中小企業（事業場単位ではなく、企業単位で判断し
ます）

①資本金の額または出資の総額が
小売業 5000万円以下
サービス業 5000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下

または
②常時使用する労働者が

小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下

（3） 年次有給休暇
雇用開始後6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日間の年

次有給休暇を取得する権利が与えられます。

勤務年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日

有給休暇は労働者の請求する時季に取得できるのが原則ですが、請求された時季に有給休暇
を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては他の時季に変更される場合がありま
す。
なお、この年次有給休暇を使用者が買い上げることは禁止されています。

（4） 賃金
〇賃金の支払い方法
・ 賃金の支払いについて、使用者は、①通貨で②全額を③毎月1回以上④決められた日に⑤

直接本人に支払うことになっています。
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- ยกเวน้กรณีท่ีตรงตามเง่ือนไขทั้งหมดต่อไปน้ี สามารถโอนเงินแทนการจ่ายเป็นเงินสดได้

i. ลูกจา้งยอมรับเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ii. โอนเขา้บญัชีออมทรัพยท่ี์ลูกจา้งก�าหนด และมีช่ือบญัชีตรงกบัช่ือลูกจา้ง 

iii. สามารถจ่ายในวนัท่ีก�าหนดจ่ายค่าจา้ง

iv. ออกใบจ่ายค่าจา้ง (สลิปเงินเดือน)

v. ท�าขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งเก่ียวกบัการโอนเงิน

- และตามกฎหมาย ภาษี เบ้ียประกนัสงัคม เบ้ียประกนัการจา้งงาน ฯลฯ จะถูกหกัจากค่าจา้ง นอกจากน้ี หากมีการท�าขอ้

ตกลงระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งเอาไวแ้ลว้ สามารถหกัค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ฯลฯ จากค่าจา้งไดด้ว้ย

(*) “ความรู้เก่ียวกบัการค�านวณค่าจา้ง” (กรุณาดูหนา้ 44)

- ทั้งน้ี เงินค่าดูแลท่ีหน่วยงานก�ากบัดูแลจะรับจากหน่วยงานท่ีจดัการฝึก ไม่ใช่ส่ิงท่ีผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตอ้งจ่าย จึงหา้มหกั

จากค่าจา้ง

[คำาอธิบาย] ค่าดแูล

ค่าใชจ่้ายในงานเพ่ือด�าเนินระบบฝึกงานดา้นเทคนิคส�าหรับชาวต่างชาติตามกฎหมาย ซ่ึงไม่ใช่ส่ิงท่ีผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตอ้งจ่าย 

แต่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีหน่วยงานก�ากบัดูแลหรือหน่วยงานท่ีจดัการฝึกตอ้งรับผดิชอบ จึงหา้มหกัจากค่าเบ้ียเล้ียงการฝึกอบรมและค่า

จา้ง

- จ�านวนเงินค่าจา้ง

- นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งเป็นจ�านวนไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งขั้นต�า่ท่ีก�าหนดแยกตามแต่ละจงัหวดัตามกฎหมายค่าจา้งขั้นต�า่

[คำาอธิบาย] ค่าจ้างขัน้ตำ่า

- ค่าจา้งขั้นต�า่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าจา้งขั้นต�า่แยกตามทอ้งถ่ินและค่าจา้งขั้นต�า่พเิศษ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเขา้ข่ายทั้ง 2 

ประเภท นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งขั้นต�า่ประเภทท่ีสูงกวา่

i. ค่าจา้งขั้นต�า่แยกตามทอ้งถ่ิน: ค่าจา้งขั้นต�า่ท่ีมีผลบงัคบัใชต่้อนายจา้งและผูป้ฏิบติังานทุกคนในแต่ละจงัหวดัโดยไม่

แยกประเภทงานหรืออุตสาหกรรม อตัราจะต่างกนัตามจงัหวดัท่ีท่ีท�างานตั้งอยู ่เช่นในปัจจุบนั ณ เดือนเมษายน 2017 

โตเกียวเป็น 932 เยนและโอกินาวา่เป็น 714 เยน

ii. ค่าจา้งขั้นต�า่พิเศษ: ค่าจา้งขั้นต�า่ท่ีมีผลบงัคบัใชต่้อนายจา้งและผูป้ฏิบติังานในอุตสาหกรรมท่ีก�าหนดภายในพ้ืนท่ีท่ี

ก�าหนด

- วธีิเปรียบเทียบค่าจา้งขั้นต�า่

กรณีรับค่าจา้งเป็นรายชัว่โมง ค่าจา้งรายชัว่โมง ≥ ค่าจา้งขั้นต�า่ (ค่าจา้งต่อชัว่โมง)

กรณีรับค่าจา้งเป็นรายวนั ค่าจา้งรายวนั ÷ จ�านวนชัว่โมงท�างานต่อวนั ≥ ค่าจา้งขั้นต�า่ (ค่าจา้งต่อชัว่โมง)

กรณีรับค่าจา้งเป็นรายเดือน ค่าจา้งรายเดือน ÷ จ�านวนชัว่โมงท�างานเฉล่ียต่อเดือน ≥ ค่าจา้งขั้นต�า่ (ค่าจา้งต่อชัว่โมง)

สามารถดูค่าจา้งขั้นต�า่ของทั้งประเทศไดท้างเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ี หรือท่ีส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานใกลบ้า้นคุณ

[เวบ็ไซต์เก่ียวกับค่าจ้างขัน้ตำ่า (ภาษาญ่ีปุ่น)]
http://pc.saiteichingin.info/

- ค่าจา้งของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคนอกจากจะตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายค่าจา้งขั้นต�า่และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก�าหนดแลว้ 

กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคยงัก�าหนดเพิม่อีกวา่ “ค่าตอบแทนส�าหรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค่าตอบแทนส�าหรับ

คนญ่ีปุ่นในงานเดียวกนั” ดว้ย

- การจ่ายค่าจา้งเพิม่กรณีท�างานล่วงเวลาหรือท�างานในวนัหยดุ

- หากมีการท�างานล่วงเวลา การท�างานในวนัหยดุตามกฎหมาย หรือการท�างานช่วงดึก ใหจ่้ายค่าจา้งเพิม่ตามท่ีระบุใน “(2) 

iii. ค่าจา้งเพิม่กรณีท�างานล่วงเวลาหรือท�างานในวนัหยดุ”
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- ยกเวน้กรณีท่ีตรงตามเง่ือนไขทั้งหมดต่อไปน้ี สามารถโอนเงินแทนการจ่ายเป็นเงินสดได้

i. ลูกจา้งยอมรับเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ii. โอนเขา้บญัชีออมทรัพยท่ี์ลูกจา้งก�าหนด และมีช่ือบญัชีตรงกบัช่ือลูกจา้ง 

iii. สามารถจ่ายในวนัท่ีก�าหนดจ่ายค่าจา้ง

iv. ออกใบจ่ายค่าจา้ง (สลิปเงินเดือน)

v. ท�าขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งเก่ียวกบัการโอนเงิน

- และตามกฎหมาย ภาษี เบ้ียประกนัสงัคม เบ้ียประกนัการจา้งงาน ฯลฯ จะถูกหกัจากค่าจา้ง นอกจากน้ี หากมีการท�าขอ้

ตกลงระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งเอาไวแ้ลว้ สามารถหกัค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ฯลฯ จากค่าจา้งไดด้ว้ย

(*) “ความรู้เก่ียวกบัการค�านวณค่าจา้ง” (กรุณาดูหนา้ 44)

- ทั้งน้ี เงินค่าดูแลท่ีหน่วยงานก�ากบัดูแลจะรับจากหน่วยงานท่ีจดัการฝึก ไม่ใช่ส่ิงท่ีผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตอ้งจ่าย จึงหา้มหกั

จากค่าจา้ง

[คำาอธิบาย] ค่าดแูล

ค่าใชจ่้ายในงานเพ่ือด�าเนินระบบฝึกงานดา้นเทคนิคส�าหรับชาวต่างชาติตามกฎหมาย ซ่ึงไม่ใช่ส่ิงท่ีผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตอ้งจ่าย 

แต่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีหน่วยงานก�ากบัดูแลหรือหน่วยงานท่ีจดัการฝึกตอ้งรับผดิชอบ จึงหา้มหกัจากค่าเบ้ียเล้ียงการฝึกอบรมและค่า

จา้ง

- จ�านวนเงินค่าจา้ง

- นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งเป็นจ�านวนไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งขั้นต�า่ท่ีก�าหนดแยกตามแต่ละจงัหวดัตามกฎหมายค่าจา้งขั้นต�า่

[คำาอธิบาย] ค่าจ้างขัน้ตำ่า

- ค่าจา้งขั้นต�า่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าจา้งขั้นต�า่แยกตามทอ้งถ่ินและค่าจา้งขั้นต�า่พเิศษ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเขา้ข่ายทั้ง 2 

ประเภท นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งขั้นต�า่ประเภทท่ีสูงกวา่

i. ค่าจา้งขั้นต�า่แยกตามทอ้งถ่ิน: ค่าจา้งขั้นต�า่ท่ีมีผลบงัคบัใชต่้อนายจา้งและผูป้ฏิบติังานทุกคนในแต่ละจงัหวดัโดยไม่

แยกประเภทงานหรืออุตสาหกรรม อตัราจะต่างกนัตามจงัหวดัท่ีท่ีท�างานตั้งอยู ่เช่นในปัจจุบนั ณ เดือนเมษายน 2017 

โตเกียวเป็น 932 เยนและโอกินาวา่เป็น 714 เยน

ii. ค่าจา้งขั้นต�า่พิเศษ: ค่าจา้งขั้นต�า่ท่ีมีผลบงัคบัใชต่้อนายจา้งและผูป้ฏิบติังานในอุตสาหกรรมท่ีก�าหนดภายในพ้ืนท่ีท่ี

ก�าหนด

- วธีิเปรียบเทียบค่าจา้งขั้นต�า่

กรณีรับค่าจา้งเป็นรายชัว่โมง ค่าจา้งรายชัว่โมง ≥ ค่าจา้งขั้นต�า่ (ค่าจา้งต่อชัว่โมง)

กรณีรับค่าจา้งเป็นรายวนั ค่าจา้งรายวนั ÷ จ�านวนชัว่โมงท�างานต่อวนั ≥ ค่าจา้งขั้นต�า่ (ค่าจา้งต่อชัว่โมง)

กรณีรับค่าจา้งเป็นรายเดือน ค่าจา้งรายเดือน ÷ จ�านวนชัว่โมงท�างานเฉล่ียต่อเดือน ≥ ค่าจา้งขั้นต�า่ (ค่าจา้งต่อชัว่โมง)

สามารถดูค่าจา้งขั้นต�า่ของทั้งประเทศไดท้างเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ี หรือท่ีส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานใกลบ้า้นคุณ

[เวบ็ไซต์เก่ียวกับค่าจ้างขัน้ตำ่า (ภาษาญ่ีปุ่น)]
http://pc.saiteichingin.info/

- ค่าจา้งของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคนอกจากจะตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายค่าจา้งขั้นต�า่และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก�าหนดแลว้ 

กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคยงัก�าหนดเพิม่อีกวา่ “ค่าตอบแทนส�าหรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค่าตอบแทนส�าหรับ

คนญ่ีปุ่นในงานเดียวกนั” ดว้ย

- การจ่ายค่าจา้งเพิม่กรณีท�างานล่วงเวลาหรือท�างานในวนัหยดุ

- หากมีการท�างานล่วงเวลา การท�างานในวนัหยดุตามกฎหมาย หรือการท�างานช่วงดึก ใหจ่้ายค่าจา้งเพิม่ตามท่ีระบุใน “(2) 

iii. ค่าจา้งเพิม่กรณีท�างานล่วงเวลาหรือท�างานในวนัหยดุ”
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・ ただし、以下の条件を全て満たす場合は、通貨払いではなく口座振込みも認められます。
①本人の書面による同意を得る
②本人が指定する本人名義の預金口座に振り込む
③賃金支給日として決められた日に払出しができる
④賃金計算書（明細書）を交付する
⑤口座振込に関する労使協定の締結があること

・ また、税金、社会保険料、雇用保険料等は、法令に従い給与から控除されます。その他、
あらかじめ労使協定が締結されている場合は、宿舎費や食事費等も給与から控除されま
す。

（※）「賃金計算の知識」（45ページも参照ください。）
・ なお、監理団体が実習実施者から聴取することとなる監理費については、技能実習生が

負担すべきものではなく、賃金から控除してはいけないことになっています。

【解説】 監理費について

法令で定められた外国人技能実習制度を実施するための業務にかかる経費のことです。
これらは、技能実習生が負担すべき費用ではなく、監理団体や実習実施者が負担するもの
なので、講習手当や賃金から控除されることはありません。

〇賃金額
・ 賃金額については、使用者は最低賃金法により都道府県単位で定められた最低賃金額以

上を支払わなければなりません。

【解説】 最低賃金について

〇最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。なお、両方が同時に
適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりま
せん。
①地域別最低賃金：産業や職種にかかわりなく各都道府県の全ての労働者とその使用者
に適用される最低賃金です。2017年4月現在、東京は932円、沖縄は714円など、職場の
ある都道府県によって違います。

②特定最低賃金：特定地域内の特定の産業の労働者とその使用者に適用される最低賃金
です。

〇最低賃金額との比較方法
時間給の場合 時間給≧最低賃金額（時間数額）
日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
月給の場合 月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額）

全国の最低賃金については下記のインターネットのホームページ又はお近くの労働基準
監督署で確認ができます。

【最低賃金に関する特設サイト（日本語）】 
http://pc.saiteichingin.info/

〇技能実習生に対しては、最低賃金法をはじめ労働関係法令を遵守した賃金の支払いを行う
必要があることは当然ですが、技能実習法では、「技能実習生に対する報酬の額が日本人が
従事する場合の報酬の額と同等以上であること」と定めています。

〇時間外・休日割増賃金の支払い
・ 時間外労働・法定休日労働、深夜労働を行った場合には、「（2）③時間外・休日割増賃金」

で述べた割増賃金が支払われます。
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- การจ่ายเงินชดเชยการหยดุงาน

- กรณีท่ีมีการหยดุงานท่ีเกิดจากความรับผดิชอบของหน่วยงานท่ีจดัการฝึก หน่วยงานท่ีจดัการฝึกตอ้งจ่ายเงินชดเชยการ

หยดุงานใหคุ้ณเป็นจ�านวนไม่นอ้ยกวา่ 60% ของค่าจา้งเฉล่ีย ตลอดช่วงเวลาท่ีหยดุงาน

- การจ่ายค่าจา้งคา้งจ่ายแทน

- มีระบบท่ีจะจ่ายค่าจา้งคา้งจ่ายส่วนหน่ึงแทนตามกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองการจ่ายค่าจา้ง ฯลฯ ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานท่ี

ออกจากงานโดยยงัไม่ไดรั้บค่าจา้ง เน่ืองจากหน่วยงานท่ีจดัการฝึกลม้ละลาย ส�าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตค่าจา้งคา้ง

จ่าย เง่ือนไขผูท่ี้สามารถรับแทน ฯลฯ ของระบบน้ี กรุณาติดต่อส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานหรือแผนกก�ากบัดูแล 

ฝ่ายมาตรฐานแรงงาน ของส�านกังานแรงงานจงัหวดัใกลบ้า้นคุณ

- ขอ้หา้มของกฎหมายอ่ืน ๆ ฯลฯ

ตามกฎหมาย ฯลฯ หา้มกระท�าการต่อไปน้ี

i. หกัลา้งค่าจา้งกบัหน้ีสินท่ีท�าไวล่้วงหนา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะจา้งงาน

ii. บงัคบัฝากเงิน

iii. นายจา้งหรือหน่วยงานก�ากบัดูแลเกบ็บญัชีออมทรัพยท่ี์เป็นช่ือของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

[เวบ็ไซต์มาตรฐานแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร (ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html

[สายด่วนให้คำาปรึกษาสำาหรับชาวต่างชาต ิกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร]
กรุณาดหูน้า 68

 12. ประกันสังคม

ประกนัสงัคม หมายถึง ระบบของประเทศญ่ีปุ่นท่ีจะคุม้ครองชีวติความเป็นอยูข่องผูเ้ขา้ร่วมและทายาท ผา่นการจ่ายเงินค่ารักษา

พยาบาลกรณีเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ หรือเงินบ�านาญกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมพิการหรือเสียชีวติจากการเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ ฯลฯ

(1) ประเภทและสทิธิประโยชน์ของประกันสังคม

ประเภท สทิธิประโยชน์

ประกนัทางการแพทย์
ประกนัสุขภาพ
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ

- ประกนัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหน่ึง (70% จนถึงอาย ุ70 ปี) กรณีเจบ็ป่วย
หรือไดรั้บบาดเจบ็ (ตอ้งจ่ายเอง 30%)

* หากเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็จากการท�างานหรือเดินทางไปกลบัท่ีท�างาน จะ
จ่ายจากประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุในอุตสาหกรรม ในกรณีดงักล่าว ประกนั
ค่าทดแทนอุบติัเหตุในอุตสาหกรรมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเตม็จ�านวน

เงินบ�านาญ
เงินบ�านาญสวสัดิการ
เงินบ�านาญแห่งชาติ

- ใหสิ้ทธิประโยชนท่ี์จ�าเป็น (จ่ายเงินบ�านาญ) กรณีชรา พิการ หรือเสียชีวติ

(2) พนักงานที่มีสทิธิเข้าร่วมประกันสังคม

พนักงานที่มีสิทธิ

ประกนัสุขภาพ
เงินบ�านาญสวสัดิการ

- พนกังานในท่ีท�างานต่อไปน้ี
- นิติบุคคล
- กิจการส่วนบุคคลท่ีมีพนกังานประจ�า 5 คนข้ึนไป (ยกเวน้กิจการ เช่น อุตสาหกรรม

การเกษตร การป่าไม ้และการประมง เรียวกงั ท�าความสะอาด ฯลฯ)

ประกนัสุขภาพแห่งชาติ
เงินบ�านาญแห่งชาติ

- พนกังานในท่ีท�างานนอกเหนือจากท่ีระบุขา้งตน้
(*) ผูท่ี้จะไดรั้บเงินบ�านาญแห่งชาติจะตอ้งเป็นพนกังานท่ีอาย ุ20 ปีข้ึนไปเท่านั้น

- คุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) ตอ้งเขา้ร่วม “ทั้งประกนัสุขภาพและเงินบ�านาญสวสัดิการ” หรือ “ทั้งประกนัสุขภาพแห่งชาติและ

เงินบ�านาญแห่งชาติ” อยา่งใดอยา่งหน่ึง
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〇休業手当の支払い
・ 実習実施者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、実習実施者は休業期間

中、あなたに平均賃金の60％以上の休業手当を支払わなければならないとされています。
〇未払賃金の立替払い
・ 実習実施者の倒産により、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、賃金の支

払の確保等に関する法律に基づき、未払賃金の一部を立替払する制度があります。この
制度で立替払を受けることができる方の要件や対象となる未払賃金などの詳細について
は、最寄りの都道府県労働局労働基準部監督課又は労働基準監督署にお問い合わせくだ
さい。

〇その他の法令等の禁止事項
以下の事項が法令等で禁止されています。
①労働することを条件とする前貸の債権と賃金の相殺
②強制預金を行うこと
③使用者や監理団体が本人名義の預金通帳等を預かること

【厚生労働省　労働基準ホームページ（英語・その他）】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html

【厚生労働省　外国人向け相談ダイヤル】
69ページをご覧ください。

 12. 社会保険

社会保険とは、病気やケガの療養費、また、病気やケガが原因で死亡した場合や一定の障害
状態になった場合の年金の支払等を通じて加入者や遺族の生活を保障する国の制度です。

（1） 社会保険の種類と給付

種　類 給　付

医療保険
健康保険
国民健康保険

〇病気やケガにより生じる医療費の一部（70歳までは
70％）を保険で負担します（自己負担は医療費の30％
となります。）。

※仕事上や通勤による病気やケガについては、労働者
災害補償保険から給付が行われます。この場合、医
療費の全額を労災保険で負担します。

年　金
厚生年金
国民年金

○老齢・障害・死亡に関して必要な給付（年金の支給）
を行います。

（2） 社会保険の対象となる従業員

対象となる従業員

健康保険
厚生年金

〇以下の事業所の従業員
・法人事業所
・常時5人以上の労働者を雇用する個人経営の事業所（農林水産業、旅館、

クリーニング等の事業所は除きます。）。

国民健康保険
国民年金
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〇あなた（技能実習生）は、「健康保険と厚生年金の両方」または「国民健康保険と国民年金の
両方」のいずれかに加入しなければなりません。
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- ทั้งน้ี ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคท่ี “อยูร่ะหวา่งช่วงเวลาอบรม” ตอ้งเขา้ร่วม “ทั้งประกนัสุขภาพแห่งชาติและเงินบ�านาญแห่งชาติ”

(3) จำานวนเบีย้ประกันสังคม

ประเภท คำาอธิบาย อัตราเบีย้ประกัน
จำานวนเบีย้ประกัน (ต่อเดอืน)

จำานวนที่คุณต้องจ่าย

ประกนัสุขภาพ

- เบ้ียประกนัต่อเดือนไดจ้ากคูณอตัรา

เบ้ียประกนักบัค่าจา้งมาตรฐานต่อ

เดือน (หมายเหตุ 1)

- เจา้ของกิจการ (หน่วยงานท่ีจดัการ

ฝึก) และคุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) 

จะจ่ายเบ้ียประกนัต่อเดือนคนละคร่ึง

กรณีของสมาคมประกนั

สุขภาพแห่งประเทศญ่ีปุ่น 

เบ้ียประกนัจะถูกก�าหนด

แยกไวต้ามแต่ละจงัหวดั

ค่าจา้งมาตรฐานต่อเดือน x อตัรา

เบ้ียประกนั x 1/2

เงินบ�านาญสวสัดิการ 18.182%
ค่าจา้งมาตรฐานต่อเดือน x 

18.182 x 1/2

ประกนัสุขภาพแห่งชาติ
- ค �านวณตามวธีิท่ีก�าหนดแยกตาม

แต่ละเทศบาล

จ�านวนท่ีค�านวณตามวธีิท่ี

ก�าหนดแยกตามแต่ละเทศบาล 

(หมายเหตุ 2)

เงินบ�านาญแห่งชาติ - เท่ากนัทั้งประเทศ 16,490 เยน (หมายเหตุ 3)

(หมายเหตุ 1)  “ค่าจา้งมาตรฐานต่อเดือน” ก�าหนดตามรายไดร้วมต่อเดือนของคุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค)

(หมายเหตุ 2)  อตัราเบ้ียประกนัของสมาคมประกนัสุขภาพแห่งประเทศญ่ีปุ่นจะแยกตามแต่ละจงัหวดั โดยอยูร่ะหวา่ง 10.47% 

(จงัหวดัซากะ) - 9.69% (จงัหวดันีกาตะ) (ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม 2017) ทั้งน้ี สามารถดูเบ้ียประกนัของแต่ละจงัหวดั

ไดท่ี้เวบ็ไซตต่์อไปน้ี

[เวบ็ไซต์สมาคมประกันสุขภาพแห่งประเทศญ่ีปุ่น]
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

(หมายเหตุ 3)  คุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) เป็นผูรั้บผดิชอบเบ้ียประกนัทั้งหมด เจา้ของกิจการ (หน่วยงานท่ีจดัการฝึก) ไม่ไดจ่้ายให้

(4) ขัน้ตอนการขอรับเงนิบำาเหน็จของเงนิบำานาญแห่งชาตแิละเงนิบำานาญสวัสดกิาร

- ผูท่ี้เขา้ร่วมประกนัเงินบ�านาญสวสัดิการและเงินบ�านาญแห่งชาติตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป และกลบัประเทศของตนก่อนครบเวลาขั้น

ต�า่ท่ีจะรับเงินบ�านาญ สามารถท�าเร่ืองขอรับเงินบ�าเหน็จได ้กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขการรับเงิน ฯลฯ ก่อนกลบัประเทศของคุณ 

ตามเง่ือนไขการรับเงินบ�าเหน็จ คุณตอ้งไม่มีท่ีอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นในวนัท่ีองคก์รบ�านาญประเทศญ่ีปุ่น (Japan Pension Service) 

ไดรั้บใบขอรับเงินบ�าเหน็จ ดงันั้นกรุณาไปท�าเร่ืองยา้ยออกท่ีส�านกังานเทศบาลของทอ้งถ่ินท่ีคุณอาศยัอยูก่่อนกลบัประเทศดว้ย 

ทั้งน้ี การยืน่ขอรับเงินบ�าเหน็จจากในประเทศญ่ีปุ่นก่อนเดินทางกลบัประเทศของตน จะตอ้งแนบเอกสารท่ีตรวจสอบไดว้า่ได้

แจง้ยา้ยออกต่อส�านกังานเทศบาลแลว้ เช่น ส�าเนาทะเบียนบา้นท่ีระบุวา่จะยา้ยออกไปต่างประเทศ ใบลบขอ้มูลทะเบียนบา้น 

ฯลฯ และยืน่ต่อองคก์รบ�านาญประเทศญ่ีปุ่นในวนัยา้ยออก (วนัท่ีมีแผนจะยา้ยออก) จากทะเบียนบา้นหรือหลงัจากนั้น

ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคท่ีมีแผนจะข้ึนถึงระดบั 3 สามารถขอรับเงินบ�าเหน็จไดใ้นการกลบัประเทศทั้งหลงัส�าเร็จการฝึกงานดา้น

เทคนิคระดบั 2 และหลงัส�าเร็จการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 ตามความตอ้งการ แต่ควรระวงัเร่ืองท่ีอยู ่เน่ืองจากหากกลบัเขา้มา

ประเทศญ่ีปุ่นและมีท่ีอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นก่อนองคก์รบ�านาญประเทศญ่ีปุ่นไดรั้บค�าขอ กจ็ะถือวา่ผดิเง่ือนไขการรับเงิน
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ประเภท คำาอธิบาย อัตราเบีย้ประกัน
จำานวนเบีย้ประกัน (ต่อเดอืน)

จำานวนที่คุณต้องจ่าย

ประกนัสุขภาพ

- เบ้ียประกนัต่อเดือนไดจ้ากคูณอตัรา

เบ้ียประกนักบัค่าจา้งมาตรฐานต่อ

เดือน (หมายเหตุ 1)

- เจา้ของกิจการ (หน่วยงานท่ีจดัการ

ฝึก) และคุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) 

จะจ่ายเบ้ียประกนัต่อเดือนคนละคร่ึง

กรณีของสมาคมประกนั

สุขภาพแห่งประเทศญ่ีปุ่น 

เบ้ียประกนัจะถูกก�าหนด

แยกไวต้ามแต่ละจงัหวดั

ค่าจา้งมาตรฐานต่อเดือน x อตัรา

เบ้ียประกนั x 1/2

เงินบ�านาญสวสัดิการ 18.182%
ค่าจา้งมาตรฐานต่อเดือน x 

18.182 x 1/2

ประกนัสุขภาพแห่งชาติ
- ค �านวณตามวธีิท่ีก�าหนดแยกตาม

แต่ละเทศบาล

จ�านวนท่ีค�านวณตามวธีิท่ี

ก�าหนดแยกตามแต่ละเทศบาล 

(หมายเหตุ 2)

เงินบ�านาญแห่งชาติ - เท่ากนัทั้งประเทศ 16,490 เยน (หมายเหตุ 3)

(หมายเหตุ 1)  “ค่าจา้งมาตรฐานต่อเดือน” ก�าหนดตามรายไดร้วมต่อเดือนของคุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค)

(หมายเหตุ 2)  อตัราเบ้ียประกนัของสมาคมประกนัสุขภาพแห่งประเทศญ่ีปุ่นจะแยกตามแต่ละจงัหวดั โดยอยูร่ะหวา่ง 10.47% 

(จงัหวดัซากะ) - 9.69% (จงัหวดันีกาตะ) (ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม 2017) ทั้งน้ี สามารถดูเบ้ียประกนัของแต่ละจงัหวดั

ไดท่ี้เวบ็ไซตต่์อไปน้ี

[เวบ็ไซต์สมาคมประกันสุขภาพแห่งประเทศญ่ีปุ่น]
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

(หมายเหตุ 3)  คุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) เป็นผูรั้บผดิชอบเบ้ียประกนัทั้งหมด เจา้ของกิจการ (หน่วยงานท่ีจดัการฝึก) ไม่ไดจ่้ายให้

(4) ขัน้ตอนการขอรับเงนิบำาเหน็จของเงนิบำานาญแห่งชาตแิละเงนิบำานาญสวัสดกิาร

- ผูท่ี้เขา้ร่วมประกนัเงินบ�านาญสวสัดิการและเงินบ�านาญแห่งชาติตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป และกลบัประเทศของตนก่อนครบเวลาขั้น

ต�า่ท่ีจะรับเงินบ�านาญ สามารถท�าเร่ืองขอรับเงินบ�าเหน็จได ้กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขการรับเงิน ฯลฯ ก่อนกลบัประเทศของคุณ 

ตามเง่ือนไขการรับเงินบ�าเหน็จ คุณตอ้งไม่มีท่ีอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นในวนัท่ีองคก์รบ�านาญประเทศญ่ีปุ่น (Japan Pension Service) 

ไดรั้บใบขอรับเงินบ�าเหน็จ ดงันั้นกรุณาไปท�าเร่ืองยา้ยออกท่ีส�านกังานเทศบาลของทอ้งถ่ินท่ีคุณอาศยัอยูก่่อนกลบัประเทศดว้ย 

ทั้งน้ี การยืน่ขอรับเงินบ�าเหน็จจากในประเทศญ่ีปุ่นก่อนเดินทางกลบัประเทศของตน จะตอ้งแนบเอกสารท่ีตรวจสอบไดว้า่ได้

แจง้ยา้ยออกต่อส�านกังานเทศบาลแลว้ เช่น ส�าเนาทะเบียนบา้นท่ีระบุวา่จะยา้ยออกไปต่างประเทศ ใบลบขอ้มูลทะเบียนบา้น 

ฯลฯ และยืน่ต่อองคก์รบ�านาญประเทศญ่ีปุ่นในวนัยา้ยออก (วนัท่ีมีแผนจะยา้ยออก) จากทะเบียนบา้นหรือหลงัจากนั้น

ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคท่ีมีแผนจะข้ึนถึงระดบั 3 สามารถขอรับเงินบ�าเหน็จไดใ้นการกลบัประเทศทั้งหลงัส�าเร็จการฝึกงานดา้น

เทคนิคระดบั 2 และหลงัส�าเร็จการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 ตามความตอ้งการ แต่ควรระวงัเร่ืองท่ีอยู ่เน่ืองจากหากกลบัเขา้มา
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〇なお、「講習期間中」の技能実習生は、「国民健康保険と国民年金」に加入することになります。

（3） 社会保険料の額

種類 説明 保険料率
保険料の額（月額）
あなたの負担額

健康保険

〇標準報酬月額（注1）に保険
料率をかけた額が月額の
保険料となります。

〇月額の保険料を事業主（実
習実施者）とあなた（技能
実習生）が折半して負担し
ます。

協会けんぽの場合は、
都道府県ごとに保険
料が定められていま
す。

標準報酬月額× 
保険料率×1/2

厚生年金 18.182％
標準報酬月額× 
18.182×1/2

国民健康保険
〇市区町村ごとに定められ
た方法で算定します。

市区町村ごとの方法
で算定した額（注2）

国民年金
〇全国一律で決まっていま
す。

16,490円（注3）

（注1）「標準報酬月額」は、あなた（技能実習生）の受け取る1ヶ月の総支給額に基づき決定されま
す。

（注2）協会健保の保険料率は、都道府県ごとの保険料は10.47％（佐賀県）～9.69％（新潟県）となっ
ています（平成29年3月現在）。なお、都道府県別の保険料は下記のホームページで確認できま
す。

【全国健康保険協会（協会けんぽ）ホームページ】 
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

（注3）保険料は全てあなた（技能実習生）の負担となります。事業主（実習実施者）の負担はあり
ません。

（4） 厚生年金保険、国民年金の脱退一時金の請求手続
〇厚生年金保険又は国民年金に6ヶ月以上加入していた方が、年金の受給に必要な資格期間を
満たさずに帰国した場合は、脱退一時金を請求することができますので、帰国する前に受
給要件等を確認してください。
脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住所を有し

ていないことが必要ですので、帰国前にお住まいの市区町村に転出届を提出してください。
なお、帰国前に日本国内から請求書を提出される場合には、日本国外に転出予定である旨
が記載された住民票の写しや住民票の除票等、市区町村に転出届を提出したことを確認で
きる書類を添付し、住民票の転出（予定）日以降に日本年金機構へ提出してください。
第3号技能実習生となる予定の方については、本人の希望により、技能実習2号修了後及

び技能実習3号修了後の帰国の都度、請求していただくことが可能です。ただし、請求書を
日本年金機構が受理する前に再入国し、住所を有するに至った場合には受給要件を満たさ
なくなるのでご注意ください。
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[คำาอธิบาย] สำาหรับผู้ที่มาจากประเทศที่มีข้อตกลงการประกันสังคมร่วมกับประเทศญ่ีปุ่น

ส�าหรับผูท่ี้มีระยะเวลาเขา้ร่วมระบบเงินบ�านาญของประเทศท่ีมีขอ้ตกลงการประกนัสงัคมร่วมกบัประเทศญ่ีปุ่นในการนบั

เวลาเขา้ร่วมระบบเงินบ�านาญรวมกนั อาจสามารถรับเงินบ�านาญของประเทศญ่ีปุ่นโดยค�านวณรวมระยะเวลาเขา้ร่วมระบบ

เงินบ�านาญของทั้งสองประเทศ

แต่หากรับเงินบ�าเหน็จแลว้ จะไม่สามารถน�าระยะเวลาเขา้ร่วมระบบเงินบ�านาญก่อนหนา้ท่ีจะขอรับเงินบ�าเหน็จมาค�านวณได ้

ดงันั้น ในการขอรับเงินบ�าเหน็จ กรุณาอ่านและพิจารณาขอ้ควรระวงัท่ีระบุในใบขอรับเงินบ�าเหน็จอยา่งดี

- ส�าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัเงินบ�าเหน็จ กรุณาดูเวบ็ไซตข์ององคก์รบ�านาญประเทศญ่ีปุ่นดา้นล่างน้ี และสามารถขอรับ “ใบขอรับ

เงินบ�าเหน็จ (เงินบ�านาญแห่งชาติ/ประกนัเงินบ�านาญสวสัดิการ)” ไดจ้ากเวบ็ไซตน้ี์ดว้ย กรุณาท�าเร่ือง “ใบขอรับเงินบ�าเหน็จ (เงิน

บ�านาญแห่งชาติ/ประกนัเงินบ�านาญสวสัดิการ)” โดยขอใหผู้รั้บผดิชอบของหน่วยงานก�ากบัดูแลหรือหน่วยงานท่ีจดัการฝึกด�าเนิน

การให้

[เวบ็ไซต์องค์กรบำานาญประเทศญ่ีปุ่น]
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 13. ประกันแรงงาน

ประกนัแรงงานเป็นระบบของประเทศญ่ีปุ่นท่ีจะใหสิ้ทธิประโยชน ์(ประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุ) เม่ือเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็

ระหวา่งท�างานหรือเดินทางไปกลบัท่ีท�างาน และสิทธิประโยชน ์(ประกนัการจา้งงาน) เม่ือตกงาน

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต่้อกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป

[คำาอธิบาย] อุตสาหกรรมการเกษตร การป่าไม้ และการประมงบางส่วน

อุตสาหกรรมการเกษตร การป่าไม ้และการประมงบางส่วนจะเลือกไดว้า่จะเขา้ประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุในอุตสาหกรรม

หรือไม่ ซ่ึงหากไม่เขา้ร่วม จะตอ้งเขา้ร่วมประกนัเอกชนเป็นมาตรการทดแทนประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุในอุตสาหกรรม

(1) ประกันค่าทดแทนอุบตัเิหตุในอุตสาหกรรม

- ใหสิ้ทธิประโยชนท่ี์จ�าเป็นเพ่ือคุม้ครองลูกจา้งและทายาท กรณีลูกจา้งไดรั้บอุบติัเหตุในการท�างานหรือระหวา่งเดินทางไปกลบัท่ี

ท�างาน 

- นายจา้ง (หน่วยงานท่ีจดัการฝึก) เป็นผูส้มคัรให ้และนายจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบจ่ายเบ้ียประกนัเตม็จ�านวน คุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) 

ไม่ตอ้งจ่ายเอง

(2) ประกันการจ้างงาน

- ใหสิ้ทธิประโยชนท่ี์จ�าเป็นเพือ่ความมัน่คงในการด�ารงชีวติ กรณีลูกจา้งตกงาน ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคกส็ามารถรับสิทธิประโยชนไ์ด ้

หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนด เม่ือตกงานเน่ืองจากหน่วยงานท่ีจดัการฝึกลม้ละลาย ปรับลดขนาดธุรกิจ ฯลฯ

- นายจา้ง (หน่วยงานท่ีจดัการฝึก) เป็นผูส้มคัรให้

- นายจา้ง (หน่วยงานท่ีจดัการฝึก) และลูกจา้ง (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) ร่วมกนัรับผดิชอบจ่ายเบ้ียประกนัการจา้งงาน คุณ (ผูฝึ้กงาน

ดา้นเทคนิค) จะตอ้งจ่ายเป็นจ�านวนเงินดงัน้ี 

ค่าจา้ง x อตัราเบ้ียประกนั (กิจการทัว่ไป 0.3% อุตสาหกรรมการเกษตร การป่าไม ้และการประมง 0.4% และกิจการก่อสร้าง 0.4%)
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【解説】 日本と社会保障協定を結んでいる国の方々へ

日本と年金加入期間を通算する社会保障協定を結んでいる国の年金加入期間がある方に
ついては、両国の年金加入期間を通算して日本の年金を受け取ることができる場合があり
ます。
しかし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前の年金加入期間を通算す

ることができなくなります。このため、脱退一時金を請求する際には脱退一時金請求書の
注意書きをよく読んで慎重に検討してください。

〇脱退一時金についての詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。また、
このホームページから「脱退一時金請求書（国民年金／厚生年金保険）」を入手できます。実習
実施者又は監理団体の担当者に依頼して、「脱退一時金請求書（国民年金／厚生年金保険）」の
手続を進めてください。

【日本年金機構ホームページ】
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 13. 労働保険

労働保険とは、仕事中や通勤中のケガや病気に対する給付（労災保険）と失業した場合の給付
（雇用保険）を行う国の制度です。

労働者を一人でも雇用している事業に対して強制的に適用されます。

【解説】 農林水産業の一部について

農林水産業の一部については、労災保険が任意適用とされていますが、この場合、労災
保険の代替措置として民間の任意保険に加入しなければなりません。

（1） 労災保険
〇労働者が業務上又は通勤途上で被災した場合に、労働者本人やその遺族を保護するために必
要な給付が行われます。

〇加入手続きは使用者（実習実施者）が行います。保険料は使用者が全額負担することとなって
いますので、あなた（技能実習生）の負担はありません。

（2） 雇用保険
〇労働者が失業した場合に生活の安定を図るため必要な給付を行います。実習実施者の倒産や
事業の縮小などの理由で失業した場合に、一定の条件を満たしていれば、技能実習生も給付
を受けることができます。

〇加入手続きは使用者（実習実施者）が行います。
〇雇用保険料は使用者（実習実施者）と労働者（技能実習生）で負担します。あなた（技能実習生）
の負担額は以下のとおりです。
賃金額×保険率（一般の事業0.3％、農林水産の事業0.4％、建設の事業0.4％）
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- นายจา้ง (หน่วยงานท่ีจดัการฝึก) จะหกัเงิน (เกบ็เงิน) ค่าเบ้ียประกนัการจา้งงานในส่วนท่ีคุณตอ้งจ่ายจากค่าจา้ง และส่งใหป้ระเทศ

ญ่ีปุ่นเป็นค่าเบ้ียประกนั

(*) กรุณาดู "ความรู้เก่ียวกบัการค�านวณค่าจา้ง" (หนา้ 44)

 14. ภาษีเงนิได้และภาษีผู้อยู่อาศัย

- ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ไดแ้ก่ ภาษีของประเทศ (ภาษีเงินได)้ และภาษีทอ้งถ่ิน (ภาษีผูอ้ยูอ่าศยั) ท่ีค �านวณจากค่าจา้ง 

ซ่ึงเป็นภาษีท่ีผูท่ี้อาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นและมีรายไดต้อ้งจ่าย

- ภาษีเงินไดจ้ะค�านวณตามยอดเงินค่าจา้งและถูกหกั ณ ท่ีจ่ายจากค่าจา้งทุกเดือน โดยในเดือนธนัวาคมจะปรับเทียบยอดภาษีของค่า

จา้งทั้งปีกบัยอดภาษีท่ีหกั ณ ท่ีจ่ายไว ้ และเรียกเกบ็เงินเพิม่หรือคืนเงินส่วนต่าง

- ภาษีผูอ้ยูอ่าศยัจะค�านวณจากรายไดข้องปีก่อนหนา้ และจ่ายต่อทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ณ วนัท่ี 1 มกราคมของปีท่ี 2 โดยแบ่งจ่ายเป็น 

12 รอบ และหกัจากค่าจา้งทุกเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน

- ในระหวา่งท่ีอยูป่ระเทศญ่ีปุ่น นายจา้งจะเป็นผูห้กัภาษีจากค่าจา้งทุกเดือน และจ่ายใหก้บัประเทศญ่ีปุ่นและทอ้งถ่ินนั้น ๆ หากกลบั

ประเทศในระหวา่งปีกต็อ้งจ่ายภาษีผูอ้ยูอ่าศยัส่วนท่ีเหลือ เน่ืองจากไดก้�าหนดจ�านวนท่ีตอ้งจ่ายของทั้งปีไวแ้ลว้ 

ทั้งน้ี หากอยูป่ระเทศญ่ีปุ่นไม่ถึง 1 ปี จะมีการจดัการแยกต่างหาก

- สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี้หมายเลข4 ณ ”ส�านกังานใหค้ �าปรึกษาและช่วยเหลือดา้นต่างๆ” หรือผูจ้ดัการฝึกอบรม รวมทั้ง

หน่วยงานท่ีก�ากบัดูแล

 ความรู้เก่ียวกับการคำานวณค่าจ้าง

ค่าจา้งท่ีหน่วยงานท่ีจดัการฝึก (บริษทั) จะจ่ายใหคุ้ณทุกเดือน จะเป็นจ�านวนเงินท่ีหกัเบ้ียประกนัสงัคม (เบ้ียประกนัสุขภาพ 

เบ้ียประกนัเงินบ�านาญสวสัดิการ) เบ้ียประกนัการจา้งงาน ภาษีเงินได ้ภาษีผูอ้ยูอ่าศยั และในบางกรณีอาจมีค่าท่ีพกั ค่า

สาธารณูปโภค ฯลฯ จากยอดค่าจา้งรวม โดยค่าใชจ่้ายท่ีคุณตอ้งรับผดิชอบเป็นประจ�า เช่น ค่าท่ีพกั ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

จะตอ้งเกิดจากการตกลงกนัระหวา่งคุณและหน่วยงานท่ีจดัการฝึก (บริษทั) ภายใตก้ารท�าความเขา้ใจรายละเอียดส่ิงท่ีจะไดรั้บ

จริง และมีมูลค่าเทียบเท่ากบัค่าใชจ่้ายจริงในขอบเขตจ�านวนเงินท่ีเหมาะสม

ทั้งน้ี เบ้ียประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุในอุตสาหกรรมเป็นส่ิงท่ีนายจา้งตอ้งจ่ายเตม็จ�านวน จะไม่หกัจากค่าจา้ง

และมีขอ้ก�าหนดใหผู้จ่้ายค่าจา้งออก “ใบจ่ายค่าจา้ง” ใหคุ้ณ (ผูรั้บค่าจา้ง) เม่ือโอนเงินค่าจา้งเขา้บญัชีธนาคารดว้ย โดยใน “ใบ

จ่ายค่าจา้ง” ดงักล่าว จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัน้ี

รายการ รายละเอียด

การมาท�างาน
จ�านวนวนัท่ีมาท�างาน จ�านวนวนัท่ีหยดุ จ�านวนชัว่โมงท�างาน จ�านวน

ชัว่โมงท่ีท�างานล่วงเวลา ฯลฯ  ใชค้ �านวณ

ยอดเงินไดร้วม
ค่าจา้ง อตัราค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ

รายการหกัเงิน

เบ้ียประกนัสงัคม (ประกนัสุขภาพ ประกนัเงินบ�านาญสวสัดิการ ประกนั

การจา้งงาน) 
 ใชค้ �านวณ

ยอดหกัเงินรวมภาษี (ภาษีเงินได ้ภาษีผูอ้ยูอ่าศยั)

หกัตามขอ้ตกลง (ค่าท่ีพกั ค่าสาธารณูปโภค)

เงินรับสุทธิ

(ค่าจา้งหลงัหกัเงิน)
ยอดเงินไดร้วม - ยอดหกัเงินรวม
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- นายจา้ง (หน่วยงานท่ีจดัการฝึก) จะหกัเงิน (เกบ็เงิน) ค่าเบ้ียประกนัการจา้งงานในส่วนท่ีคุณตอ้งจ่ายจากค่าจา้ง และส่งใหป้ระเทศ

ญ่ีปุ่นเป็นค่าเบ้ียประกนั

(*) กรุณาดู "ความรู้เก่ียวกบัการค�านวณค่าจา้ง" (หนา้ 44)

 14. ภาษีเงนิได้และภาษีผู้อยู่อาศัย

- ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ไดแ้ก่ ภาษีของประเทศ (ภาษีเงินได)้ และภาษีทอ้งถ่ิน (ภาษีผูอ้ยูอ่าศยั) ท่ีค �านวณจากค่าจา้ง 

ซ่ึงเป็นภาษีท่ีผูท่ี้อาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นและมีรายไดต้อ้งจ่าย
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- ในระหวา่งท่ีอยูป่ระเทศญ่ีปุ่น นายจา้งจะเป็นผูห้กัภาษีจากค่าจา้งทุกเดือน และจ่ายใหก้บัประเทศญ่ีปุ่นและทอ้งถ่ินนั้น ๆ หากกลบั
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〇保険料の納付については、使用者（実習実施者）があなたの負担する雇用保険料を賃金から控
除（徴収）し、国へ納付します。
（※）「賃金計算の知識」（45ページ）もご覧ください。

 14. 所得税・住民税

〇技能実習生に関係する税金には、賃金に対する国税（所得税）と地方税（住民税）があります。
これは、日本に居住していて、かつ、所得のある人が支払わなければならない税金です。

〇所得税は、毎月、賃金の支払額に応じた税額が賃金から天引きされ、12月にその年中の賃金
の総額に対する税額と天引きした税額との調整を行い、差額徴収又は返還金の支給が行われ
ます。

〇住民税は、前年の所得に対してかかる税金で、2年目の1月1日時点で住んでいる地方公共団体
に対し、確定した税額を12回に分けて、6月以降の毎月の賃金から天引きされ、支払われます。

〇納税に当たって、在留中は毎月の給料から使用者が控除して、国や地方公共団体に支払います。
年度途中で帰国する場合、住民税は既に年間の税額が確定しているので、年度分の残額を納
付しなければなりません。
なお、日本滞在が1年未満の場合は、これらについて別の取扱いとなります。

〇詳しくは、「◎各種相談・支援窓口」の4にお尋ねいただくか、実習実施者又は監理団体にお尋
ね下さい。

 賃金計算の知識

実習実施者（企業）からあなたに支払われる毎月の賃金は、支給総額から社会保険料（健康
保険料、厚生年金保険料）、雇用保険料、所得税、住民税、場合によっては宿舎費、光熱水
道費などが差し引かれたものです。宿舎費や水道光熱費などあなたが定期に負担する費用
については、実際に提供を受けるものの内容を理解した上で、実習実施者（企業）との間で
合意を得たものであって、かつ当該費用が実費に相当する額その他適正な額の範囲である
ことが求められます。
なお、労災保険の保険料は、全額使用者が負担しますので、賃金から差し引かれること

はありません。
賃金を支払う者は、口座振込みより賃金を支払う際、あなた（支払いを受ける者）に「賃金

計算書」を交付しなくてはならないとされています。「賃金計算書」は大きく、以下の四つか
ら構成されています。

項目 内訳説明

勤務項目
出勤日数、欠勤日数、労働時間（就業時間）、残業時間
など  支給合計額を

計算します。
支給項目 基本給、時間外手当（残業手当）など

控除項目

社会保険料（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）

 控除合計額を
計算します。

税金（所得税、市民税）

協定控除（宿舎費、水道高熱費）

差引支給額
（手取り賃金）

支給合計額―控除合計
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ยอดภาษีท่ีตอ้งจ่ายมีดงัน้ี

ยอดภาษี

(ภาษีประเทศ)

ค�านวณจากอตัราภาษีของยอดเงินหลงัหกัยอดหกัเงินพ้ืนฐาน เบ้ียประกนัสุขภาพ เบ้ียประกนัเงินบ�านาญ

สวสัดิการ เบ้ียประกนัการจา้งงาน ฯลฯ จากยอดรายไดร้วม

[ยอดภาษีต่อปีโดยประมาณ]

ไม่เกิน 1.95 ลา้นเยน 5% ------

ไม่เกิน 3.30 ลา้นเยน 10% -97,500 เยน

(*)  อาจไดรั้บการยกเวน้ตามอนุสญัญาภาษีซอ้น

(*)  หากยืน่เร่ืองต่อส�านกังานภาษี ฯลฯ กจ็ะหกัเบ้ียประกนัสุขภาพแห่งชาติและเบ้ียประกนัเงินบ�านาญแห่ง

ชาติจากยอดรายไดร้วมได้

(ภาษีผูอ้ยูอ่าศยั)
ยอดภาษีผูอ้ยูอ่าศยัจะเป็นยอดตามท่ีเทศบาลนั้น ๆ แจง้

(*) อาจไดรั้บการยกเวน้ตามอนุสญัญาภาษีซอ้น

 15. การตรวจสุขภาพ

[คำาอธิบายคำาศัพท์] ค �าวา่ “นายจา้ง” ในขอ้ 15 และ 16 หมายถึง “หน่วยงานท่ีจดัการฝึก”

ตามกฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในงานอุตสาหกรรม เม่ือนายจา้งจะรับลูกจา้งประจ�า จะตอ้งตรวจสุขภาพดว้ย และ

นายจา้งตอ้งจดัการตรวจสุขภาพใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานเป็นประจ�า ปีละ 1 คร้ัง (งานบางประเภทตอ้งเป็น 6 เดือนคร้ัง) นอกจากน้ี งานบาง

ประเภทตอ้งมีการตรวจสุขภาพพิเศษเพิม่เติมจากการตรวจสุขภาพท่ีท�าเป็นประจ�าดงักล่าวดว้ย

นายจา้งจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพเหล่าน้ี จึงขอใหเ้ขา้รับการตรวจสุขภาพเพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพใหดี้อยูเ่สมอ

ดว้ย

 16.  การป้องกันอุบตัเิหตุในการทำางานระหว่างการฝึกงานด้านเทคนิค

- กฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในงานอุตสาหกรรมก�าหนดใหน้ายจา้งมีหนา้ท่ีด�าเนิน

มาตรการเพ่ือป้องกนัไม่ใหผู้ป้ฏิบติังานเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็จากการท�างาน และใหผู้ป้ฏิบติั

งานใหค้วามร่วมมือกบัมาตรการของนายจา้ง โดยปฏิบติัตามรายการท่ีจ�าเป็นในการป้องกนัอุบติัเหตุ

ในการท�างาน

- คุณตอ้งท�างานโดยระวงัในส่ิงต่อไปน้ี และใหค้วามส�าคญัสูงสุดกบัความปลอดภยั เพ่ือใหไ้ม่ไดรั้บ

บาดเจบ็ในระหวา่งท�างาน (ส�าหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิค)

i. ปฏิบติัตามกฎในท่ีท�างานและขั้นตอนการท�างาน่ีก�าหนดไว้

ii. ปฏิบติัตามค�าสัง่ของผูรั้บผดิชอบ เช่น ผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิค

iii. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั เช่น หมวกนิรภยั หนา้กาก เขม็ขดันิรภยั ฯลฯ ใหเ้รียบร้อย

iv. หา้มถอดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เพือ่ความปลอดภยั เช่น ฝาครอบเพือ่ความปลอดภยั ท่ีจบั ฯลฯ 

โดยพลการ

- นอกจากน้ี หากเกิดเหตุฉุกเฉินในท่ีท�างาน เช่น เกิดอุบติัเหตุในการท�างาน คุณตอ้งระวงัในส่ิงต่อไปน้ี ตอบสนองอยา่งเหมาะสม

และรวดเร็ว เพ่ือลดความเสียหายต่อมนุษยแ์ละทรัพยสิ์นใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด (ส�าหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามผูป้ระสานงาน

ฝึกงานดา้นเทคนิค)
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ยอดภาษีท่ีตอ้งจ่ายมีดงัน้ี

ยอดภาษี

(ภาษีประเทศ)
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(ภาษีผูอ้ยูอ่าศยั)
ยอดภาษีผูอ้ยูอ่าศยัจะเป็นยอดตามท่ีเทศบาลนั้น ๆ แจง้

(*) อาจไดรั้บการยกเวน้ตามอนุสญัญาภาษีซอ้น

 15. การตรวจสุขภาพ

[คำาอธิบายคำาศัพท์] ค �าวา่ “นายจา้ง” ในขอ้ 15 และ 16 หมายถึง “หน่วยงานท่ีจดัการฝึก”

ตามกฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในงานอุตสาหกรรม เม่ือนายจา้งจะรับลูกจา้งประจ�า จะตอ้งตรวจสุขภาพดว้ย และ

นายจา้งตอ้งจดัการตรวจสุขภาพใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานเป็นประจ�า ปีละ 1 คร้ัง (งานบางประเภทตอ้งเป็น 6 เดือนคร้ัง) นอกจากน้ี งานบาง

ประเภทตอ้งมีการตรวจสุขภาพพิเศษเพิม่เติมจากการตรวจสุขภาพท่ีท�าเป็นประจ�าดงักล่าวดว้ย

นายจา้งจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพเหล่าน้ี จึงขอใหเ้ขา้รับการตรวจสุขภาพเพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพใหดี้อยูเ่สมอ

ดว้ย

 16.  การป้องกันอุบตัเิหตุในการทำางานระหว่างการฝึกงานด้านเทคนิค

- กฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในงานอุตสาหกรรมก�าหนดใหน้ายจา้งมีหนา้ท่ีด�าเนิน

มาตรการเพ่ือป้องกนัไม่ใหผู้ป้ฏิบติังานเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็จากการท�างาน และใหผู้ป้ฏิบติั

งานใหค้วามร่วมมือกบัมาตรการของนายจา้ง โดยปฏิบติัตามรายการท่ีจ�าเป็นในการป้องกนัอุบติัเหตุ

ในการท�างาน

- คุณตอ้งท�างานโดยระวงัในส่ิงต่อไปน้ี และใหค้วามส�าคญัสูงสุดกบัความปลอดภยั เพ่ือใหไ้ม่ไดรั้บ

บาดเจบ็ในระหวา่งท�างาน (ส�าหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิค)

i. ปฏิบติัตามกฎในท่ีท�างานและขั้นตอนการท�างาน่ีก�าหนดไว้

ii. ปฏิบติัตามค�าสัง่ของผูรั้บผดิชอบ เช่น ผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิค

iii. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั เช่น หมวกนิรภยั หนา้กาก เขม็ขดันิรภยั ฯลฯ ใหเ้รียบร้อย

iv. หา้มถอดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เพือ่ความปลอดภยั เช่น ฝาครอบเพือ่ความปลอดภยั ท่ีจบั ฯลฯ 

โดยพลการ

- นอกจากน้ี หากเกิดเหตุฉุกเฉินในท่ีท�างาน เช่น เกิดอุบติัเหตุในการท�างาน คุณตอ้งระวงัในส่ิงต่อไปน้ี ตอบสนองอยา่งเหมาะสม

และรวดเร็ว เพ่ือลดความเสียหายต่อมนุษยแ์ละทรัพยสิ์นใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด (ส�าหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามผูป้ระสานงาน

ฝึกงานดา้นเทคนิค)
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納付する税額は以下のとおりです。

税　額

（国税）

支給総額から基礎控除額及び健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を差
し引き、その差し引き後の金額に該当する税率となる。
［年間税額の目安］
195万円以下  5％ ------
330万円以下 10％ －97,500円
（※）租税条約で免除される場合があります。
（※） 国民健康保険料、国民年金保険料は税務署に確定申告などを行えば、支給

総額から差し引かれます。

（住民税）
住民税の金額は市区町村から通知された金額
（※）租税条約で免除される場合がある。

 15. 健康診断

【用語の説明】15，16において「実習実施者」は「使用者」に該当します。

労働安全衛生法では、使用者は、常時使用する労働者を雇い入れるときに、健康診断を行わ
なければならないとされています。また、使用者は労働者に対し、通常一年に一回（業務の内容
によっては半年に一回）定期に健康診断を行わなければなりません。さらに、業務の内容によっ
ては、この定期健康診断以外に特殊健康診断も受診させなければなりません。
これらの健康診断の費用は、使用者が負担します。普段の健康管理のためにも、健康診断は

必ず受診するようにしましょう。

 16. 技能実習中の労働災害防止

〇労働安全衛生法は、仕事が原因となって労働者がケガをしたり、病気
になったりしないように、使用者が措置しなければならない義務を定
めています。また、労働者は、労働災害を防止するために必要な事項
を守り、使用者が行う措置に協力するように定めています。

〇あなたは、次の点に留意の上、作業中にケガをしないよう、安全を最
優先に細心の注意を払いながら作業を進めていくことが重要です。（詳
しくは、技能実習指導員に確認してください。）
①決められた事業場のルールと作業手順を守ること。
②技能実習指導員等の責任者の指示を守ること。
③決められたヘルメット、マスク、安全帯等の保護具等をきちんと着
用すること。

④安全カバー、手すり等の安全装置や機器等を勝手に外さないこと。

〇また、職場において労働災害の発生等緊急事態が発生した場合には、あなたは次の点に留意
の上、迅速で適切な対応を心がけ、人の被害やものの被害を最小限に抑えることが重要です。
（詳しくは、技能実習指導員に確認してください。）
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i. หากพบเห็นส่ิงผดิปกติ ใหแ้จง้คนรอบขา้ง (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค คนญ่ีปุ่น ฯลฯ) ดว้ยเสียงดงั ๆ และติดต่อผูป้ระสานงาน

ฝึกงานดา้นเทคนิค

ii. กรณีไฟดูด ขาดออกซิเจน ฯลฯ ผูท่ี้เขา้ไปช่วยอาจไดรั้บอนัตรายไปดว้ย ใหป้ฏิบติัตามค�าสัง่ของผูรั้บผดิชอบและอยา่กระท�า

การใด ๆ โดยพลการ

iii. ใหค้วามส�าคญัสูงสุดกบัการช่วยเหลือและรักษาผูป้ระสบอุบติัเหตุ

iv. รายงานต่อผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิค แมว้า่จะเป็นการบาดเจบ็เลก็นอ้ยเพียงใดกต็าม

- นายจา้งจะด�าเนินมาตรการตามขอ้ (1) ถึง (6) ต่อไปน้ี เพือ่ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการท�างาน

(1) มาตรการด้านความปลอดภยัหลักในสถานที่ฝึกงาน

i. ใส่กรอบหรือฝาครอบเพ่ือความปลอดภยัในต�าแหน่งท่ีเม่ือสมัผสัแลว้จะเป็นอนัตราย

* หา้มถอดฝาครอบเพ่ือความปลอดภยั หากจ�าเป็นตอ้งถอด กรุณาติดต่อผูป้ระสานงาน

ii. ท�าใหเ้คร่ืองจกัรหยดุท�างานเม่ือมีส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายเขา้ไปในต�าแหน่งท่ีอนัตราย

* หา้มปิดอุปกรณ์ความปลอดภยั กรุณาตรวจเชค็อุปกรณ์อยา่งละเอียดก่อนเร่ิมงาน

iii. ใส่กรอบหรือครอบเคร่ืองจกัร กรณีท่ีวสัดุแปรรูป ฯลฯ อาจถูกตดัหรือแตกหกัแลว้กระเดน็ หรือเศษจากการตดักระเดน็มาท�า

อนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานได้

* หากใส่กรอบหรือครอบเคร่ืองจกัรไดย้าก ผูป้ฏิบติังานตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั

iv. ตรวจสอบวา่ไดปิ้ดสวติชแ์ละเคร่ืองจกัรหยดุท�างานแลว้ ก่อนการตรวจเชค็ ซ่อมแซม ท�าความส�าอาด เติมน�้ามนั ฯลฯ ต่อ

เคร่ืองจกัร

* หา้มท�างานไม่ประจ�า เช่น การตรวจเชค็ ซ่อมแซม ท�าความส�าอาด เติมน�้ามนั ฯลฯ ต่อเคร่ืองจกัรโดยพลการ แมจ้ะเป็นการ

ท�าตามค�าสัง่ของผูป้ระสานงาน กต็อ้งปิดสวติชแ์ละรอใหเ้คร่ืองจกัร ฯลฯ หยดุท�างานอยา่งสมบูรณ์ก่อน

v. ติดตั้งท่ีจบัในบริเวณท่ีอาจร่วงตกได้

* หากไม่มีท่ีจบักรุณาติดต่อผูป้ระสานงาน ระหวา่งนั้นใหห้ยดุท�างานและไม่เขา้บริเวณดงักล่าว

* หากท�าพื้น ท่ีจบั ฯลฯ ในบริเวณท่ีอาจร่วงตกไดย้าก ผูป้ฏิบติังานตอ้งใชเ้ขม็ขดันิรภยั

vi. ในการท�างานเช่ือม ผูป้ฏิบติังานตอ้งใส่แวน่ตานิรภยัและถุงมือนิรภยั

vii. งานท่ีตอ้งใชต้วัท�าละลายอินทรียท่ี์เป็นอนัตราย ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตามความเหมาะสม เช่น ชุดนิรภยั 

แวน่ตานิรภยั อุปกรณ์ป้องกนัส�าหรับระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ ตามรายละเอียดของงานนั้น ๆ

(2) การศกึษาเก่ียวกับความปลอดภยัและอาชีวอนามัย

แมใ้นท่ีท�างานจะมีขอ้ควรระวงั กฎพื้นฐาน ฯลฯ เพือ่ใหท้�างานไดอ้ยา่งปลอดภยั แต่หากผูป้ฏิบติังานท่ีท�างานดงักล่าวจริง ๆ ไม่มี

ความรู้และทกัษะดา้นความปลอดภยัท่ีเพียงพอ จะใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัเท่าใดกไ็ม่เกิดผล ดงันั้น การศึกษาดา้นความ

ปลอดภยัท่ีจะใหค้วามรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัจึงเป็นส่ิงท่ีส�าคญัมากในป้องกนัอุบติัเหตุในการท�างาน

กฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามัยในงานอุตสาหกรรม

i. การศกึษาเม่ือ
รับเข้าทำางาน

มาตรา 59
ข้อ 1

การศกึษาส�าหรับ
ผู้ปฏิบตัิงานท่ีมี

อนัตราย
มาตรา 60 (2)

การศกึษาส�าหรับ
หวัหน้างาน
มาตรา 60

iii. การศกึษาพเิศษ
มาตรา 59

ข้อ 3

ii. การศกึษาเม่ือ
เปล่ียนงาน
มาตรา 59

ข้อ 2

i.  การศึกษาเม่ือรับเขา้ท�างาน / ii.  การศึกษาเม่ือเปล่ียนงาน

เม่ือรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคเขา้ท�างานหรือใหผู้ฝึ้กงานดา้นเทคนิคเปล่ียนงาน นายจา้งตอ้งจดัใหมี้การศึกษาดา้นความปลอดภยั

และอาชีวอนามยัเก่ียวกบัรายการท่ีจ�าเป็นเพ่ือรักษาความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค เช่น i. วธีิใช้

เคร่ืองจกัร วสัดุ ฯลฯ ii. วธีิใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยั อุปกรณ์ป้องกนั ฯลฯ iii. รายละเอียดงาน ฯลฯ
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i. หากพบเห็นส่ิงผดิปกติ ใหแ้จง้คนรอบขา้ง (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค คนญ่ีปุ่น ฯลฯ) ดว้ยเสียงดงั ๆ และติดต่อผูป้ระสานงาน

ฝึกงานดา้นเทคนิค

ii. กรณีไฟดูด ขาดออกซิเจน ฯลฯ ผูท่ี้เขา้ไปช่วยอาจไดรั้บอนัตรายไปดว้ย ใหป้ฏิบติัตามค�าสัง่ของผูรั้บผดิชอบและอยา่กระท�า

การใด ๆ โดยพลการ

iii. ใหค้วามส�าคญัสูงสุดกบัการช่วยเหลือและรักษาผูป้ระสบอุบติัเหตุ

iv. รายงานต่อผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิค แมว้า่จะเป็นการบาดเจบ็เลก็นอ้ยเพียงใดกต็าม

- นายจา้งจะด�าเนินมาตรการตามขอ้ (1) ถึง (6) ต่อไปน้ี เพือ่ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการท�างาน

(1) มาตรการด้านความปลอดภยัหลักในสถานที่ฝึกงาน

i. ใส่กรอบหรือฝาครอบเพ่ือความปลอดภยัในต�าแหน่งท่ีเม่ือสมัผสัแลว้จะเป็นอนัตราย

* หา้มถอดฝาครอบเพ่ือความปลอดภยั หากจ�าเป็นตอ้งถอด กรุณาติดต่อผูป้ระสานงาน

ii. ท�าใหเ้คร่ืองจกัรหยดุท�างานเม่ือมีส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายเขา้ไปในต�าแหน่งท่ีอนัตราย

* หา้มปิดอุปกรณ์ความปลอดภยั กรุณาตรวจเชค็อุปกรณ์อยา่งละเอียดก่อนเร่ิมงาน

iii. ใส่กรอบหรือครอบเคร่ืองจกัร กรณีท่ีวสัดุแปรรูป ฯลฯ อาจถูกตดัหรือแตกหกัแลว้กระเดน็ หรือเศษจากการตดักระเดน็มาท�า

อนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานได้

* หากใส่กรอบหรือครอบเคร่ืองจกัรไดย้าก ผูป้ฏิบติังานตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั

iv. ตรวจสอบวา่ไดปิ้ดสวติชแ์ละเคร่ืองจกัรหยดุท�างานแลว้ ก่อนการตรวจเชค็ ซ่อมแซม ท�าความส�าอาด เติมน�้ามนั ฯลฯ ต่อ

เคร่ืองจกัร

* หา้มท�างานไม่ประจ�า เช่น การตรวจเชค็ ซ่อมแซม ท�าความส�าอาด เติมน�้ามนั ฯลฯ ต่อเคร่ืองจกัรโดยพลการ แมจ้ะเป็นการ

ท�าตามค�าสัง่ของผูป้ระสานงาน กต็อ้งปิดสวติชแ์ละรอใหเ้คร่ืองจกัร ฯลฯ หยดุท�างานอยา่งสมบูรณ์ก่อน

v. ติดตั้งท่ีจบัในบริเวณท่ีอาจร่วงตกได้

* หากไม่มีท่ีจบักรุณาติดต่อผูป้ระสานงาน ระหวา่งนั้นใหห้ยดุท�างานและไม่เขา้บริเวณดงักล่าว

* หากท�าพื้น ท่ีจบั ฯลฯ ในบริเวณท่ีอาจร่วงตกไดย้าก ผูป้ฏิบติังานตอ้งใชเ้ขม็ขดันิรภยั

vi. ในการท�างานเช่ือม ผูป้ฏิบติังานตอ้งใส่แวน่ตานิรภยัและถุงมือนิรภยั

vii. งานท่ีตอ้งใชต้วัท�าละลายอินทรียท่ี์เป็นอนัตราย ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตามความเหมาะสม เช่น ชุดนิรภยั 

แวน่ตานิรภยั อุปกรณ์ป้องกนัส�าหรับระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ ตามรายละเอียดของงานนั้น ๆ

(2) การศกึษาเก่ียวกับความปลอดภยัและอาชีวอนามัย

แมใ้นท่ีท�างานจะมีขอ้ควรระวงั กฎพื้นฐาน ฯลฯ เพือ่ใหท้�างานไดอ้ยา่งปลอดภยั แต่หากผูป้ฏิบติังานท่ีท�างานดงักล่าวจริง ๆ ไม่มี

ความรู้และทกัษะดา้นความปลอดภยัท่ีเพียงพอ จะใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัเท่าใดกไ็ม่เกิดผล ดงันั้น การศึกษาดา้นความ

ปลอดภยัท่ีจะใหค้วามรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัจึงเป็นส่ิงท่ีส�าคญัมากในป้องกนัอุบติัเหตุในการท�างาน

กฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามัยในงานอุตสาหกรรม

i. การศกึษาเม่ือ
รับเข้าทำางาน

มาตรา 59
ข้อ 1

การศกึษาส�าหรับ
ผู้ปฏิบตัิงานท่ีมี

อนัตราย
มาตรา 60 (2)

การศกึษาส�าหรับ
หวัหน้างาน
มาตรา 60

iii. การศกึษาพเิศษ
มาตรา 59

ข้อ 3

ii. การศกึษาเม่ือ
เปล่ียนงาน
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ข้อ 2
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เคร่ืองจกัร วสัดุ ฯลฯ ii. วธีิใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยั อุปกรณ์ป้องกนั ฯลฯ iii. รายละเอียดงาน ฯลฯ
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①異常を発見したら、大声で周りの人（技能実習生、日本人ほか）に知らせるとともに、技能
実習指導員に連絡すること。

②感電、酸素欠乏災害等の場合には、救助者が被災する二次災害の危険があります。責任者
の指示に従い、勝手な行動をしないこと。

③被災者の救出と手当を優先すること。
④どんなに小さなケガでも技能実習指導員に報告すること。

〇使用者は、労働災害を防止するために、次に示す（1）から（6）の措置を行っています。

（1） 実習現場での主な安全対策
①接触すると、危険な箇所に安全カバー・囲いを取り付けることとなっています。

＊安全カバーを外さないこと。外す必要がある場合は指導員に連絡してください。
②危険な箇所に体の一部が入る場合は、入っている間機械が作動しないようにすることとなっ
ています。
＊安全装置を無効にしない。作業前には、点検を徹底してください。

③加工物などが切断・欠損して飛来したり、切削屑が飛来したりして、労働者に危険を及ぼ
すおそれのあるときは、機械に覆いや囲いを設けることとなっています。
＊機械に覆いや囲いを設けることが難しい場合は、労働者は保護具を使用しなければなり
ません。

④機械の点検・修理・清掃・給油等の場合は、スイッチを切って機械が止まっていることを
確認してから行ってください。
＊機械の点検・修理・清掃・給油等の非定常作業は、勝手に行わないこと。指導員の指導
の下で行う場合でもスイッチを切って機械等が完全に止まってから行うこと。

⑤墜落危険場所には手すりを設置することになっています。
＊手すりがない場合は指導員に連絡し、その間、立入・作業を止めて下さい。
＊墜落危険場所に足場や手すりなどを設けることが困難な場合、労働者は安全帯を使用し
なければなりません。

⑥溶接の作業をする場合には、労働者は保護眼鏡と保護手袋を着用しなければなりません。
⑦有害な有機溶剤を取り扱う業務では、その業務の内容に応じて、労働者は保護衣、保護眼鏡、
呼吸用保護具など適切な保護具を着用しなければなりません。

（2） 安全衛生教育
事業場においては、安全に業務を遂行するために注意事項や基本ルールなどが定められてい

ますが実際に作業を行う労働者が安全についての知識や技能を十分に有していないと、いくら
安全対策を講じても効果を上げることはできません。このため、安全に関する知識を付与する
安全教育は労働災害を防止する上で大変重要なものです。

労働安全衛生法

①雇入れ時
教育

法第59 条
第1 項

危険有害
業務従事者
への教育

法第60条の２

職長教育

法第60 条

③特別教育

法第59 条
第３項

②作業内容
変更時教育
法第59 条
第２項

①雇入れ時教育、②作業内容変更時教育
使用者は技能実習生を雇い入れた時や技能実習の作業内容を変更したときには、①機械

や原材料などの取り扱い方法、②安全装置や保護具等の取扱い方法、③作業内容など、技
能実習生の安全衛生の確保に必要な事項について、安全衛生教育を実施しなければならな
いとされています。
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รายการการศกึษาด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัยเม่ือรับเข้าทำางานหรือเปล่ียนงาน

i. เก่ียวกบัอนัตรายของเคร่ืองจกัร วสัดุ ฯลฯ และวธีิใช้

ii. เก่ียวกบัคุณสมบติัของอุปกรณ์ความปลอดภยั อุปกรณ์ยบัย ั้งสารอนัตราย และอุปกรณ์ป้องกนั และวธีิใช้

iii. เก่ียวกบัขั้นตอนการท�างาน

iv. เก่ียวกบัการตรวจเชค็ก่อนเร่ิมงาน

v. เก่ียวกบัสาเหตุของอาการเจบ็ป่วยท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการท�างานดงักล่าว และวธีิป้องกนั

vi. เก่ียวกบัการจดัการ จดัระเบียบ และรักษาความสะอาด

vii. เก่ียวกบัมาตรการฉุกเฉินกรณีเกิดอุบติัเหตุ ฯลฯ และการล้ีภยั

viii. ส่ิงอ่ืนท่ีจ�าเป็นเพือ่ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท�างานดงักล่าว นอกเหนือจากท่ีระบุขา้งตน้

iii.  การศึกษาพเิศษ

และในการท�างานอนัตราย ตอ้งเขา้รับการศึกษาพเิศษดว้ย

งานที่ต้องมีการศกึษาพเิศษ

- การบงัคบัป้ันจัน่ (แบบยกของหนกัไม่ถึง 5 ตนั)

- การบงัคบัป้ันจัน่แบบเคล่ือนท่ีได ้(แบบยกของหนกัไม่ถึง 1 ตนั)

- งานแขวนของเขา้กบัป้ันจัน่ (ป้ันจัน่แบบยกของหนกัไม่ถึง 1 ตนั ป้ันจัน่แบบเคล่ือนท่ีได)้

- การบงัคบัเคร่ืองจกัรส�าหรับเคล่ือนยา้ยส่ิงของ เช่น รถโฟลค์ลิฟท ์(ท่ีรองรับของหนกัสูงสุด 1 ตนัข้ึนไป)

- งานติดตั้ง ถอด หรือปรับแม่พิมพเ์คร่ืองป๊ัม

- งานเช่ือมโลหะท่ีใชเ้คร่ืองเช่ือม

- งานในท่ีสูงท่ีใชเ้ชือก   เป็นตน้

(3) คุณสมบตัใินการทำางาน

มีงานท่ีตอ้งมีคุณสมบติัจึงจะท�าไดด้ว้ย หากจะท�างานท่ีมีขอ้จ�ากดัเหล่าน้ี จะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจ�าเป็น เช่น ไดรั้บใบอนุญาต ผา่นการ

อบรมทกัษะ ฯลฯ

งานที่มีข้อจำากัด

- การบงัคบัป้ันจัน่ (แบบยกของหนกัไม่ถึง 5 ตนั)

- การบงัคบัป้ันจัน่แบบเคล่ือนท่ีได ้(แบบยกของหนกัไม่ถึง 1 ตนั)

- งานแขวนของเขา้กบัป้ันจัน่ (ป้ันจัน่แบบยกของหนกัไม่ถึง 1 ตนั ป้ันจัน่แบบเคล่ือนท่ีได)้

- การบงัคบัเคร่ืองจกัรส�าหรับเคล่ือนยา้ยส่ิงของ เช่น รถโฟลค์ลิฟท ์(ท่ีรองรับของหนกัสูงสุด 1 ตนัข้ึนไป)

- งานเช่ือมแก๊ส ฯลฯ

- การบงัคบัเคร่ืองจกัรในงานก่อสร้างท่ีเป็นรถ

- การบงัคบัรถท�างานท่ีสูง   เป็นตน้

(4) ข้อควรระวังเก่ียวกับชุดปฏบิตัิงาน

กรณีท่ีเสน้ผมหรือเส้ือผา้อาจถูกเคร่ืองจกัรดูดเขา้ไป ตอ้งใส่ชุดปฏิบติังานและหมวกปฏิบติังาน หากใส่ชุดปฏิบติังานไม่เรียบร้อย จะ

ท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุดงัต่อไปน้ี

- เสน้ผมถูกดูด          - เส้ือผา้ถูกดูด          - สะดุด

เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุเหล่าน้ี ขอใหส้วมใส่ชุดปฏิบติังานและหมวกปฏิบติังานใหถู้กตอ้ง และใส่รองเทา้นิรภยั ฯลฯ ใหถู้กตอ้ง

ทั้งน้ี กรณีท่ีมือผูป้ฏิบติังานอาจถูกดูดเขา้ส่วนท่ีเป็นของมีคมท่ีหมุนอยูไ่ด ้จะหา้มใส่ถุงมือ
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รายการการศกึษาด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัยเม่ือรับเข้าทำางานหรือเปล่ียนงาน
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vi. เก่ียวกบัการจดัการ จดัระเบียบ และรักษาความสะอาด

vii. เก่ียวกบัมาตรการฉุกเฉินกรณีเกิดอุบติัเหตุ ฯลฯ และการล้ีภยั
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iii.  การศึกษาพเิศษ
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- งานแขวนของเขา้กบัป้ันจัน่ (ป้ันจัน่แบบยกของหนกัไม่ถึง 1 ตนั ป้ันจัน่แบบเคล่ือนท่ีได)้
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- งานในท่ีสูงท่ีใชเ้ชือก   เป็นตน้

(3) คุณสมบตัใินการทำางาน

มีงานท่ีตอ้งมีคุณสมบติัจึงจะท�าไดด้ว้ย หากจะท�างานท่ีมีขอ้จ�ากดัเหล่าน้ี จะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจ�าเป็น เช่น ไดรั้บใบอนุญาต ผา่นการ

อบรมทกัษะ ฯลฯ

งานที่มีข้อจำากัด

- การบงัคบัป้ันจัน่ (แบบยกของหนกัไม่ถึง 5 ตนั)

- การบงัคบัป้ันจัน่แบบเคล่ือนท่ีได ้(แบบยกของหนกัไม่ถึง 1 ตนั)

- งานแขวนของเขา้กบัป้ันจัน่ (ป้ันจัน่แบบยกของหนกัไม่ถึง 1 ตนั ป้ันจัน่แบบเคล่ือนท่ีได)้
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(4) ข้อควรระวังเก่ียวกับชุดปฏบิตัิงาน

กรณีท่ีเสน้ผมหรือเส้ือผา้อาจถูกเคร่ืองจกัรดูดเขา้ไป ตอ้งใส่ชุดปฏิบติังานและหมวกปฏิบติังาน หากใส่ชุดปฏิบติังานไม่เรียบร้อย จะ
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雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育項目

①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
③作業手順に関すること
④作業開始時の点検に関すること
⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
⑥整理・整頓及び清掃の保持に関すること
⑦事故時等における応急措置及び退避に関すること
⑧前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

③特別教育
また、危険・有害な業務に従事する場合は、特別教育を受講する必要があります。

特別教育が必要な業務

・クレーン（つり上げ荷重5トン未満のもの）の運転
・移動式クレーン（つり上げ荷重1トン未満のもの）の運転
・玉掛作業（つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーンに係るもの）
・フォークリフト等荷役運搬機械（最大荷重1トン以上のもの）の運転
・動力プレスの金型等の取付け、取外し、調整
・アーク溶接機を用いる金属の溶接
・ロープ高所作業  など

（3）就業に関する資格
資格を持たないと就労させることができない業務が定められておりています。こうした就業

制限業務に従事する場合には、免許の取得や技能講習の修了などの資格が必要となります。

就業制限業務

・クレーン（つり上げ荷重5トン未満のもの）の運転
・移動式クレーン（つり上げ荷重1トン未満のもの）の運転
・玉掛作業（つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーンに係るもの）
・フォークリフト等荷役運搬機械（最大荷重1トン以上のもの）の運転
・ガス溶接等
・車両系建設機械の運転
・高所作業車の運転  など

（4）作業服装の留意点
機械に髪の毛や衣服が巻き込まれるおそれのあるときは、作業帽や作業服を着用することと

なっています。作業服の乱れは次のような災害を引き起こします。

・頭髪の巻き込まれ　　・衣類の巻き込まれ　　・つまづき

これらの災害を防ぐためにも作業服や作業帽を正しく身につけ、安全靴などの履物を正しく
履くよう心がけましょう。
なお、回転する刃物に労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、手袋を使用しないこ

ととなっていますので気を付けましょう。
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(5) อุปกรณ์ความปลอดภยัและอุปกรณ์ป้องกัน

อุปกรณ์ความปลอดภยัและอุปกรณ์ป้องกนัเป็นมาตรการขั้นต�า่เพ่ือปกป้องร่างกายของคุณจากอนัตรายในการท�างาน และถือเป็น

หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งใช ้หา้มถอดออกเพราะมนัท�าใหท้�างานยากอยา่งเดด็ขาด

(6) ป้ายความปลอดภยัและอาชีวอนามัย

ป้ายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัมีไวเ้พ่ือแจง้เตือนในสถานท่ีอนัตรายและแนะน�าวธีิปฏิบติัท่ีปลอดภยัดว้ยตวัอกัษรหรือ

สญัลกัษณ์ เรียกไดว้า่เป็นหน่ึงในมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุในการท�างานเช่นกนั

   

ห้ามสบูบหุร่ี ห้ามสมัผสั ห้ามท�าให้เกิดไฟ ห้ามเข้า

    

ข้อห้ามทัว่ไป ระวงัไฟดดู ระวงัสิ่งกีดขวาง ระวงัศีรษะ

    

ใช้เข็มขดันิรภยั ใช้หมวกนิรภยั ทางออกฉกุเฉิน เคร่ืองดบัเพลิง
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（5）安全装置と保護具
安全装置や保護具は、危険を伴う作業であなたの身を守る最低限のものです。作業によって

は使用を義務付けられていますので、作業がしにくいから外してしまうことは、絶対にしない
ようにしましょう。

（6）安全衛生標識
安全衛生標識は、危険な場所の警告や安全な方向に誘導するために、文字や記号を用いて知

らせる役割を持っていますので、安全衛生標識もまた労働災害を防止する手段の一つと言えま
す。

   

禁煙 接触禁止 火気厳禁 立入禁止

    

一般禁止 感電注意 障害物注意 頭上注意

    

安全帯使用 保護帽着用 緊急脱出口 消火器
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 17. การใช้ชีวติในประเทศญ่ีปุ่น

(1) กฎจราจร

มีผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคท่ีไดรั้บบาดเจบ็จากจกัรยานลม้ขณะขบัข่ีและอุบติัเหตุทางการจราจรดว้ย

เน่ืองจากกฎจราจรของประเทศญ่ีปุ่นจะแตกต่างจากกฎจราจรของประเทศคุณ การจ�าและปฏิบติัตามกฎจราจรของประเทศญ่ีปุ่นจะ

สามารถช่วยป้องกนัอุบติัเหตุทางการจราจรและลดความเสียหายได้

■ กฎจราจรพืน้ฐาน

- คนเดินเทา้ ⇒ ชิดขวา

- รถยนต ์จกัรยาน จกัรยานยนต ์⇒ ชิดซา้ย

- ระหวา่งรถยนตแ์ละคนเดินเทา้ ใหค้นเดินเทา้ไปก่อน

- กรุณาปฏิบติัตามสญัญาณไฟจราจรและเคร่ืองหมายจราจร

■ กฎสำาหรับคนเดนิเท้า

- คนเดินเทา้ตอ้งใชท้างเทา้ ทางขา้ม หรือสะพานลอย หากมี

- ในการขา้มถนน ใหป้ฏิบติัตามสญัญาณไฟจราจรส�าหรับคนเดินเทา้

- ในการขา้มถนน ใหต้รวจสอบซา้ยขวาใหดี้ ดูวา่ไม่มีรถมาใกลก่้อนขา้ม

■ กฎสำาหรับจกัรยาน

- วิง่เป็นแถวเดียวชิดฝ่ังซา้ยของถนน

- สามารถวิง่บนทางเทา้ท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรใหจ้กัรยานวิง่ได้

- หา้มซอ้นสอง วิง่กลางคืนโดยไม่เปิดไฟ ด่ืมแลว้ขบั หรือขบัมือเดียวโดยใช้

โทรศพัทมื์อถือไปดว้ย

- ในแยกท่ีมีสญัญาณไฟจราจร ใหป้ฏิบติัตามสญัญาณไฟจราจรดงักล่าว

■ ใบอนุญาตขับรถ

ในการขบัรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์จกัรยานแบบมีมอเตอร์ ฯลฯ ตอ้งมีใบอนุญาตขบัรถตามกฎหมายการจราจรทางถนน

■ สัญญาณไฟจราจร

สญัญาณไฟจราจรมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ ส�าหรับคนเดินเทา้และส�าหรับรถยนต์

สัญญาณไฟจราจรสำาหรับรถยนต์

สีเขียว (ไปได)้

สีเหลือง (หยดุท่ีจุดใหห้ยดุ ยกเวน้กรณีไม่สามารถหยดุรถไดอ้ยา่งปลอดภยั ใหไ้ปต่อได)้

สีแดง (หา้มไปต่อ)
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 17. 日本での生活

（1）交通ルール
技能実習生による自転車走行中の転倒や交通事故による怪我が発生しています。
日本の交通ルールは、あなたの国の交通ルールと同じではありませんから、日本の交通ルー

ルを覚え、守ることで、交通事故を防げたり被害を少なくすることができます。

■基本的な交通ルール

・ 歩行者 ⇒ 右側通行
・ 自動車、自転車、自動二輪 ⇒ 左側通行
・ 自動車と歩行者では、歩行者が優先です。
・ 信号機と道路標識に従ってください。

■歩行者のルール

・ 歩道、横断歩道、歩道橋等があるところでは、歩行者は
必ずこれらを利用してください。

・ 道路を横断するときは、歩行者用の信号機に従ってくだ
さい。

・ 道路を横断するときは、左右をよく確認して、車が近づ
いてこないことを確かめてから横断してください。

■自転車のルール

・ 車道の左端を一列で通行してください。
・ 自転車通行可の道路標識がある歩道では通行することが

できます。
・ 二人乗り、夜間の無灯火、飲酒運転、携帯電話を使用し

ながらの片手運転はしないでください。
・ 信号機のある交差点では、信号機に従い通行してくださ

い。

■運転免許証
自動車、自動二輪、原動機付自転車などを運転するためには、道路交通法による運転免許証

が必要です。

■信号機
信号機には歩行者用と自動車用の2種類があります。

自動車用信号機

青緑色 （進んでもよい）
黄色 （停止位置で止まれ。ただし、安全に止まれない時は、

そのまま進むことができる。）
赤色 （進んではいけない。）

55



สัญญาณไฟจราจรสำาหรับคนเดนิเท้า

สีเขียว (ไปได)้

สีแดง (หยดุ)

*ไฟเขียวจะกระพริบเม่ือใกลจ้ะเปล่ียนเป็นไฟแดง

■ เคร่ืองหมายจราจร

ห้ามข้าม ทางข้าม

เป็นสถานท่ีอนัตรายท่ีหา้มขา้มถนน 

เน่ืองจากมีรถจ�านวนมาก ฯลฯ ขอใหใ้ช้

ทางขา้ม ฯลฯ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง

เวลาจะขา้มถนน ขอใหข้า้มในท่ีท่ีมี

เคร่ืองหมายน้ี และขา้มเม่ือเป็นไฟเขียว

ทางสำาหรับรถยนต์เท่านัน้ ทางสำาหรับจกัรยานและคนเดนิเท้าเท่านัน้

เคร่ืองหมายแสดงทางส�าหรับรถยนต์

เท่านั้น หา้มคนเดินเทา้ จกัรยาน 

จกัรยานยนตเ์คร่ืองต�า่กวา่ 125 CC 

ฯลฯ ใช้

เคร่ืองหมายแสดงทางส�าหรับจกัรยาน

และคนเดินเทา้เท่านั้น แต่ขอใหร้ะวงั 

เน่ืองจากมีรถท่ีจะเขา้โรงรถและรถท่ีได้

รับอนุญาตพิเศษขบัตดัทางส�าหรับคน

เดินเทา้ดว้ย

(2) กฎและมารยาทในการใช้ชีวติ

ประเทศของคุณและประเทศญ่ีปุ่นอาจมีค่านิยมและขนบธรรมเนียมในการด�าเนินชีวติท่ีต่างกนั ซ่ึงการต่างจากประเทศญ่ีปุ่นกเ็ป็น

เร่ืองปกติ แต่หากรู้กฎและมารยาทของประเทศญ่ีปุ่นกไ็ม่จ�าเป็นตอ้งกงัวล

ขอใหจ้�ากฎและมารยาทในการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่นโดยเร็ว

■ การทิง้ขยะ

- กฎการท้ิงขยะจะแตกต่างกนัตามแต่ละทอ้งถ่ิน

- ขอใหแ้ยกขยะและท้ิงตามวนัท่ีก�าหนด

ประเภทการแยกขยะ (ตัวอย่าง)
- ขยะเผาได:้ ขยะเปียก เศษกระดาษ ฯลฯ

- ขยะเผาไม่ได:้ แกว้ เซรามิก ผลิตภณัฑโ์ลหะ ฯลฯ

- ขยะขนาดใหญ่: เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จกัรยาน ฯลฯ

- ขยะรีไซเคิล: กระป๋อง ขวด พลาสติก กระดาษ ฯลฯ
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สัญญาณไฟจราจรสำาหรับคนเดนิเท้า

สีเขียว (ไปได)้

สีแดง (หยดุ)

*ไฟเขียวจะกระพริบเม่ือใกลจ้ะเปล่ียนเป็นไฟแดง

■ เคร่ืองหมายจราจร

ห้ามข้าม ทางข้าม

เป็นสถานท่ีอนัตรายท่ีหา้มขา้มถนน 

เน่ืองจากมีรถจ�านวนมาก ฯลฯ ขอใหใ้ช้

ทางขา้ม ฯลฯ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง

เวลาจะขา้มถนน ขอใหข้า้มในท่ีท่ีมี

เคร่ืองหมายน้ี และขา้มเม่ือเป็นไฟเขียว

ทางสำาหรับรถยนต์เท่านัน้ ทางสำาหรับจกัรยานและคนเดนิเท้าเท่านัน้

เคร่ืองหมายแสดงทางส�าหรับรถยนต์

เท่านั้น หา้มคนเดินเทา้ จกัรยาน 

จกัรยานยนตเ์คร่ืองต�า่กวา่ 125 CC 

ฯลฯ ใช้

เคร่ืองหมายแสดงทางส�าหรับจกัรยาน

และคนเดินเทา้เท่านั้น แต่ขอใหร้ะวงั 

เน่ืองจากมีรถท่ีจะเขา้โรงรถและรถท่ีได้

รับอนุญาตพิเศษขบัตดัทางส�าหรับคน

เดินเทา้ดว้ย

(2) กฎและมารยาทในการใช้ชีวติ

ประเทศของคุณและประเทศญ่ีปุ่นอาจมีค่านิยมและขนบธรรมเนียมในการด�าเนินชีวติท่ีต่างกนั ซ่ึงการต่างจากประเทศญ่ีปุ่นกเ็ป็น

เร่ืองปกติ แต่หากรู้กฎและมารยาทของประเทศญ่ีปุ่นกไ็ม่จ�าเป็นตอ้งกงัวล

ขอใหจ้�ากฎและมารยาทในการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่นโดยเร็ว

■ การทิง้ขยะ

- กฎการท้ิงขยะจะแตกต่างกนัตามแต่ละทอ้งถ่ิน

- ขอใหแ้ยกขยะและท้ิงตามวนัท่ีก�าหนด

ประเภทการแยกขยะ (ตัวอย่าง)
- ขยะเผาได:้ ขยะเปียก เศษกระดาษ ฯลฯ

- ขยะเผาไม่ได:้ แกว้ เซรามิก ผลิตภณัฑโ์ลหะ ฯลฯ

- ขยะขนาดใหญ่: เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จกัรยาน ฯลฯ

- ขยะรีไซเคิล: กระป๋อง ขวด พลาสติก กระดาษ ฯลฯ
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歩行者用信号機

青緑色（進め）
赤色（止まれ）
※進めの灯火は、止まれに変化する時間が近づくと点滅します。

■道路標識

横断禁止 横断歩道

自動車の交通量が激しい道
路など横断することが禁止
されている危険な場所です。
近くの横断歩道などを利用
しましょう。

道路を横断するときはこの
標識の場所で、青信号（青緑
色）の時に渡りましょう。

自動車専用道路 自転車及び歩行者専用道路

自動車専用の道路を示す標
識です。歩行者は自転車、
排気量125cc以下の自動二輪
車等は通行できません。

歩行者と自転車用の道路を
示す標識です。ただし、車
庫に入る車や、特別に許可
された車が、歩行者用道路
を横切る場合もありますの
で気をつけましょう。

（2）生活上のルール・マナー
あなたの国と日本では生活習慣や価値観など違うことがありますが、日本と違うのは当たり

前のことです。日本のルールやマナーを知れば心配する必要はありません。
日常生活のルールやマナーを早く覚えましょう。

■ゴミの出し方
・ 地域によってゴミ出しのルールが決められています。
・ ゴミは分別し決められた日時に捨てましょう。

ゴミの分別の種類（例）

・ 可燃ゴミ：生ゴミ、紙くずなど
・ 不燃ゴミ：ガラス、陶磁器類、金属製品など
・ 粗大ゴミ：家具、電気製品、自転車など
・ 資源ゴミ：缶類、ビン類、プラスチック類、古紙類など
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■ การใช้รถไฟฟ้าและรถประจำาทาง

- กรุณาเขา้แถวเพือ่ข้ึนโดยสาร

- รักษามารยาทโดยไม่พดูคุยเสียงดงั ไม่ใชโ้ทรศพัท ์ฯลฯ ในรถไฟฟ้า

และรถประจ�าทาง

■ ข้อควรระวังในที่พกั

- การส่งเสียงดงัหรือฟังดนตรีเสียงดงัในท่ีพกัจะเป็นการรบกวนเพ่ือนบา้น

- อาจก่อใหเ้กิดปัญหาได ้ขอใหร้ะวงัโดยเฉพาะช่วงกลางคืน

- รักษาสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด โดยจดัระเบียบภายในท่ีพกั ท�าความสะอาด

เป็นประจ�า ฯลฯ

- ขอใหใ้ส่ใจกบัการระบายอากาศเม่ือท�าอาหาร และตรวจสอบไฟใหเ้ป็นนิสยั

- ใชอุ้ปกรณ์ท�าอาหาร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เก่ียวกบัแก๊ส ฯลฯ ใหถู้กตอ้ง

(3) ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ

i. ปรับตวัเขา้กบัสภาพอากาศของประเทศญ่ีปุ่น

ประเทศญ่ีปุ่นมี 4 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูใบไมผ้ลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) ฤดูใบไมร่้วง (กนัยายน-

พฤศจิกายน) และฤดูหนาว (ธนัวาคม-กมุภาพนัธ์) โดยอุณหภูมิจะแตกต่างกนัตามท่ีละพื้นท่ี ซ่ึงในบางท่ีจะมีฤดูร้อนท่ีร้อน

ช้ืน อุณหภูมิสูงกวา่ 30°C และฤดูหนาวท่ีหนาวต�า่กวา่ 0°C ขอใหเ้ตรียมเส้ือผา้ ฯลฯ เพือ่รับมือกบั “ความร้อน” และ “ความ

หนาว” จากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิตามท่ีระบุขา้งตน้

และขอใหด้�าเนินชีวติอยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบอยูเ่สมอ เพือ่ไม่ใหเ้จบ็ป่วยจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีรุนแรงในช่วง

เปล่ียนฤดู

ii. รับประทานอาหารใหดี้

อาหารญ่ีปุ่นอาจไม่ถูกปากบางคน แต่การรับประทานอาหารเชา้ กลางวนั เยน็ อยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบทุกวนักเ็ป็นพื้นฐาน

ของการดูแลสุขภาพ อาหารญ่ีปุ่นเป็นอาหารท่ีเหมาะกบัสภาพอากาศและความเป็นอยูข่องประเทศญ่ีปุ่น ดงันั้น ขอใหค่้อย ๆ 

ปรับตวัใหชิ้น และบางคร้ังกท็ �าอาหารของประเทศตนรับประทานกนัระหวา่งผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคดว้ยกนักเ็ป็นการเปล่ียน

บรรยากาศไปอีกแบบ

หากรับประทานอาหารไม่สมดุล เช่นการรับประทานอาหารเดิม ๆ ทุกวนั จะท�าใหป่้วยได ้ขอใหรั้บประทานโดยค�านึงถึงความ

สมดุลทางโภชนาการดว้ย 

iii. จงัหวะของการใชชี้วติ

การนอนไม่เพียงพอจะท�าใหค้วามสามารถในการจดจ่อลดลง ซ่ึงไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการฝึกงานดา้นเทคนิค แต่จะเป็น

อุปสรรคต่อการใชชี้วติประจ�าวนัดว้ย เพือ่ไม่ใหเ้ป็นเช่นนั้น ขอใหต่ื้นใหเ้ป็นเวลาในตอนเชา้ รับประทานอาหารอยา่งถูก

ตอ้งและเป็นระบบ กลางวนัฝึกงานดา้นเทคนิค และกลางคืนนอนใหเ้ตม็ท่ี หากดูหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ โทรทศัน ์หรือ

คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานในช่วงดึกจะท�าใหน้อนไม่หลบั ขอใหดู้แต่พอดี

และขอใหป้รับตวัใหชิ้นกบัการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่นดว้ยจงัหวะการใชชี้วติท่ีถูกตอ้งและเป็นระบบ

iv. รักษาสุขอนามยั

การลา้งมือและบว้นปากเป็นวธีิท่ีใชป้้องกนัหวดั ไขห้วดัใหญ่ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ขอใหล้า้งมือและบว้นปาก

ทุกคร้ังเม่ือกลบัมาจากขา้งนอกใหเ้ป็นนิสยั

และการท�าความสะอาดท่ีพกั เปล่ียนผา้ปูท่ีนอน ตากเบาะนอน ซกัผา้ ฯลฯ กเ็ป็นส่ิงส�าคญัเพือ่รักษาสุขภาพท่ีดี ขอใหท้�าให้

บ่อย อยา่คิดวา่มนัยุง่ยาก

v. หาคนปรึกษา

คนท่ีจะคอยเป็นท่ีปรึกษาใหคุ้ณ คือ ผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิค ท่ีปรึกษาดา้นการใชชี้วติประจ�าวนั และท่ีปรึกษา ขอให้

ไปปรึกษาเพือ่แกไ้ขปัญหาก่อนท่ีความกงัวลเลก็ ๆ จะกลายเป็นเร่ืองใหญ่

และนอกจากท่ีปรึกษาดา้นการใชชี้วติประจ�าวนั ลองหาคนอ่ืนท่ีสามารถปรึกษาได ้เช่น เพือ่นผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค หวัหนา้ 

ฯลฯ ดูกดี็

58



■ การใช้รถไฟฟ้าและรถประจำาทาง

- กรุณาเขา้แถวเพือ่ข้ึนโดยสาร

- รักษามารยาทโดยไม่พดูคุยเสียงดงั ไม่ใชโ้ทรศพัท ์ฯลฯ ในรถไฟฟ้า

และรถประจ�าทาง

■ ข้อควรระวังในที่พกั

- การส่งเสียงดงัหรือฟังดนตรีเสียงดงัในท่ีพกัจะเป็นการรบกวนเพ่ือนบา้น

- อาจก่อใหเ้กิดปัญหาได ้ขอใหร้ะวงัโดยเฉพาะช่วงกลางคืน

- รักษาสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด โดยจดัระเบียบภายในท่ีพกั ท�าความสะอาด

เป็นประจ�า ฯลฯ

- ขอใหใ้ส่ใจกบัการระบายอากาศเม่ือท�าอาหาร และตรวจสอบไฟใหเ้ป็นนิสยั

- ใชอุ้ปกรณ์ท�าอาหาร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เก่ียวกบัแก๊ส ฯลฯ ใหถู้กตอ้ง

(3) ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ

i. ปรับตวัเขา้กบัสภาพอากาศของประเทศญ่ีปุ่น

ประเทศญ่ีปุ่นมี 4 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูใบไมผ้ลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) ฤดูใบไมร่้วง (กนัยายน-

พฤศจิกายน) และฤดูหนาว (ธนัวาคม-กมุภาพนัธ์) โดยอุณหภูมิจะแตกต่างกนัตามท่ีละพื้นท่ี ซ่ึงในบางท่ีจะมีฤดูร้อนท่ีร้อน

ช้ืน อุณหภูมิสูงกวา่ 30°C และฤดูหนาวท่ีหนาวต�า่กวา่ 0°C ขอใหเ้ตรียมเส้ือผา้ ฯลฯ เพือ่รับมือกบั “ความร้อน” และ “ความ

หนาว” จากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิตามท่ีระบุขา้งตน้

และขอใหด้�าเนินชีวติอยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบอยูเ่สมอ เพือ่ไม่ใหเ้จบ็ป่วยจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีรุนแรงในช่วง

เปล่ียนฤดู

ii. รับประทานอาหารใหดี้

อาหารญ่ีปุ่นอาจไม่ถูกปากบางคน แต่การรับประทานอาหารเชา้ กลางวนั เยน็ อยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบทุกวนักเ็ป็นพื้นฐาน

ของการดูแลสุขภาพ อาหารญ่ีปุ่นเป็นอาหารท่ีเหมาะกบัสภาพอากาศและความเป็นอยูข่องประเทศญ่ีปุ่น ดงันั้น ขอใหค่้อย ๆ 

ปรับตวัใหชิ้น และบางคร้ังกท็ �าอาหารของประเทศตนรับประทานกนัระหวา่งผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคดว้ยกนักเ็ป็นการเปล่ียน

บรรยากาศไปอีกแบบ

หากรับประทานอาหารไม่สมดุล เช่นการรับประทานอาหารเดิม ๆ ทุกวนั จะท�าใหป่้วยได ้ขอใหรั้บประทานโดยค�านึงถึงความ

สมดุลทางโภชนาการดว้ย 

iii. จงัหวะของการใชชี้วติ

การนอนไม่เพียงพอจะท�าใหค้วามสามารถในการจดจ่อลดลง ซ่ึงไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการฝึกงานดา้นเทคนิค แต่จะเป็น

อุปสรรคต่อการใชชี้วติประจ�าวนัดว้ย เพือ่ไม่ใหเ้ป็นเช่นนั้น ขอใหต่ื้นใหเ้ป็นเวลาในตอนเชา้ รับประทานอาหารอยา่งถูก

ตอ้งและเป็นระบบ กลางวนัฝึกงานดา้นเทคนิค และกลางคืนนอนใหเ้ตม็ท่ี หากดูหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ โทรทศัน ์หรือ

คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานในช่วงดึกจะท�าใหน้อนไม่หลบั ขอใหดู้แต่พอดี

และขอใหป้รับตวัใหชิ้นกบัการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่นดว้ยจงัหวะการใชชี้วติท่ีถูกตอ้งและเป็นระบบ

iv. รักษาสุขอนามยั

การลา้งมือและบว้นปากเป็นวธีิท่ีใชป้้องกนัหวดั ไขห้วดัใหญ่ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ขอใหล้า้งมือและบว้นปาก

ทุกคร้ังเม่ือกลบัมาจากขา้งนอกใหเ้ป็นนิสยั

และการท�าความสะอาดท่ีพกั เปล่ียนผา้ปูท่ีนอน ตากเบาะนอน ซกัผา้ ฯลฯ กเ็ป็นส่ิงส�าคญัเพือ่รักษาสุขภาพท่ีดี ขอใหท้�าให้

บ่อย อยา่คิดวา่มนัยุง่ยาก

v. หาคนปรึกษา

คนท่ีจะคอยเป็นท่ีปรึกษาใหคุ้ณ คือ ผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิค ท่ีปรึกษาดา้นการใชชี้วติประจ�าวนั และท่ีปรึกษา ขอให้

ไปปรึกษาเพือ่แกไ้ขปัญหาก่อนท่ีความกงัวลเลก็ ๆ จะกลายเป็นเร่ืองใหญ่

และนอกจากท่ีปรึกษาดา้นการใชชี้วติประจ�าวนั ลองหาคนอ่ืนท่ีสามารถปรึกษาได ้เช่น เพือ่นผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค หวัหนา้ 

ฯลฯ ดูกดี็
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■電車・バスを利用する場合
・ 整列乗車を心がけましょう。
・ 電車・バス内では大声で話さない、携帯電話を使

用しないなどのマナーを守りましょう。

■宿舎内での注意事項
・ 宿舎内で大声で騒いだり、大きな音で音楽を聴いたり

すると近隣の迷惑になります。
・ トラブルになることもありますので、特に深夜の時間

帯は注意しましょう。
・ 宿舎内は整理整頓を心がけ、定期的に掃除をするなど

して清潔な環境を保ちましょう。
・ 調理中は換気に気をつけ、火の元を確認する習慣をつ

けましょう。
・ 調理器具、電気器具、ガス器具等は正しく使用しましょ

う。

（3）健康に関する知識
①日本の風土・気候になれよう

日本には、春（3～ 5月）・夏（6～ 8月）・秋（9～ 11月）・冬（12～ 2月）の四季があります。
地域によって違いますが、夏は30℃を超えてむし暑く、冬は寒く0℃以下になるところもあ
ります。このような気温の変化には衣服で調節するなどして「暑さ」、「寒さ」対策を行って
ください。
また、季節の変わり目は気温の変化が大きくなり体調を崩しがちになりますので、常日

頃から規則正しい生活を心がけましょう。

②食事をしっかりとろう
日本の食事が口にあわないという人もいるでしょう。しかし、朝昼晩の食事を規則正し

く取ることは、健康管理の基本です。日本食は日本の気候風土や生活に合った食事ですから、
少しずつ慣れていきましょう。そして、時には母国の料理を作って技能実習生同士で食事
をすることでリフレッシュしましょう。
毎日同じ食品や料理など偏った食事をしていると病気の原因にもなりますので、栄養の

バランスを考えた食事をとりましょう。

③生活のリズム
睡眠を十分にとらないと集中力がなくなり、技能実習のみならず日常生活にも支障をき

たしてしまいます。そうならないように朝は定時に起きて、規則正しい食事をして、日中
は技能実習に励んだら夜はしっかりと睡眠を取りましょう。夜遅くまでパソコン、テレビ、
携帯電話の画面を長時間見ていると眠れなくなってしまいますのでほどほどにしましょう。
規則正しい生活のリズムをつくり日本での生活に慣れるようにしましょう。

④衛生に気をつけよう
手洗い・うがいはかぜやインフルエンザの他に様々な感染症を予防するために効果的で

すから、外出先から戻った場合は、手洗い・うがいを習慣にしましょう。
また、宿舎の掃除やシーツの取替え、ふとんの日干し、洗濯なども健康を維持するため

に重要なことですから、面倒がらずにこまめにしましょう。

⑤相談相手を見つけよう
あなたの相談に乗ってくれるのが、技能実習指導員、生活指導員や相談員です。小さな

不安は大きくならないうちに相談して、解決するようにしましょう。
また、生活指導員以外にも技能実習生仲間やリーダーなど相談できる人が見つけられる

といいですね。
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vi. สมัผสักบัวฒันธรรมและการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่น

หากจะมวัแต่ถามหาส่ิงท่ีมีในประเทศของคุณแต่ไม่มีในประเทศญ่ีปุ่นกค็งจะไม่สมหวงั ลองมาสมัผสักบัส่ิงท่ีคุณสนใจใน

การละเล่น กีฬา เทศกาล ฯลฯ ของประเทศญ่ีปุ่นดูจะดีกวา่ โดยเฉพาะเม่ือหน่วยงานท่ีจดัการฝึกหรือหน่วยงานก�ากบัดูแลให้

โอกาสในการเขา้ร่วมงานอีเวน้ทห์รือกิจกรรมการกศุลในทอ้งถ่ิน ขอใหเ้ขา้ร่วมและไปมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูค้นในทอ้งถ่ินดู

vii. เตรียมพร้อมส�าหรับกรณีเจบ็ป่วย

ขอใหต้รวจสอบโรงพยาบาลท่ีไปไดอ้ยา่งสบายใจเม่ือเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็เอาไวก่้อน

เราไม่รู้วา่จะเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็เม่ือใด จึงควรแจง้ขอ้มูลของตวัเองไดเ้ม่ือตอ้งไปโรงพยาบาล ขอใหจ้ดช่ือนามสกลุ วนัเดือนปี

เกิด โรคหรืออาการท่ีรับการรักษาอยูใ่นปัจจุบนั ยาท่ีรับประทานอยูใ่นปัจจุบนั อาการแพต่้าง ๆ ฯลฯ เอาไว้

(4) บนัทกึเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวติในประเทศญ่ีปุ่น

i. หมายเลขโทรศพัทก์รณีฉุกเฉินและขอ้มูลการใชชี้วติ

หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลการใช้ชีวิต

ต�ารวจ 110 (ฟรี) พยากรณ์อากาศ 177 (มีค่าใชจ่้าย)

ไฟไหม ้รถพยาบาล 119 (ฟรี) ตรวจสอบเวลา 117 (มีค่าใชจ่้าย)

โทรศพัทเ์สีย 113 (ฟรี) หาหมายเลขโทรศพัท์ 104 (มีค่าใชจ่้าย)

ii. วธีิโทรศพัทไ์ปต่างประเทศ

สามารถโทรศพัทไ์ปต่างประเทศไดโ้ดยกดหมายเลขโทรศพัทต์ามล�าดบัต่อไปน้ี 

หมายเลขลง
ทะเบียน

โทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ

010
รหสัพืน้ท่ีภายในประเทศของ

ปลายทาง
(เอา 0 ตวัแรกออก)

รหสัประเทศ
ปลายทาง

หมายเลขโทรศพัท์
ปลายทาง

ตวัอยา่ง: หากใช ้KDDI และตอ้งการโทรไปหมายเลข 0123-4567 ของประเทศจีน จะเป็นดงัน้ี

010001

(หมายเลขลงทะเบียน)

123

(รหสัพืน้ท่ี)

86

(รหสัประเทศ)

4567

(หมายเลขโทรศพัท์)

* ตวัอยา่งหมายเลขลงทะเบียนโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ

KDDI 001

Softbank Telecom 0061

NTT Communications 0033

* ตวัอยา่งรหสัประเทศส�าหรับโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ

ช่ือประเทศ รหสัประเทศ ช่ือประเทศ รหสัประเทศ

ญ่ีปุ่น 81 ไทย 66

จีน 86 ศรีลงักา 94

เวยีดนาม 84 ลาว 856

อินโดนีเซีย 62 มองโกเลีย 976

ฟิลิปปินส์ 63 เปรู 51
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vi. สมัผสักบัวฒันธรรมและการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่น

หากจะมวัแต่ถามหาส่ิงท่ีมีในประเทศของคุณแต่ไม่มีในประเทศญ่ีปุ่นกค็งจะไม่สมหวงั ลองมาสมัผสักบัส่ิงท่ีคุณสนใจใน

การละเล่น กีฬา เทศกาล ฯลฯ ของประเทศญ่ีปุ่นดูจะดีกวา่ โดยเฉพาะเม่ือหน่วยงานท่ีจดัการฝึกหรือหน่วยงานก�ากบัดูแลให้

โอกาสในการเขา้ร่วมงานอีเวน้ทห์รือกิจกรรมการกศุลในทอ้งถ่ิน ขอใหเ้ขา้ร่วมและไปมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูค้นในทอ้งถ่ินดู

vii. เตรียมพร้อมส�าหรับกรณีเจบ็ป่วย

ขอใหต้รวจสอบโรงพยาบาลท่ีไปไดอ้ยา่งสบายใจเม่ือเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็เอาไวก่้อน

เราไม่รู้วา่จะเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็เม่ือใด จึงควรแจง้ขอ้มูลของตวัเองไดเ้ม่ือตอ้งไปโรงพยาบาล ขอใหจ้ดช่ือนามสกลุ วนัเดือนปี

เกิด โรคหรืออาการท่ีรับการรักษาอยูใ่นปัจจุบนั ยาท่ีรับประทานอยูใ่นปัจจุบนั อาการแพต่้าง ๆ ฯลฯ เอาไว้

(4) บนัทกึเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวติในประเทศญ่ีปุ่น

i. หมายเลขโทรศพัทก์รณีฉุกเฉินและขอ้มูลการใชชี้วติ

หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลการใช้ชีวิต

ต�ารวจ 110 (ฟรี) พยากรณ์อากาศ 177 (มีค่าใชจ่้าย)

ไฟไหม ้รถพยาบาล 119 (ฟรี) ตรวจสอบเวลา 117 (มีค่าใชจ่้าย)

โทรศพัทเ์สีย 113 (ฟรี) หาหมายเลขโทรศพัท์ 104 (มีค่าใชจ่้าย)

ii. วธีิโทรศพัทไ์ปต่างประเทศ

สามารถโทรศพัทไ์ปต่างประเทศไดโ้ดยกดหมายเลขโทรศพัทต์ามล�าดบัต่อไปน้ี 

หมายเลขลง
ทะเบียน

โทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ

010
รหสัพืน้ท่ีภายในประเทศของ

ปลายทาง
(เอา 0 ตวัแรกออก)

รหสัประเทศ
ปลายทาง

หมายเลขโทรศพัท์
ปลายทาง

ตวัอยา่ง: หากใช ้KDDI และตอ้งการโทรไปหมายเลข 0123-4567 ของประเทศจีน จะเป็นดงัน้ี

010001

(หมายเลขลงทะเบียน)

123

(รหสัพืน้ท่ี)

86

(รหสัประเทศ)

4567

(หมายเลขโทรศพัท์)

* ตวัอยา่งหมายเลขลงทะเบียนโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ

KDDI 001

Softbank Telecom 0061

NTT Communications 0033

* ตวัอยา่งรหสัประเทศส�าหรับโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ

ช่ือประเทศ รหสัประเทศ ช่ือประเทศ รหสัประเทศ

ญ่ีปุ่น 81 ไทย 66

จีน 86 ศรีลงักา 94

เวยีดนาม 84 ลาว 856

อินโดนีเซีย 62 มองโกเลีย 976

ฟิลิปปินส์ 63 เปรู 51
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⑥日本の生活と文化にふれよう
あなたの国にあって、日本に無いものばかりを求めると欲求不満がつのります。日本に

ある遊びやスポーツ、祭りなどで、あなたの興味のあるものに積極的に接すると良いでしょ
う。特に、実習実施者や監理団体が地域のイベントや慈善活動などの催しへの参加の機会
を提供してくれる場合には、積極的に参加して、地域の人たちと交流を持ちましょう。

⑦病気に備えて
病気やケガに備えて自分が安心して行ける病院を確認しておきましょう。
いつ病気になったり、いつケガにあうかわかりませんから、病院に行った際に自分の情

報をすぐに伝えられるように、氏名、生年月日、現在治療中の病気の有無、現在服用中の
薬の有無、アレルギーの有無などについて、メモしておくのがいいでしょう。

（4）日本の生活便利メモ
①緊急時、生活情報の電話番号

緊急時の電話番号 生活情報の電話番号

警察 110（無料） 天気予報 177（有料）

火事・救急車 119（無料） 時報 117（有料）

電話の故障 113（無料） 電話番号調べ 104（有料）

②国際電話のかけかた
電話番号は次の順序でかけると、世界中のどこにでもつながります。

国際電話
申込番号

010 相手国内の市外番号
（最初の0 はとる）

相手の
国番号

相手の
電話番号

例：KDDIを使用した場合、中国の0123-4567番にかける時には、次のようになります。

010001

（申込番号）

123

（市外番号）

86

（国番号）

4567

（電話番号）

※国際電話申込番号の例

KDDI（株） 001

ソフトバンクテレコム（株） 0061

NTTコミュニケーションズ（株） 0033

※国際電話の国番号の一例

国名 国番号 国名 国番号

日本 81 タイ 66

中国 86 スリランカ 94

ベトナム 84 ラオス 856

インドネシア 62 モンゴル 976

フィリピン 63 ペルー 51
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iii. ค่าบริการไปรษณียร์ะหวา่งประเทศปกติ (ทางอากาศ) 

ภมูภิาค ภมูภิาค 1 ภมูภิาค 2 ภมูภิาค 3

ช่ือภูมิภาค

เอเชีย

- จีน

- ฟิลิปปินส์

- อินโดนีเซีย

- ไทย

- เวยีดนาม   เป็นตน้

โอเชียเนีย

ตะวนัออกกลางและใกล้

อเมริกาเหนือ

อเมริกากลาง

ยโุรป

แอฟริกา

อเมริกาใต้

จดหมาย ไม่เกิน 25 กรัม 90 เยน 110 เยน 130 เยน

(รูปแบบมาตรฐาน) ไม่เกิน 50 กรัม 160 เยน 190 เยน 230 เยน

โปสการ์ด 70 เยนเท่ากนัหมด

iv. การส่งเงินระหวา่งประเทศ

การส่งเงินจากประเทศญ่ีปุ่นไปยงัต่างประเทศ สามารถท�าไดท่ี้ธนาคารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย (รวมถึงบริษทัท่ีได้

รับอนุญาตด�าเนินธุรกิจส่งเงินตามกฎหมายดว้ย) ซ่ึงเป็นกฎหมายเพ่ือป้องกนัการส่งเงินไปยงัต่างประเทศโดยมิชอบ และจะ

ตอ้งแสดงหนงัสือเดินทาง ฯลฯ เพือ่ยนืยนัตวัตนในการส่งเงินระหวา่งประเทศดว้ย

หากคุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) จะส่งเงินกลบัไปยงัประเทศของตนกต็อ้งส่งผา่นทางธนาคาร ฯลฯ ตามท่ีระบุขา้งตน้ กรุณาอยา่

ส่งเงินไปทางประเทศในทางอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคาร ฯลฯ เน่ืองจากจะถูกลงโทษตามกฎหมายได้

 18. มายนัมเบอร์ (My Number)

หลงัจากมาถึงประเทศญ่ีปุ่นแลว้ ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคจะตอ้งยืน่เร่ือง “ยา้ยเขา้” ท่ีเคานเ์ตอร์ของส�านกังานเทศบาลภายใน 14 วนั

นบัจากวนัท่ีไดท่ี้อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น และเม่ือส�านกังานเทศบาลไดรั้บเร่ืองดงักล่าว กจ็ะออก “ทะเบียนบา้น” และ “มายนมัเบอร์ 

(หมายเลขประจ�าตวั)” 12 หลกัให ้โดย “มายนมัเบอร์” จะถูกใชใ้น 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ การรับมือภยัพบิติั ภาษี และประกนัสงัคมใน

ประเทศญ่ีปุ่น จึงขอใหร้ะวงัในการใชง้าน โดยเฉพาะในเร่ืองต่อไปน้ี

1 มายนมัเบอร์เป็นหมายเลขท่ีแต่ละคนจะไดเ้ลขท่ีต่างกนั และโดยพื้นฐานแลว้จะใชเ้ลขเดียวตลอดทั้งชีวติ ไม่สามารถเปล่ียนเลข

ดว้ยตนเอง หา้มบอกมายนมัเบอร์ของตวัเองใหผู้อ่ื้น ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามท่ีกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นก�าหนด และระวงั

อยา่ใหผู้อ่ื้นน�านมัเบอร์ของตวัเองไปใชใ้นทางมิชอบ

2 จะมี “บตัรแจง้มายนมัเบอร์ (บตัรแจง้) เป็นกระดาษ” ส่งไปยงัท่ีอยูข่องคุณภายใน 2 - 3 สปัดาห์หลงัจากไดท้ะเบียนบา้น หากรอ

เป็นเวลานานแลว้ยงัไม่ไดรั้บ กรุณาติดต่อส�านกังานเทศบาล

3 หากท�า “บตัรแจง้” หาย กรุณายืน่เร่ืองต่อต�ารวจ (ป้อมต�ารวจ) และส�านกังานเทศบาลทนัที

4 บตัรท่ีจะมีระบุมายนมัเบอร์มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ “บตัรแจง้ (เป็นกระดาษ)” และ “มายนมัเบอร์การ์ด (บตัร IC แบบมีรูป)” ซ่ึง

สามารถขอรับมายนมัเบอร์การ์ดไดห้ากตอ้งการ โดยยืน่เร่ืองขอและแลกกบับตัรแจง้ แต่จะไม่สามารถถือบตัร 2 ประเภทพร้อม

กนั

5 หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัระบบมายนมัเบอร์ กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศพัท ์(ฟรี) ดา้นล่างน้ี และกรุณาดูขอ้มูลอธิบายระบบใน

เวบ็ไซต์

[สายด่วนมายนัมเบอร์ครบวงจร]
วนัธรรมดา 9.30 - 20.00 น. วนัเสาร์อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์9.30 - 17.30 น.

โทรศพัท ์0120-0178-26 

* รองรับภาษาองักฤษ จีน เกาหลี สเปน และโปรตุเกส

[เวบ็ไซต์เก่ียวกับระบบมายนัมเบอร์]
http://www.cao.go.jp/bangouseido/

* รองรับ 26 ภาษา เช่น ภาษาองักฤษ จีน เกาหลี
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iii. ค่าบริการไปรษณียร์ะหวา่งประเทศปกติ (ทางอากาศ) 

ภมูภิาค ภมูภิาค 1 ภมูภิาค 2 ภมูภิาค 3

ช่ือภูมิภาค

เอเชีย

- จีน

- ฟิลิปปินส์

- อินโดนีเซีย

- ไทย

- เวยีดนาม   เป็นตน้

โอเชียเนีย

ตะวนัออกกลางและใกล้

อเมริกาเหนือ

อเมริกากลาง

ยโุรป

แอฟริกา

อเมริกาใต้

จดหมาย ไม่เกิน 25 กรัม 90 เยน 110 เยน 130 เยน

(รูปแบบมาตรฐาน) ไม่เกิน 50 กรัม 160 เยน 190 เยน 230 เยน

โปสการ์ด 70 เยนเท่ากนัหมด

iv. การส่งเงินระหวา่งประเทศ

การส่งเงินจากประเทศญ่ีปุ่นไปยงัต่างประเทศ สามารถท�าไดท่ี้ธนาคารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย (รวมถึงบริษทัท่ีได้

รับอนุญาตด�าเนินธุรกิจส่งเงินตามกฎหมายดว้ย) ซ่ึงเป็นกฎหมายเพ่ือป้องกนัการส่งเงินไปยงัต่างประเทศโดยมิชอบ และจะ

ตอ้งแสดงหนงัสือเดินทาง ฯลฯ เพือ่ยนืยนัตวัตนในการส่งเงินระหวา่งประเทศดว้ย

หากคุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) จะส่งเงินกลบัไปยงัประเทศของตนกต็อ้งส่งผา่นทางธนาคาร ฯลฯ ตามท่ีระบุขา้งตน้ กรุณาอยา่

ส่งเงินไปทางประเทศในทางอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคาร ฯลฯ เน่ืองจากจะถูกลงโทษตามกฎหมายได้

 18. มายนัมเบอร์ (My Number)

หลงัจากมาถึงประเทศญ่ีปุ่นแลว้ ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคจะตอ้งยืน่เร่ือง “ยา้ยเขา้” ท่ีเคานเ์ตอร์ของส�านกังานเทศบาลภายใน 14 วนั

นบัจากวนัท่ีไดท่ี้อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น และเม่ือส�านกังานเทศบาลไดรั้บเร่ืองดงักล่าว กจ็ะออก “ทะเบียนบา้น” และ “มายนมัเบอร์ 

(หมายเลขประจ�าตวั)” 12 หลกัให ้โดย “มายนมัเบอร์” จะถูกใชใ้น 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ การรับมือภยัพบิติั ภาษี และประกนัสงัคมใน

ประเทศญ่ีปุ่น จึงขอใหร้ะวงัในการใชง้าน โดยเฉพาะในเร่ืองต่อไปน้ี

1 มายนมัเบอร์เป็นหมายเลขท่ีแต่ละคนจะไดเ้ลขท่ีต่างกนั และโดยพื้นฐานแลว้จะใชเ้ลขเดียวตลอดทั้งชีวติ ไม่สามารถเปล่ียนเลข

ดว้ยตนเอง หา้มบอกมายนมัเบอร์ของตวัเองใหผู้อ่ื้น ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามท่ีกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นก�าหนด และระวงั

อยา่ใหผู้อ่ื้นน�านมัเบอร์ของตวัเองไปใชใ้นทางมิชอบ

2 จะมี “บตัรแจง้มายนมัเบอร์ (บตัรแจง้) เป็นกระดาษ” ส่งไปยงัท่ีอยูข่องคุณภายใน 2 - 3 สปัดาห์หลงัจากไดท้ะเบียนบา้น หากรอ

เป็นเวลานานแลว้ยงัไม่ไดรั้บ กรุณาติดต่อส�านกังานเทศบาล

3 หากท�า “บตัรแจง้” หาย กรุณายืน่เร่ืองต่อต�ารวจ (ป้อมต�ารวจ) และส�านกังานเทศบาลทนัที

4 บตัรท่ีจะมีระบุมายนมัเบอร์มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ “บตัรแจง้ (เป็นกระดาษ)” และ “มายนมัเบอร์การ์ด (บตัร IC แบบมีรูป)” ซ่ึง

สามารถขอรับมายนมัเบอร์การ์ดไดห้ากตอ้งการ โดยยืน่เร่ืองขอและแลกกบับตัรแจง้ แต่จะไม่สามารถถือบตัร 2 ประเภทพร้อม

กนั

5 หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัระบบมายนมัเบอร์ กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศพัท ์(ฟรี) ดา้นล่างน้ี และกรุณาดูขอ้มูลอธิบายระบบใน

เวบ็ไซต์

[สายด่วนมายนัมเบอร์ครบวงจร]
วนัธรรมดา 9.30 - 20.00 น. วนัเสาร์อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์9.30 - 17.30 น.

โทรศพัท ์0120-0178-26 

* รองรับภาษาองักฤษ จีน เกาหลี สเปน และโปรตุเกส

[เวบ็ไซต์เก่ียวกับระบบมายนัมเบอร์]
http://www.cao.go.jp/bangouseido/

* รองรับ 26 ภาษา เช่น ภาษาองักฤษ จีน เกาหลี
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③国際通常郵便料金（航空便）

地域 第1地域 第2地域 第3地域

地域名

アジア
・中国
・フィリピン
・インドネシア
・タイ
・ベトナム  など

オセアニア
中近東
北米
中米
欧州

アフリカ
南米

手紙 25gまで 90円 110円 130円

（定型） 50gまで 160円 190円 230円

郵便はがき 70円均一

④海外送金について
日本から海外への送金は、法律により都市銀行をはじめとした銀行等（法律により送金業

務が認められている事業会社を含む）にのみ認められています。これは不正に海外へ資金が
送金されることを防ぐための法律です。海外送金の際には必ずパスポート等による本人確
認が行なわれます。
あなた（技能実習生）が母国に海外送金をする場合は、必ず上記の銀行等から送金をする

必要があります。銀行等以外から海外へ送金をした場合は、法律により処罰されることに
なりますので絶対にしないで下さい。

 18. マイナンバー

技能実習生は、来日後、日本国内に住所を定めてから14日以内に市区町村の窓口に「転入届」
を提出しなければなりません。そして、市区町村でその届出が受け付けられると「住民票」が作
成され、同時に12桁の「マイナンバー（個人番号）」が決まります。「マイナンバー」は、日本国内
での社会保障や税、災害対策の3分野で利用されるもので、特に次の点に注意してください。
1 マイナンバーは、一人一人みな異なる番号で、原則一生同じ番号を使うこととなります。
番号を自由に変更することはできません。日本の法律で定められた場合を除き、自分のマ
イナンバーを他人に教えることは禁止されていますので、自分のマイナンバーを他人に悪
用されないように注意してください。

2 住民票が作成されて2～3週間すると、「マイナンバーを通知するカード（通知カード（紙製））、
紙製」が、あなたの住所に郵送されますので、いつまでも郵便が届かない場合は、市区町村
の窓口に問い合わせてください。

3 「通知カード」を紛失した場合は、すぐに警察（交番）と市区町村の窓口に届け出てください。
4 マイナンバーが記載されたカードは、「通知カード（紙製）」のほか「マイナンバーカード（写
真付きのICカード）」があり、マイナンバーカードは希望制で、申請をした場合、通知カー
ドと引き替えに交付されますので、2つのカードを同時に持つことはできません。

5 マイナンバー制度に関しては、下記のフリーダイヤルへお問い合わせください。また、制
度について解説しているホームページもご活用ください。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】
平日：午前9:30～午後8:00／土日祝日：午前9:30～午後5:30
TEL：0120-0178-26
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語で案内しています。

【マイナンバー制度に関するホームページ】
http://www.cao.go.jp/bangouseido/
※英語、中国語、韓国語のほか、計26言語で案内しています。
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 • สำานักงานให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือด้านต่างๆ

1 สนับสนุนและให้คำาปรึกษาโดยองค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำาหรับชาวต่างชาติ

- องคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคส�าหรับชาวต่างชาติสามารถใหค้ �าปรึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี (ดูตวัอยา่งการปรึกษา) ต่อผูฝึ้กงานดา้น

เทคนิคเป็นภาษาแม่ของผูฝึ้กงานได ้กรุณาใชบ้ริการเม่ือตอ้งการ

-  ใหก้ารสนบัสนุนเม่ือจ�าเป็น หากผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตอ้งเปล่ียนสถานท่ีฝึกงานเน่ืองจากเหตุผลอนัเล่ียงไม่ไดจ้ากปัญหาใน

การบริหารกิจการของสถานท่ีฝึกงาน ฯลฯ หรือตอ้งการเปล่ียนสถานท่ีฝึกงานเม่ือข้ึนไปฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3

-  กรุณามาปรึกษาหากตอ้งการความช่วยเหลือกรณีหน่วยงานก�ากบัดูแล ฯลฯ ปฏิเสธการจดัหาท่ีพกัให ้ฯลฯ

-  รับแจง้และใหค้ �าปรึกษาเก่ียวกบัการกระท�าผดิกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคของหน่วยงานก�ากบัดูแลหรือหน่วยงานท่ีจดัการฝึกดว้ย

[ตัวอย่างการปรึกษา]

- เม่ือมีความกงัวลหรือไม่สบายใจในการท�างานหรือการใชชี้วติประจ�าวนั
- เม่ือตอ้งการค�าแนะน�าเก่ียวกบัศาสนา อาหาร ขนบธรรมเนียม ความคิด
- เม่ือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัค่าจา้ง การท�างานล่วงเวลา เง่ือนไขการท�างาน ฯลฯ
- เม่ือไม่สามารถท�าความเขา้ใจค�าสัง่ในท่ีท�างานของการฝึกงานดา้นเทคนิค หรือเกิดปัญหาจากการท่ีมีความคิดหรือ

ธรรมเนียมการใชชี้วติท่ีต่างกนั
- เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัเงินประกนั เงินค่าปรับ หรือเงินชดเชย กบัหน่วยงานท่ีส่งตวัมา ฯลฯ
- เม่ือรู้สึกวา่มีการกระท�าผดิกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคในสถานท่ีฝึกงาน

เช่น
- ถูกยดึหนงัสือเดินทาง ไซริวการ์ด หรือสมุดบญัชี
- ถูกจ�ากดัการออกนอกพ้ืนท่ีอยา่งไม่เหมาะสม
- ถูกจ�ากดัการใชชี้วติส่วนตวัอยา่งไม่เหมาะสม (เช่น หา้มพกโทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ)
- เน้ือหาการฝึกงานดา้นเทคนิคผดิไปจากท่ีอธิบายไว้
- ถูกบงัคบัฝึกงานดา้นเทคนิคดว้ยการใชก้�าลงั ข่มขู่ ฯลฯ
- เหมือนจะถูกบงัคบัใหก้ลบัประเทศโดยท่ีไม่ไดต้อ้งการ

- ไม่สามารถฝึกงานต่อไดเ้น่ืองจากปัญหาในการบริหารกิจการของสถานท่ีฝึกงาน ฯลฯ และหน่วย
งานก�ากบัดูแลไม่ช่วยหาสถานท่ีฝึกงานใหม่ให้

- ตอ้งการเปล่ียนสถานท่ีฝึกงานในการข้ึนไปฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 แต่หน่วยงานก�ากบัดูแลไม่
ช่วยหาสถานท่ีฝึกงานใหม่ให้

- มีเร่ืองไม่เขา้ใจเก่ียวกบัระบบการฝึกงานดา้นเทคนิค
- ไม่รู้จะปรึกษาใครเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ และกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น

  [เคาน์เตอร์ให้คำาปรึกษา]

ช่ือเคาน์เตอร์ (วธีิ) การตดิต่อ / ภาษาที่รองรับ เวลาทำาการ เพิ่มเตมิ

เคานเ์ตอร์ใหค้ �า

ปรึกษาเป็นภาษาแม่

(โทรศพัท)์

โทรศัพท์:  0120-250-168
ภาษา: เวยีดนาม

ทุกสปัดาห์
จนัทร์ พธุ ศุกร์

11.00 - 19.00 น.

-  นอกเวลาท�าการเป็น

ระบบตอบรับอตัโนมติั 

(จะตอบในวนัถดัไป

หรือหลงัจากนั้น)

-  อาจตอ้งใชเ้วลานาน ข้ึน

อยูก่บัเน้ือหาค�าถาม

โทรศัพท์:  0120-250-169
ภาษา: จีน

ทุกสปัดาห์
จนัทร์ พธุ ศุกร์

11.00 - 19.00 น.

โทรศัพท์:  0120-250-197
ภาษา: ฟิลิปปินส์

ทุกสปัดาห์
องัคาร เสาร์

11.00 - 19.00 น.

โทรศัพท์:  0120-250-147
ภาษา: องักฤษ

ทุกสปัดาห์
องัคาร เสาร์

11.00 - 19.00 น.
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 • สำานักงานให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือด้านต่างๆ

1 สนับสนุนและให้คำาปรึกษาโดยองค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำาหรับชาวต่างชาติ

- องคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคส�าหรับชาวต่างชาติสามารถใหค้ �าปรึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี (ดูตวัอยา่งการปรึกษา) ต่อผูฝึ้กงานดา้น

เทคนิคเป็นภาษาแม่ของผูฝึ้กงานได ้กรุณาใชบ้ริการเม่ือตอ้งการ

-  ใหก้ารสนบัสนุนเม่ือจ�าเป็น หากผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตอ้งเปล่ียนสถานท่ีฝึกงานเน่ืองจากเหตุผลอนัเล่ียงไม่ไดจ้ากปัญหาใน

การบริหารกิจการของสถานท่ีฝึกงาน ฯลฯ หรือตอ้งการเปล่ียนสถานท่ีฝึกงานเม่ือข้ึนไปฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3

-  กรุณามาปรึกษาหากตอ้งการความช่วยเหลือกรณีหน่วยงานก�ากบัดูแล ฯลฯ ปฏิเสธการจดัหาท่ีพกัให ้ฯลฯ

-  รับแจง้และใหค้ �าปรึกษาเก่ียวกบัการกระท�าผดิกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคของหน่วยงานก�ากบัดูแลหรือหน่วยงานท่ีจดัการฝึกดว้ย

[ตัวอย่างการปรึกษา]

- เม่ือมีความกงัวลหรือไม่สบายใจในการท�างานหรือการใชชี้วติประจ�าวนั
- เม่ือตอ้งการค�าแนะน�าเก่ียวกบัศาสนา อาหาร ขนบธรรมเนียม ความคิด
- เม่ือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัค่าจา้ง การท�างานล่วงเวลา เง่ือนไขการท�างาน ฯลฯ
- เม่ือไม่สามารถท�าความเขา้ใจค�าสัง่ในท่ีท�างานของการฝึกงานดา้นเทคนิค หรือเกิดปัญหาจากการท่ีมีความคิดหรือ

ธรรมเนียมการใชชี้วติท่ีต่างกนั
- เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัเงินประกนั เงินค่าปรับ หรือเงินชดเชย กบัหน่วยงานท่ีส่งตวัมา ฯลฯ
- เม่ือรู้สึกวา่มีการกระท�าผดิกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคในสถานท่ีฝึกงาน

เช่น
- ถูกยดึหนงัสือเดินทาง ไซริวการ์ด หรือสมุดบญัชี
- ถูกจ�ากดัการออกนอกพ้ืนท่ีอยา่งไม่เหมาะสม
- ถูกจ�ากดัการใชชี้วติส่วนตวัอยา่งไม่เหมาะสม (เช่น หา้มพกโทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ)
- เน้ือหาการฝึกงานดา้นเทคนิคผดิไปจากท่ีอธิบายไว้
- ถูกบงัคบัฝึกงานดา้นเทคนิคดว้ยการใชก้�าลงั ข่มขู่ ฯลฯ
- เหมือนจะถูกบงัคบัใหก้ลบัประเทศโดยท่ีไม่ไดต้อ้งการ

- ไม่สามารถฝึกงานต่อไดเ้น่ืองจากปัญหาในการบริหารกิจการของสถานท่ีฝึกงาน ฯลฯ และหน่วย
งานก�ากบัดูแลไม่ช่วยหาสถานท่ีฝึกงานใหม่ให้

- ตอ้งการเปล่ียนสถานท่ีฝึกงานในการข้ึนไปฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 แต่หน่วยงานก�ากบัดูแลไม่
ช่วยหาสถานท่ีฝึกงานใหม่ให้

- มีเร่ืองไม่เขา้ใจเก่ียวกบัระบบการฝึกงานดา้นเทคนิค
- ไม่รู้จะปรึกษาใครเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ และกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น

  [เคาน์เตอร์ให้คำาปรึกษา]

ช่ือเคาน์เตอร์ (วธีิ) การตดิต่อ / ภาษาที่รองรับ เวลาทำาการ เพิ่มเตมิ

เคานเ์ตอร์ใหค้ �า

ปรึกษาเป็นภาษาแม่

(โทรศพัท)์

โทรศัพท์:  0120-250-168
ภาษา: เวยีดนาม

ทุกสปัดาห์
จนัทร์ พธุ ศุกร์

11.00 - 19.00 น.

-  นอกเวลาท�าการเป็น

ระบบตอบรับอตัโนมติั 

(จะตอบในวนัถดัไป

หรือหลงัจากนั้น)

-  อาจตอ้งใชเ้วลานาน ข้ึน

อยูก่บัเน้ือหาค�าถาม

โทรศัพท์:  0120-250-169
ภาษา: จีน

ทุกสปัดาห์
จนัทร์ พธุ ศุกร์

11.00 - 19.00 น.

โทรศัพท์:  0120-250-197
ภาษา: ฟิลิปปินส์

ทุกสปัดาห์
องัคาร เสาร์

11.00 - 19.00 น.

โทรศัพท์:  0120-250-147
ภาษา: องักฤษ

ทุกสปัดาห์
องัคาร เสาร์

11.00 - 19.00 น.
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◎各種相談・支援窓口

1. 外国人技能実習機構における相談・支援
○外国人技能実習機構では、技能実習生の皆さんから、次のような相談（相談例参照）を母
国語で受け付けていますので、是非ご活用ください。

○実習先の経営上の都合等によりやむを得ない事情で実習先の変更が必要なとき、第３号
技能実習に移行する際に実習先を変更したいときの支援が必要なときの支援も行ってい
ます。

○監理団体等が宿舎の提供を拒む場合など支援を受けたい場合もご相談ください。
○監理団体や実習実施者の技能実習法違反についての申告や相談も受け付けています。

【相談例】

・ 仕事上や日常生活で悩みや不安を感じたとき
・ 宗教、食事、習慣、考え方に関するアドバイスがほしいとき
・ 賃金や時間外労働等の労働条件等で疑問をもったとき
・ 技能実習の現場で指示が理解できなかったり、生活習慣や考え方の違いからトラブル

になったとき
・ 送出機関等の間で保証金、違約金、賠償金の問題があったとき
・ 実習先で技能実習法令に違反があると感じたとき

例えば、
・旅券や在留カード、通帳を取上げられているとき
・外出を不当に制限されているとき
・私生活の自由を不当に制限されているとき（携帯電話の所持が禁止されているなど）
・技能実習の内容が説明を受けていたものと違うとき
・暴行や脅迫等の手段で技能実習を強制されているとき
・意に反して帰国させられそうなとき

・ 実習先の経営上の都合などで実習を続けられなくなったが、監理
団体が新たな実習先を探すことに協力してくれないとき

・ 第３号技能実習に移行する際に、実習先の変更を希望している
が、監理団体が新たな実習先を探すことに協力してくれないとき

・ 技能実習制度に関して分からないことがあるとき
・ 日本の法律、各種制度に関して相談先が分からないとき

 【相談窓口】

窓口名（方法） 連絡先・対応言語 受付時間 備考

母国語相談
（電話）

電話:0120-250-168
対応言語：ベトナム語

毎週
月曜日・水曜日・金曜日
午前11:00～午後7:00

・ 受付時間外は留守
番電話対応（回答
は翌日以降）

・ 内容によっては時
間をいただく場合
があります。

電話:0120-250-169
対応言語：中国語

毎週
月曜日・水曜日・金曜日
午前11:00～午後7:00

電話:0120-250-197
対応言語： フィリピン語

毎週
火曜日・土曜日

午前11:00～午後7:00

電話:0120-250-147
対応言語：英語

毎週
火曜日・土曜日

午前11:00～午後7:00
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ช่ือเคาน์เตอร์ (วธีิ) การตดิต่อ / ภาษาที่รองรับ เวลาทำาการ เพิ่มเตมิ

เคานเ์ตอร์ใหค้ �า

ปรึกษาเป็นภาษาแม่

(โทรศพัท)์

โทรศัพท์:  0120-250-192
ภาษา: อินโดนีเซีย

ทุกสปัดาห์
องัคาร พฤหสับดี
11.00 - 19.00 น.

-  นอกเวลาท�าการเป็น

ระบบตอบรับอตัโนมติั 

(จะตอบในวนัถดัไป

หรือหลงัจากนั้น)

-  อาจตอ้งใชเ้วลานาน ข้ึน

อยูก่บัเน้ือหาค�าถาม

โทรศัพท์:  0120-250-198
ภาษา: ไทย

ทุกสปัดาห์
พฤหสับดี เสาร์
11.00 - 19.00 น.

เคานเ์ตอร์ใหค้ �า

ปรึกษาเป็นภาษาแม่

(อีเมล)

ภาษา:  เวยีดนาม 
จีน 
ฟิลิปปินส์ 
องักฤษ 
อินโดนีเซีย 
ไทย

ตลอดเวลา

-  จะตอบในวนัถดัไปหรือ

หลงัจากนั้น

-  อาจตอ้งใชเ้วลานาน ข้ึน

อยูก่บัเน้ือหาค�าถาม

เคานเ์ตอร์ใหค้ �า

ปรึกษาเป็นภาษาแม่

(จดหมาย)

Support Division

Technical Intern Training Department

Organization for Technical Intern Training

8F Shinagawa Tokyu Bldg. 

1-6-31 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075

ตลอดเวลา

-  จะตอบในวนัถดัไปหรือ

หลงัจากนั้น

-  อาจตอ้งใชเ้วลานาน ข้ึน

อยูก่บัเน้ือหาค�าถาม

เคานเ์ตอร์ของ

องคก์รฝึกงาน

(เขา้พบ / โทรศพัท)์

แผนกให้ความช่วยเหลือของสำานักงานใหญ่
(ดูตาราง 1)

ภาษา: ญ่ีปุ่น (มีล่ามภาษาแม่ตามความจ�าเป็น)

ทุกสปัดาห์
จนัทร์ - ศุกร์

9.30 - 18.15 น.

สามารถขอใหจ้ดัหาล่าม

ได ้(อาจตอ้งใชเ้วลา หาก

เป็นไปไดข้อใหแ้จง้ล่วง

หนา้เพือ่ใหด้�าเนินการได้

อยา่งราบร่ืน) 

แผนกกำากับดแูลของสาขาหรือสำานักงานท้องถิ่น
(ดูตาราง 1)

ภาษา: ญ่ีปุ่น (มีล่ามภาษาแม่ตามความจ�าเป็น)

ทุกสปัดาห์
จนัทร์ - ศุกร์

9.00 - 17.00 น.

การสนบัสนุนการ

เปล่ียนสถานท่ี

ฝึกงาน

(เวบ็ไซตก์าร

สนบัสนุนการ

เปล่ียนสถานท่ี

ฝึกงาน)

[เวบ็ไซต์การสนับสนุนการเปล่ียนสถานที่ฝึกงาน]
http://www.support.otit.go.jp/jisshu/

* สามารถปรึกษาทางเคานเ์ตอร์ใหค้ �าปรึกษาเป็นภาษาแม่หรือเคานเ์ตอร์ของ

องคก์รฝึกงานไดด้ว้ย

* กรณีท่ีสามารถรับการสนบัสนุนการเปล่ียนสถานท่ีฝึกงาน

- ตอ้งการฝึกงานดา้นเทคนิคต่อโดยเปล่ียนสถานท่ีฝึกงาน เม่ือด�าเนินการ

ฝึกงานดา้นเทคนิคต่อไปไดย้ากดว้ยเหตุผลท่ีไม่สามารถเล่ียงได ้

- เปล่ียนสถานท่ีฝึกงานในการข้ึนไปฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3

หากขอใหห้น่วยงาน

ก�ากบัดูแลช่วยเร่ือง

เปล่ียนสถานท่ีฝึกงาน

แลว้ไม่ไดรั้บการช่วย

เหลือ กรุณาติดต่อองคก์ร

ฝึกงาน

*1  หากวนัท่ีระบุขา้งตน้ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษห์รือช่วงส้ินปีและปีใหม่ (29 ธนัวาคม - 3 มกราคม) เคานเ์ตอร์ใหค้ �าปรึกษาเป็น

ภาษาแม่จะปิดท�าการ

2 ส�าหรับขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัภาษาท่ีรองรับและวนัท่ีใหบ้ริการ กรุณาดูเวบ็ไซตข์ององคก์รฝึกงานดา้นล่างน้ี

[เวบ็ไซต์ขององค์กรฝึกงาน หน้ารับปรึกษาเป็นภาษาแม่]
http://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

2 การปรึกษาเก่ียวกับเงื่อนไขการทำางาน ฯลฯ (สำานักงานแรงงานจังหวัด)

-  สามารถปรึกษาเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัแรงงาน (ปัญหาในท่ีท�างาน เง่ือนไขการท�างาน ฯลฯ) ไดท่ี้ส�านกังานแรงงานจงัหวดั

และส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน ทางเคานเ์ตอร์และโทรศพัท์

-  รองรับภาษาต่างประเทศดว้ย กรุณาใชบ้ริการเม่ือตอ้งการ

-  หากมีการกระท�าผดิกฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานแรงงาน สามารถรายงานต่อส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานไดทุ้ก

แห่งทัว่ประเทศ
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ช่ือเคาน์เตอร์ (วธีิ) การตดิต่อ / ภาษาที่รองรับ เวลาทำาการ เพิ่มเตมิ

เคานเ์ตอร์ใหค้ �า

ปรึกษาเป็นภาษาแม่

(โทรศพัท)์

โทรศัพท์:  0120-250-192
ภาษา: อินโดนีเซีย

ทุกสปัดาห์
องัคาร พฤหสับดี
11.00 - 19.00 น.

-  นอกเวลาท�าการเป็น

ระบบตอบรับอตัโนมติั 

(จะตอบในวนัถดัไป

หรือหลงัจากนั้น)

-  อาจตอ้งใชเ้วลานาน ข้ึน

อยูก่บัเน้ือหาค�าถาม

โทรศัพท์:  0120-250-198
ภาษา: ไทย

ทุกสปัดาห์
พฤหสับดี เสาร์
11.00 - 19.00 น.

เคานเ์ตอร์ใหค้ �า

ปรึกษาเป็นภาษาแม่

(อีเมล)

ภาษา:  เวยีดนาม 
จีน 
ฟิลิปปินส์ 
องักฤษ 
อินโดนีเซีย 
ไทย

ตลอดเวลา

-  จะตอบในวนัถดัไปหรือ

หลงัจากนั้น

-  อาจตอ้งใชเ้วลานาน ข้ึน

อยูก่บัเน้ือหาค�าถาม

เคานเ์ตอร์ใหค้ �า

ปรึกษาเป็นภาษาแม่

(จดหมาย)

Support Division

Technical Intern Training Department

Organization for Technical Intern Training

8F Shinagawa Tokyu Bldg. 

1-6-31 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075

ตลอดเวลา

-  จะตอบในวนัถดัไปหรือ

หลงัจากนั้น

-  อาจตอ้งใชเ้วลานาน ข้ึน

อยูก่บัเน้ือหาค�าถาม

เคานเ์ตอร์ของ

องคก์รฝึกงาน

(เขา้พบ / โทรศพัท)์

แผนกให้ความช่วยเหลือของสำานักงานใหญ่
(ดูตาราง 1)

ภาษา: ญ่ีปุ่น (มีล่ามภาษาแม่ตามความจ�าเป็น)

ทุกสปัดาห์
จนัทร์ - ศุกร์

9.30 - 18.15 น.

สามารถขอใหจ้ดัหาล่าม

ได ้(อาจตอ้งใชเ้วลา หาก

เป็นไปไดข้อใหแ้จง้ล่วง

หนา้เพือ่ใหด้�าเนินการได้

อยา่งราบร่ืน) 

แผนกกำากับดแูลของสาขาหรือสำานักงานท้องถิ่น
(ดูตาราง 1)

ภาษา: ญ่ีปุ่น (มีล่ามภาษาแม่ตามความจ�าเป็น)

ทุกสปัดาห์
จนัทร์ - ศุกร์

9.00 - 17.00 น.

การสนบัสนุนการ

เปล่ียนสถานท่ี

ฝึกงาน

(เวบ็ไซตก์าร

สนบัสนุนการ

เปล่ียนสถานท่ี

ฝึกงาน)

[เวบ็ไซต์การสนับสนุนการเปล่ียนสถานที่ฝึกงาน]
http://www.support.otit.go.jp/jisshu/

* สามารถปรึกษาทางเคานเ์ตอร์ใหค้ �าปรึกษาเป็นภาษาแม่หรือเคานเ์ตอร์ของ

องคก์รฝึกงานไดด้ว้ย

* กรณีท่ีสามารถรับการสนบัสนุนการเปล่ียนสถานท่ีฝึกงาน

- ตอ้งการฝึกงานดา้นเทคนิคต่อโดยเปล่ียนสถานท่ีฝึกงาน เม่ือด�าเนินการ

ฝึกงานดา้นเทคนิคต่อไปไดย้ากดว้ยเหตุผลท่ีไม่สามารถเล่ียงได ้

- เปล่ียนสถานท่ีฝึกงานในการข้ึนไปฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3

หากขอใหห้น่วยงาน

ก�ากบัดูแลช่วยเร่ือง

เปล่ียนสถานท่ีฝึกงาน

แลว้ไม่ไดรั้บการช่วย

เหลือ กรุณาติดต่อองคก์ร

ฝึกงาน

*1  หากวนัท่ีระบุขา้งตน้ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษห์รือช่วงส้ินปีและปีใหม่ (29 ธนัวาคม - 3 มกราคม) เคานเ์ตอร์ใหค้ �าปรึกษาเป็น

ภาษาแม่จะปิดท�าการ

2 ส�าหรับขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัภาษาท่ีรองรับและวนัท่ีใหบ้ริการ กรุณาดูเวบ็ไซตข์ององคก์รฝึกงานดา้นล่างน้ี

[เวบ็ไซต์ขององค์กรฝึกงาน หน้ารับปรึกษาเป็นภาษาแม่]
http://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

2 การปรึกษาเก่ียวกับเงื่อนไขการทำางาน ฯลฯ (สำานักงานแรงงานจังหวัด)

-  สามารถปรึกษาเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัแรงงาน (ปัญหาในท่ีท�างาน เง่ือนไขการท�างาน ฯลฯ) ไดท่ี้ส�านกังานแรงงานจงัหวดั

และส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน ทางเคานเ์ตอร์และโทรศพัท์

-  รองรับภาษาต่างประเทศดว้ย กรุณาใชบ้ริการเม่ือตอ้งการ

-  หากมีการกระท�าผดิกฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานแรงงาน สามารถรายงานต่อส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานไดทุ้ก

แห่งทัว่ประเทศ
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窓口名（方法） 連絡先・対応言語 受付時間 備考

母国語相談
（電話）

電話:0120-250-192
対応言語：インドネシア語

毎週
火曜日・木曜日

午前11:00～午後7:00

・ 受付時間外は留守
番電話対応（回答
は翌日以降）

・ 内容によっては時
間をいただく場合
があります。

電話:0120-250-198
対応言語：タイ語

毎週
木曜日・土曜日

午前11:00～午後7:00

母国語相談
（メール）

対応言語： ベトナム語 
中国語 
フィリピン語 
英語 
インドネシア語 
タイ語

いつでも

・ 回答は翌日以降
・ 内容により時間を
いただく場合があ
ります。

母国語相談
（手紙）

〒108-0075
東京都港区港南1-6-31
品川東急ビル8階
外国人技能実習機構
技能実習部　援助課

いつでも

・ 回答は翌日以降
・ 内容により時間を
いただく場合があ
ります。

機構窓口
（面談・電話）

本部の援助課
（表1を参照）
対応言語： 日本語（必要に

応じて母国語の
通訳人）

毎週
月曜日～金曜日

午前9:30～午後6:15

通訳人の手配を希望
することもできます
（手配にはお時間を
いただく場合もあり
ます。可能であれば、
来所前に御連絡いた
だけるとスムーズで
す。）。

地方事務所・支所の認定課
（表1を参照）
対応言語： 日本語（必要に

応じて母国語の
通訳人）

毎週
月曜日～金曜日

午前9:00～午後5:00

実習先の変更
支援
（実習先変更支
援サイト）

【実習先変更支援サイト】 
http://www.support.otit.go.jp/jisshu/

※母国語相談や機構窓口でも相談を受け付けます。
※実習先変更支援を受けることができる場合
・ やむを得ない事情で技能実習を行うことが困難に
なった場合で、実習先を変更して技能実習を続ける
ことを希望している場合

・ 第3号技能実習に移行する際に実習先を変更する場合

監理団体に実習先の
変更支援を求めても
協力が得られない場
合は機構に相談して
ください

※1 上記の曜日が、祝日及び年末年始（12月29日～1月3日)である場合、母国語相談はお休みです。
2 最新の対応言語と曜日については、下記の機構ホームページで確認をしてください。

【機構ホームページ　母国語相談サイト】 
http://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

2. 労働条件等の相談（都道府県労働局）
○労働に関する様々な相談（職場でのトラブルや労働条件など）を各都道府県労働局、各労
働基準監督署の窓口及び電話で受け付けています。

○外国語での対応も可能ですので、是非御活用ください。
○労働基準に関する法令違反がある場合には、全国の労働基準監督署で申告することがで
きます。
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ช่ือเคาน์เตอร์ การตดิต่อ / ภาษาที่รองรับ เวลาทำาการ เพิ่มเตมิ

สายด่วนใหค้ �าปรึกษา

ส�าหรับแรงงานชาว

ต่างชาติ

โทรศัพท์: 0570-001701
ภาษา: องักฤษ

ทุกสปัดาห์
จนัทร์ - ศุกร์

10.00 - 15.00 น.

อธิบายปัญหาและกฎหมาย

เก่ียวกบัเง่ือนไขการท�างาน และ

แนะน�าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

-  ยกเวน้ 12.00 - 13.00 น.

-  หยดุวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และ

ช่วงส้ินปีและปีใหม่ (29 

ธนัวาคม - 3 มกราคม)

โทรศัพท์: 0570-001702
ภาษา: จีน

โทรศัพท์: 0570-001703
ภาษา: โปรตุเกส

โทรศัพท์: 0570-001704
ภาษา: สเปน

โทรศัพท์: 0570-001705
ภาษา: ตากาลอ็ก

ทุกสปัดาห์
องัคาร พธุ

10.00 - 15.00 น.

โทรศัพท์: 0570-001706
ภาษา: เวยีดนาม

ทุกสปัดาห์
พธุ ศุกร์

10.00 - 15.00 น.

มุมใหค้ �าปรึกษาดา้น

แรงงานครบวงจร

มีในส�านกังานแรงงานจงัหวดั ส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ทั้งหมด 380 แห่งทัว่ประเทศ 

(ดูตาราง 2)

มีรายละเอียดใน [เวบ็ไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร หน้าแนะนำามุมให้คำา
ปรึกษาด้านแรงงานครบวงจร] ดว้ย

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
ภาษา: ญ่ีปุ่น

มุมใหค้ �าปรึกษาดา้น

แรงงานส�าหรับชาว

ต่างชาติ

ส�าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัส�านกังานแรงงานจงัหวดัท่ีมีมุมใหค้ �าปรึกษา กรุณาดู

[เวบ็ไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร หน้าข้อมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการทำางาน 
(ภาษาญ่ีปุ่น) แนะนำามุมให้คำาปรึกษาด้านแรงงานสำาหรับชาวต่างชาต]ิ

http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html
วนัใหบ้ริการของมุมใหค้ �าปรึกษาจะถูกก�าหนดไวแ้ลว้ หากจะมาปรึกษา กรุณาติดต่อล่วงหนา้ (ดูตาราง 

3) หรือดูเวบ็ไซต์

ภาษา:  องักฤษ จีน โปรตุเกส สเปน ตากาลอ็ก และ เวยีดนาม (แต่ละส�านกังานมีภาษาท่ีรองรับและวนั

ใหบ้ริการต่างกนั)

ส�านกังานตรวจสอบ

มาตรฐานแรงงาน
กรุณาดูเวบ็ไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร หน้าแนะนำาที่ตัง้สำานักงาน
ตรวจสอบมาตรฐานแรงงานทั่วประเทศ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/location.html

ภาษา: ญ่ีปุ่น
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ช่ือเคาน์เตอร์ การตดิต่อ / ภาษาที่รองรับ เวลาทำาการ เพิ่มเตมิ

สายด่วนใหค้ �าปรึกษา

ส�าหรับแรงงานชาว

ต่างชาติ

โทรศัพท์: 0570-001701
ภาษา: องักฤษ

ทุกสปัดาห์
จนัทร์ - ศุกร์

10.00 - 15.00 น.

อธิบายปัญหาและกฎหมาย

เก่ียวกบัเง่ือนไขการท�างาน และ

แนะน�าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

-  ยกเวน้ 12.00 - 13.00 น.

-  หยดุวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และ

ช่วงส้ินปีและปีใหม่ (29 

ธนัวาคม - 3 มกราคม)

โทรศัพท์: 0570-001702
ภาษา: จีน

โทรศัพท์: 0570-001703
ภาษา: โปรตุเกส

โทรศัพท์: 0570-001704
ภาษา: สเปน

โทรศัพท์: 0570-001705
ภาษา: ตากาลอ็ก

ทุกสปัดาห์
องัคาร พธุ

10.00 - 15.00 น.

โทรศัพท์: 0570-001706
ภาษา: เวยีดนาม

ทุกสปัดาห์
พธุ ศุกร์

10.00 - 15.00 น.

มุมใหค้ �าปรึกษาดา้น

แรงงานครบวงจร

มีในส�านกังานแรงงานจงัหวดั ส�านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ทั้งหมด 380 แห่งทัว่ประเทศ 

(ดูตาราง 2)

มีรายละเอียดใน [เวบ็ไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร หน้าแนะนำามุมให้คำา
ปรึกษาด้านแรงงานครบวงจร] ดว้ย

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
ภาษา: ญ่ีปุ่น

มุมใหค้ �าปรึกษาดา้น

แรงงานส�าหรับชาว

ต่างชาติ

ส�าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัส�านกังานแรงงานจงัหวดัท่ีมีมุมใหค้ �าปรึกษา กรุณาดู

[เวบ็ไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร หน้าข้อมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการทำางาน 
(ภาษาญ่ีปุ่น) แนะนำามุมให้คำาปรึกษาด้านแรงงานสำาหรับชาวต่างชาต]ิ

http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html
วนัใหบ้ริการของมุมใหค้ �าปรึกษาจะถูกก�าหนดไวแ้ลว้ หากจะมาปรึกษา กรุณาติดต่อล่วงหนา้ (ดูตาราง 

3) หรือดูเวบ็ไซต์

ภาษา:  องักฤษ จีน โปรตุเกส สเปน ตากาลอ็ก และ เวยีดนาม (แต่ละส�านกังานมีภาษาท่ีรองรับและวนั

ใหบ้ริการต่างกนั)

ส�านกังานตรวจสอบ

มาตรฐานแรงงาน
กรุณาดูเวบ็ไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร หน้าแนะนำาที่ตัง้สำานักงาน
ตรวจสอบมาตรฐานแรงงานทั่วประเทศ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/location.html

ภาษา: ญ่ีปุ่น
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窓口名 連絡先・対応言語 受付時間 備考

外国人労働者向け
相談ダイヤル

電話:0570-001701
対応言語：英語

毎週
月曜日～金曜日

午前10:00～午後3:00

労働条件に関する問
題、法令の説明や関
係機関の紹介

・ 正午～午後1:00は
除く

・ 祝日及び年末年始
12月29日 ～1月3日
は休み

電話:0570-001702
対応言語：中国語

電話:0570-001703
対応言語：ポルトガル語

電話:0570-001704
対応言語：スペイン語

電話:0570-001705
対応言語：タガログ語

毎週
火曜日・水曜日

午前10:00～午後3:00

電話:0570-001706
対応言語:ベトナム語

毎週
水曜日・金曜日

午前10:00～午後3:00

総合労働相談コー
ナー

各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内など380か所に設置（表2を参照）
詳細は、
【厚生労働省ホームページ　総合労働相談コーナーのご案内】 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
でも案内しています。
対応言語:日本語

外国人労働者相談
コーナー

相談コーナーが設置されている都道府県労働局の詳細は、
【厚生労働省ホームページ　労働条件に関する総合情報サイト（日本語） 

外国人労働者相談コーナー案内】 
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html

を参照ください。
相談コーナーの開催日はあらかじめ決まっていますので、ご相談に来られ
る際には、事前にご連絡(表３を参照)いただくか、ホームページでご確認
ください。
対応言語： 英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベト

ナム語（各労働局で対応可能言語、対応日は異なります。）

労働基準監督署 厚生労働省ホームページ　全国労働基準監督署の所在案内 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
location.html

を参照ください。
対応言語：日本語
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3 เคาน์เตอร์ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับกระบวนการขอเข้าประเทศและพำานักในประเทศญ่ีปุ่น

-  สามารถปรึกษาเก่ียวกบักระบวนการขอเขา้ประเทศและพ�านกัในประเทศญ่ีปุ่นไดท่ี้ส�านกังานตรวจคนเขา้เมืองทอ้งถ่ินท่ี

ดูแลพื้นท่ีท่ีคุณอาศยัอยู่

-  มีศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ครบวงจรส�าหรับการพ�านกัในประเทศญ่ีปุ่นของชาวต่างชาติท่ีสามารถใหบ้ริการเป็นภาษาต่าง

ประเทศไดด้ว้ย กรุณาใชบ้ริการเม่ือตอ้งการ

-  หากผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคถูกบงัคบัใหก้ลบัประเทศโดยไม่ตอ้งการ สามารถแจง้เร่ืองดงักล่าวต่อเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง

ในระหวา่งระบวนการออกจากประเทศท่ีสนามบินหรือท่าเรือได้

ช่ือเคาน์เตอร์ การตดิต่อ / ภาษาที่รองรับ เวลาทำาการ

ส�านกังานตรวจคนเขา้

เมืองทอ้งถ่ิน

ส�านกังานตรวจคนเขา้เมืองทอ้งถ่ินและสาขา (ดูตาราง 4)

ส�าหรับรายละเอียด กรุณาดู 

[เวบ็ไซต์สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง หน้าโครงสร้างองค์กร]
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html

ภาษา:  ญ่ีปุ่น (จดัหาล่ามไดต้ามความจ�าเป็น)

ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์

ครบวงจรส�าหรับ

การพ�านกัในประเทศ

ญ่ีปุ่นของชาวต่างชาติ

โทรศัพท์: 0570-013904
โทรศัพท์: 03-5796-7112 (เม่ือโทรจาก IP / PHS หรือจากต่างประเทศ)

ภาษา:  ญ่ีปุ่น องักฤษ จีน เกาหลี สเปน และโปรตุเกส

ทุกสปัดาห์

จนัทร์ - ศุกร์

8.30 - 17.15 น.
อีเมล: info-tokyo@immi-moj.go.jp

4 เคาน์เตอร์ให้คำาปรึกษาอ่ืน ๆ 

- ดา้นล่างน้ีเป็นขอ้มูลเคานเ์ตอร์ใหค้ �าปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาและขอ้สงสยัต่าง ๆ ในการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่น 

- บางส่วนสามารถใหบ้ริการเป็นภาษาต่างประเทศไดด้ว้ย กรุณาใชบ้ริการเม่ือตอ้งการ

ช่ือเคาน์เตอร์ การตดิต่อ / ภาษาที่รองรับ เวลาทำาการ เพิ่มเตมิ

ศูนยส์นบัสนุน

กฎหมายญ่ีปุ่น 

(หรืออีกช่ือหน่ึง: 

โฮเทอเรส)

สายด่วนโฮเทอเรส
โทรศัพท์:  0570-078374 (ใช ้PHS ได)้

โทรศัพท์:  03-6745-5600 (เม่ือใชโ้ทรศพัทแ์บบ IP)

ค่าบริการ: ฟรี

ค่าโทรศพัท:์ มีค่าใชจ่้าย

ภาษา: ญ่ีปุ่น

วนัธรรมดา

9.00 - 21.00 น.

วนัเสาร์

9.00 - 17.00 น.

-  เคานเ์ตอร์ใหค้ �า

ปรึกษาเม่ือเกิดปัญหา

ทางกฎหมายต่าง ๆ 

เช่น คดีแพง่ คดีอาญา 

ฯลฯ

-  อาจแนะน�าหน่วยงาน

หรือกลุ่มใหค้ �าปรึกษา 

ระบบกฎหมาย 

ฯลฯ ตามเน้ือหาท่ี

สอบถาม

บริการข้อมูลเป็นภาษานานาชาติ
โทรศัพท์: 0570-078377
ค่าบริการ: ฟรี

ค่าโทรศพัท:์ มีค่าใชจ่้าย

ภาษา: องักฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส เวยีดนาม และ 

ตากาลอ็ก

วนัธรรมดา

9.00 - 17.00 น.

ศูนยใ์หค้ �าปรึกษา

ดา้นสิทธิมนุษยชน

ส�าหรับชาวต่างชาติ

สำานักงานใหญ่ของสำานักกฎหมายท้องถิ่นและสำานัก
กฎหมายทั่วประเทศ
โทรศัพท์: 0570-090911
* หมายเลขโทรศพัทน้ี์เป็นของเอกชนผูใ้หบ้ริการแปล

ภาษานานาชาติทางโทรศพัท ์และจะต่อสายไปยงัส�านกั

กฎหมายหรือส�านกักฎหมายทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบ

ภาษา: องักฤษ จีน เกาหลี ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส และ

เวยีดนาม

วนัธรรมดา

(ยกเวน้ช่วงส้ินปี

และปีใหม่)

9.00 - 17.00 น.

ปรึกษาปัญหาเก่ียวกบั

สิทธิมนุษยชน เช่น 

การเลือกปฏิบติั กลัน่

แกลง้ รังเกลียด ฯลฯ
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3 เคาน์เตอร์ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับกระบวนการขอเข้าประเทศและพำานักในประเทศญ่ีปุ่น

-  สามารถปรึกษาเก่ียวกบักระบวนการขอเขา้ประเทศและพ�านกัในประเทศญ่ีปุ่นไดท่ี้ส�านกังานตรวจคนเขา้เมืองทอ้งถ่ินท่ี

ดูแลพื้นท่ีท่ีคุณอาศยัอยู่

-  มีศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ครบวงจรส�าหรับการพ�านกัในประเทศญ่ีปุ่นของชาวต่างชาติท่ีสามารถใหบ้ริการเป็นภาษาต่าง

ประเทศไดด้ว้ย กรุณาใชบ้ริการเม่ือตอ้งการ

-  หากผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคถูกบงัคบัใหก้ลบัประเทศโดยไม่ตอ้งการ สามารถแจง้เร่ืองดงักล่าวต่อเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง

ในระหวา่งระบวนการออกจากประเทศท่ีสนามบินหรือท่าเรือได้

ช่ือเคาน์เตอร์ การตดิต่อ / ภาษาที่รองรับ เวลาทำาการ

ส�านกังานตรวจคนเขา้

เมืองทอ้งถ่ิน

ส�านกังานตรวจคนเขา้เมืองทอ้งถ่ินและสาขา (ดูตาราง 4)

ส�าหรับรายละเอียด กรุณาดู 

[เวบ็ไซต์สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง หน้าโครงสร้างองค์กร]
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html

ภาษา:  ญ่ีปุ่น (จดัหาล่ามไดต้ามความจ�าเป็น)

ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์

ครบวงจรส�าหรับ

การพ�านกัในประเทศ

ญ่ีปุ่นของชาวต่างชาติ

โทรศัพท์: 0570-013904
โทรศัพท์: 03-5796-7112 (เม่ือโทรจาก IP / PHS หรือจากต่างประเทศ)

ภาษา:  ญ่ีปุ่น องักฤษ จีน เกาหลี สเปน และโปรตุเกส

ทุกสปัดาห์

จนัทร์ - ศุกร์

8.30 - 17.15 น.
อีเมล: info-tokyo@immi-moj.go.jp

4 เคาน์เตอร์ให้คำาปรึกษาอ่ืน ๆ 

- ดา้นล่างน้ีเป็นขอ้มูลเคานเ์ตอร์ใหค้ �าปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาและขอ้สงสยัต่าง ๆ ในการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่น 

- บางส่วนสามารถใหบ้ริการเป็นภาษาต่างประเทศไดด้ว้ย กรุณาใชบ้ริการเม่ือตอ้งการ

ช่ือเคาน์เตอร์ การตดิต่อ / ภาษาที่รองรับ เวลาทำาการ เพิ่มเตมิ

ศูนยส์นบัสนุน

กฎหมายญ่ีปุ่น 

(หรืออีกช่ือหน่ึง: 

โฮเทอเรส)

สายด่วนโฮเทอเรส
โทรศัพท์:  0570-078374 (ใช ้PHS ได)้

โทรศัพท์:  03-6745-5600 (เม่ือใชโ้ทรศพัทแ์บบ IP)

ค่าบริการ: ฟรี

ค่าโทรศพัท:์ มีค่าใชจ่้าย

ภาษา: ญ่ีปุ่น

วนัธรรมดา

9.00 - 21.00 น.

วนัเสาร์

9.00 - 17.00 น.

-  เคานเ์ตอร์ใหค้ �า

ปรึกษาเม่ือเกิดปัญหา

ทางกฎหมายต่าง ๆ 

เช่น คดีแพง่ คดีอาญา 

ฯลฯ

-  อาจแนะน�าหน่วยงาน

หรือกลุ่มใหค้ �าปรึกษา 

ระบบกฎหมาย 

ฯลฯ ตามเน้ือหาท่ี

สอบถาม

บริการข้อมูลเป็นภาษานานาชาติ
โทรศัพท์: 0570-078377
ค่าบริการ: ฟรี

ค่าโทรศพัท:์ มีค่าใชจ่้าย

ภาษา: องักฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส เวยีดนาม และ 

ตากาลอ็ก

วนัธรรมดา

9.00 - 17.00 น.

ศูนยใ์หค้ �าปรึกษา

ดา้นสิทธิมนุษยชน

ส�าหรับชาวต่างชาติ

สำานักงานใหญ่ของสำานักกฎหมายท้องถิ่นและสำานัก
กฎหมายทั่วประเทศ
โทรศัพท์: 0570-090911
* หมายเลขโทรศพัทน้ี์เป็นของเอกชนผูใ้หบ้ริการแปล

ภาษานานาชาติทางโทรศพัท ์และจะต่อสายไปยงัส�านกั

กฎหมายหรือส�านกักฎหมายทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบ

ภาษา: องักฤษ จีน เกาหลี ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส และ

เวยีดนาม

วนัธรรมดา

(ยกเวน้ช่วงส้ินปี

และปีใหม่)

9.00 - 17.00 น.

ปรึกษาปัญหาเก่ียวกบั

สิทธิมนุษยชน เช่น 

การเลือกปฏิบติั กลัน่

แกลง้ รังเกลียด ฯลฯ
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3. 入国在留手続に関する相談窓口
○入国在留手続に関する相談は、お住まいの地域を管轄する地方入国管理局で受け付けて
います。

○外国語での対応も可能な外国人在留総合インフォメーションセンターもありますので、
是非御活用ください。

○技能実習生が、意思に反して帰国を促された場合には、空海港で出国手続を行う際に入
国審査官にその旨を申し出ることができます。

窓口名 連絡先・対応言語 受付時間

地方入国管理局

地方入国管理局・支局（表4を参照）
詳細は、
【入国管理局ホームページ　組織・機構】

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
も参照ください。
対応言語：日本語(必要に応じて通訳人を確保)

外国人在留総合イ
ンフォメーション
センター

電話：0570-013904
電話：03-5796-7112（IP・PHS・海外から)
対応言語： 日本語、英語、中国語、韓国語、 

スペイン語、ポルトガル語

毎週
月曜日～金曜日

午前8:30～午後5:15

Eメール：info-tokyo@immi-moj.go.jp

4. その他各種相談窓口
○日本での生活上の疑問や問題に関する相談窓口を紹介します。
○一部外国語での対応も可能な窓口もありますので、御活用ください。

窓口名 連絡先・対応言語 受付時間 備考

日本司法支援
センター 
（通称： 
法テラス）

法テラス・サポートダイヤル
電話：0570-078374（PHS可）
電話：03-6745-5600（IP電話から）
利用料：無料
通話料：有料
対応言語：日本語

平日
午前9:00～午後9:00

土曜日
午前9:00～午後5:00

・ 民事や刑事などの
様々な法的なトラ
ブルが生じた場合
の相談窓口

・ お問合せ内容に応
じて、法制度や相
談機関・団体等を
紹介

多言語情報提供サービス
電話：0570-078377
利用料：無料
通話料：有料
対応言語： 英語、中国語、韓国語、

スペイン語、ポルトガ
ル語、ベトナム語、タ
ガログ語

平日
午前9:00～午後5:00

外国人のため
の人権相談所

全国法務局・地方法務局の本局
電話：0570-090911
※この電話は民間の多言語電話通
訳サービス提供事業者に接続の
上、管轄の法務局・地方法務局
につながります。

対応言語： 英語、中国語、韓国語、
フィリピン語、ポルト
ガル語、ベトナム語

平日
（年末年始を除く）
午前9:00～午後5:00

差別、いじめ、嫌
がらせ等人権に関
する問題の相談
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ช่ือเคาน์เตอร์ การตดิต่อ / ภาษาที่รองรับ เวลาทำาการ เพิ่มเตมิ

ศูนยใ์หค้ �าปรึกษา

ดา้นสิทธิมนุษยชน

ส�าหรับชาวต่างชาติ

อครอส ฟุคุโอกะ ชัน้ 3 โคคุไซฮโิรบะ
ท่ีอยู:่ 1-1-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka

ภาษา: องักฤษ

วนัเสาร์ท่ี 2 ของ

เดือน

13.00 - 16.00 น.

ปรึกษาปัญหาเก่ียวกบั

สิทธิมนุษยชน เช่น 

การเลือกปฏิบติั กลัน่

แกลง้ รังเกลียด ฯลฯ

ห้องประชุม ไอพาล คะกาวะ (อาคารนานาชาตคิะ
กาวะ)
ท่ีอยู:่ 1-11-63 Bancho, Takamatsu-shi, Kagawa

ภาษา: องักฤษ จีน เกาหลี สเปน และโปรตุเกส

วนัศุกร์ท่ี 3 ของ

เดือน

13.00 - 15.00 น.

(ตอ้งจอง)

ศูนย์นานาชาตจิงัหวัดเอฮเิมะ
ท่ีอยู:่ 1-1 Dogoichiman, Matasuyama-shi, Ehime

ภาษา: องักฤษ

วนัพฤหสับดีท่ี 4 

ของเดือน

13.30 - 15.30 น.

สายด่วนใหค้ �า

ปรึกษาดา้นสิทธิ

มนุษยชนส�าหรับ

ชาวต่างชาติ

โทรศัพท์: 0570-090911
ภาษา: องักฤษ จีน เกาหลี ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส และ 

เวยีดนาม

วนัธรรมดา 

(ยกเวน้ช่วงส้ินปี

และปีใหม่)

9.00 - 17.00 น.

ส�านกังานภาษี
กรุณาดู [เวบ็ไซต์หน่วยงานด้านจดัระบบภาษีแห่งชาตญ่ีิปุ่น หน้า
เคาน์เตอร์ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับภาษี]

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

ปรึกษาเก่ียวกบัภาษี

เงินได้

ส�านกังานเงิน

บ�านาญ

กรุณาดู [เวบ็ไซต์องค์กรบำานาญประเทศญ่ีปุ่น หน้าเคาน์เตอร์ให้คำา
ปรึกษาและรับเร่ืองทั่วประเทศ]

http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/

ปรึกษาเก่ียวกบัระบบ

เงินบ�านาญภาครัฐ

ส�านกังานเทศบาล

กรุณาติดต่อส�านกังานเทศบาลในพ้ืนท่ีท่ีคุณอาศยัอยู่ ปรึกษาเก่ียวกบับริการ

ภาครัฐและภาษีผูอ้ยู่

อาศยั

สมาคมแลกเปล่ียน

นานาชาติ

ส�าหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อส�านกังานเทศบาลหรือส�านกังานจงัหวดัในพ้ืนท่ี

ท่ีคุณอาศยัอยู่

(*สมาคมแลกเปล่ียนนานาชาติเป็นสมาคมท่ีจดัตั้งข้ึนเพือ่แลกเปล่ียนวฒันธรรม 

ฯลฯ ระหวา่งคนญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น ๆ)

-  เวบ็ไซตส์มาคมจะ

มีขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ใชชี้วติและขอ้มูลใน

ทอ้งถ่ิน

-  มีท่ีท่ีใหค้ �าปรึกษา

ส�าหรับชาวต่างชาติ

และเปิดหอ้งเรียน

ภาษาญ่ีปุ่นดว้ย

สถานกงสุลและ

สถานทูตของแต่ละ

ประเทศ

สถานทูตของแต่ละประเทศในประเทศญ่ีปุ่น (ดูตาราง 5)

-  ติดต่อเม่ือท�าหนงัสือเดินทางเสียหายหรือท�าหาย หรือเก่ียวกบัหน่วยงานจดัส่งผูฝึ้กงาน ฯลฯ

-  ยืน่เอกสารต่อสถานทูต (สถานกงสุลใหญ่) ของประเทศของตน (บางประเทศหรือภูมิภาคก�าหนดใหต้อ้ง

ส่งท่ีอยูแ่ละช่องทางติดต่อในประเทศญ่ีปุ่นดว้ย กรุณาสอบถามสถานทูต ฯลฯ)
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ช่ือเคาน์เตอร์ การตดิต่อ / ภาษาที่รองรับ เวลาทำาการ เพิ่มเตมิ

ศูนยใ์หค้ �าปรึกษา

ดา้นสิทธิมนุษยชน

ส�าหรับชาวต่างชาติ

อครอส ฟุคุโอกะ ชัน้ 3 โคคุไซฮโิรบะ
ท่ีอยู:่ 1-1-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka

ภาษา: องักฤษ

วนัเสาร์ท่ี 2 ของ

เดือน

13.00 - 16.00 น.

ปรึกษาปัญหาเก่ียวกบั

สิทธิมนุษยชน เช่น 

การเลือกปฏิบติั กลัน่

แกลง้ รังเกลียด ฯลฯ

ห้องประชุม ไอพาล คะกาวะ (อาคารนานาชาตคิะ
กาวะ)
ท่ีอยู:่ 1-11-63 Bancho, Takamatsu-shi, Kagawa

ภาษา: องักฤษ จีน เกาหลี สเปน และโปรตุเกส

วนัศุกร์ท่ี 3 ของ

เดือน

13.00 - 15.00 น.

(ตอ้งจอง)

ศูนย์นานาชาตจิงัหวัดเอฮเิมะ
ท่ีอยู:่ 1-1 Dogoichiman, Matasuyama-shi, Ehime

ภาษา: องักฤษ

วนัพฤหสับดีท่ี 4 

ของเดือน

13.30 - 15.30 น.

สายด่วนใหค้ �า

ปรึกษาดา้นสิทธิ

มนุษยชนส�าหรับ

ชาวต่างชาติ

โทรศัพท์: 0570-090911
ภาษา: องักฤษ จีน เกาหลี ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส และ 

เวยีดนาม

วนัธรรมดา 

(ยกเวน้ช่วงส้ินปี

และปีใหม่)

9.00 - 17.00 น.

ส�านกังานภาษี
กรุณาดู [เวบ็ไซต์หน่วยงานด้านจดัระบบภาษีแห่งชาตญ่ีิปุ่น หน้า
เคาน์เตอร์ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับภาษี]

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

ปรึกษาเก่ียวกบัภาษี

เงินได้

ส�านกังานเงิน

บ�านาญ

กรุณาดู [เวบ็ไซต์องค์กรบำานาญประเทศญ่ีปุ่น หน้าเคาน์เตอร์ให้คำา
ปรึกษาและรับเร่ืองทั่วประเทศ]

http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/

ปรึกษาเก่ียวกบัระบบ

เงินบ�านาญภาครัฐ

ส�านกังานเทศบาล

กรุณาติดต่อส�านกังานเทศบาลในพ้ืนท่ีท่ีคุณอาศยัอยู่ ปรึกษาเก่ียวกบับริการ

ภาครัฐและภาษีผูอ้ยู่

อาศยั

สมาคมแลกเปล่ียน

นานาชาติ

ส�าหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อส�านกังานเทศบาลหรือส�านกังานจงัหวดัในพ้ืนท่ี

ท่ีคุณอาศยัอยู่

(*สมาคมแลกเปล่ียนนานาชาติเป็นสมาคมท่ีจดัตั้งข้ึนเพือ่แลกเปล่ียนวฒันธรรม 

ฯลฯ ระหวา่งคนญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น ๆ)

-  เวบ็ไซตส์มาคมจะ

มีขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ใชชี้วติและขอ้มูลใน

ทอ้งถ่ิน

-  มีท่ีท่ีใหค้ �าปรึกษา

ส�าหรับชาวต่างชาติ

และเปิดหอ้งเรียน

ภาษาญ่ีปุ่นดว้ย

สถานกงสุลและ

สถานทูตของแต่ละ

ประเทศ

สถานทูตของแต่ละประเทศในประเทศญ่ีปุ่น (ดูตาราง 5)

-  ติดต่อเม่ือท�าหนงัสือเดินทางเสียหายหรือท�าหาย หรือเก่ียวกบัหน่วยงานจดัส่งผูฝึ้กงาน ฯลฯ

-  ยืน่เอกสารต่อสถานทูต (สถานกงสุลใหญ่) ของประเทศของตน (บางประเทศหรือภูมิภาคก�าหนดใหต้อ้ง

ส่งท่ีอยูแ่ละช่องทางติดต่อในประเทศญ่ีปุ่นดว้ย กรุณาสอบถามสถานทูต ฯลฯ)
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窓口名 連絡先・対応言語 受付時間 備考

外国人のため
の人権相談所

アクロス福岡3階こくさいひろば
所在地：福岡県福岡市中央区天神
1-1-1
対応言語：英語

毎月第2土曜日
午後1:00～午後4:00

差別、いじめ、嫌
がらせ等人権に関
する問題の相談

アイパル香川（香川国際交流会館）
会議室
所在地：香川県高松市番町1-11-63
対応言語： 英語、中国語、韓国語、

スペイン語、ポルトガ
ル語

毎月第3金曜日
午後1:00～午後3:00
（予約制）

愛媛県国際交流センター
所在地：愛媛県松山市道後一万1-1
対応言語：英語

毎月第4木曜日
午後1:30～午後3:30

外国人人権相
談ダイヤル

電話：0570-090911
対応言語： 英語、中国語、韓国語、

フィリピン語、ポルト
ガル語、ベトナム語

平日
（年末年始を除く）
午前9:00～午後5:00

税務署
【国税庁ホームページ　税についての相談窓口】 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
を参照ください。

所得税に関する相
談

年金事務所
【日本年金機構ホームページ　全国の相談・手続き窓口】 

http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/
を参照ください。

公的年金に関する
相談

市区町村役場
お住まいの地域の市区町村役場にお問合せください。 住民税や行政サー

ビスに関する相談

国際交流協会 詳細は、お住まいの地域の都道府県庁、市区町村役場に
お問合せください。
（※国際交流協会は、各地域に暮らす在留外国人と日本人
の交流のために設立された協会です。）

・ 協会のホームペー
ジには地域の情報
や生活関連情報が
掲載

・ 外国人向けの相談
や日本語教室を開
催しているところ
もある。

各国大使館・
領事館

在日各国大使館等（表5を参照）
・ パスポートの棄損、紛失や送出し機関等のお問合せ
・ 母国の大使館（総領事館）への書類の提出（国・地域により、日本での滞在先、

連絡先の届出が義務付けられている場合などがあります。大使館等に確認し
てください。）
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รายการที่อยู่ของเคาน์เตอร์ให้คำาปรึกษา

ตาราง 1: สำานักงานองค์กรฝึกงาน

ช่ือสำานักงาน
รหสั

ไปรษณีย์
ที่อยู่ โทรศัพท์

แผนกใหค้วามช่วยเหลือ 

ส�านกังานใหญ่
108-0075 8F Shinagawa Tokyu Building, 1-6-31 

Konan, Minato-ku, Tokyo
03-6712-1965  
(แผนกใหค้วามช่วยเหลือ)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานซปัโปโร
060-0034

5F Maruito Kitayonjo Bldg., 2-8-2 
Kitayonjohigashi, Chuo-ku, Sapporo-shi, 
Hokkaido

011-596-6470
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานเซ็นได
980-0811 12F Sendai Kowa Bldg., 2-4-1 

Ichibancho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
022-399-6326
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานโตเกียว
108-8203 8F Shinagawa Tokyu Building, 1-6-31 

Konan, Minato-ku, Tokyo 
03-6433-9211
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาขามิโทะ
310-0062 3F Asahi Seimei Mito Bldg., 1-2-40 

Omachi, Mito-shi, Ibaraki
029-350-8852
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาขานากาโนะ
380-0825

6F Nakajima Kaikan Bldg., 1361 
Suehirocho, Minaminagano, Nagano-shi, 
Nagano

026-217-3556
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานนาโกยา่
460-0008 5F Nikken/Sumisei Bldg., 4-15-32 Sakae, 

Nakaku, Nagoya-shi, Nagoya
052-684-8402
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาขาโทยามะ
930-0004 12F Toyama Kogin Bldg., 5-13 

Sakurabashidori, Toyama-shi, Toyama
076-471-8564
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานโอซากา้
541-0043 3F Osaka Asahi Seimei Bldg., 4-2-16 

Kouraibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
06-6210-3351
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานฮิโรชิม่า
730-0051

3F Hiroshima Kyoritsu Bldg., 3-1-9 
Otemachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, 
Hiroshima

082-207-3123
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานทาคามตัสึ
760-0023

7F Takamatsu Kotobukicho Prime Bldg., 
2-2-10 Kotobukicho, Takamatsu-shi, 
Kagawa

087-802-5850
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาขามตัสึยามะ
790-0003 2F Gibraltar Seimei Matsuyama Bldg., 

7-1-21 Sanbancho, Matsuyama-shi, Ehime
089-909-4110
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานฟุคุโอกะ
812-0029

7F Nikkan Kogyo Shinbunsha Seibu 
Branch Bldg., 1-1 Komondomachi, 
Hakataku, Fukuoka-shi, Fukuoka

092-710-4070
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาขาคุมาโมโตะ
812-0029

2F MY Kumamoto Bldg., 1-7 
Hanabatacho, Chuo-ku, Kumamoto-shi, 
Kumamoto

096-223-5372
(หมายเลขหลกั)
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รายการที่อยู่ของเคาน์เตอร์ให้คำาปรึกษา

ตาราง 1: สำานักงานองค์กรฝึกงาน

ช่ือสำานักงาน
รหสั

ไปรษณีย์
ที่อยู่ โทรศัพท์

แผนกใหค้วามช่วยเหลือ 

ส�านกังานใหญ่
108-0075 8F Shinagawa Tokyu Building, 1-6-31 

Konan, Minato-ku, Tokyo
03-6712-1965  
(แผนกใหค้วามช่วยเหลือ)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานซปัโปโร
060-0034

5F Maruito Kitayonjo Bldg., 2-8-2 
Kitayonjohigashi, Chuo-ku, Sapporo-shi, 
Hokkaido

011-596-6470
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานเซ็นได
980-0811 12F Sendai Kowa Bldg., 2-4-1 

Ichibancho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
022-399-6326
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานโตเกียว
108-8203 8F Shinagawa Tokyu Building, 1-6-31 

Konan, Minato-ku, Tokyo 
03-6433-9211
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาขามิโทะ
310-0062 3F Asahi Seimei Mito Bldg., 1-2-40 

Omachi, Mito-shi, Ibaraki
029-350-8852
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาขานากาโนะ
380-0825

6F Nakajima Kaikan Bldg., 1361 
Suehirocho, Minaminagano, Nagano-shi, 
Nagano

026-217-3556
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานนาโกยา่
460-0008 5F Nikken/Sumisei Bldg., 4-15-32 Sakae, 

Nakaku, Nagoya-shi, Nagoya
052-684-8402
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาขาโทยามะ
930-0004 12F Toyama Kogin Bldg., 5-13 

Sakurabashidori, Toyama-shi, Toyama
076-471-8564
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานโอซากา้
541-0043 3F Osaka Asahi Seimei Bldg., 4-2-16 

Kouraibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
06-6210-3351
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานฮิโรชิม่า
730-0051

3F Hiroshima Kyoritsu Bldg., 3-1-9 
Otemachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, 
Hiroshima

082-207-3123
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานทาคามตัสึ
760-0023

7F Takamatsu Kotobukicho Prime Bldg., 
2-2-10 Kotobukicho, Takamatsu-shi, 
Kagawa

087-802-5850
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาขามตัสึยามะ
790-0003 2F Gibraltar Seimei Matsuyama Bldg., 

7-1-21 Sanbancho, Matsuyama-shi, Ehime
089-909-4110
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

ส�านกังานฟุคุโอกะ
812-0029

7F Nikkan Kogyo Shinbunsha Seibu 
Branch Bldg., 1-1 Komondomachi, 
Hakataku, Fukuoka-shi, Fukuoka

092-710-4070
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาขาคุมาโมโตะ
812-0029

2F MY Kumamoto Bldg., 1-7 
Hanabatacho, Chuo-ku, Kumamoto-shi, 
Kumamoto

096-223-5372
(หมายเลขหลกั)
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相談窓口所在一覧

表1：機構事務所

事務所名 〒 所在地 電話

本部援助課 108-0075
東京都港区港南1-6-31
品川東急ビル8階

03-6712-1965(援助課）

札幌事務所認定課 060-0034
北海道札幌市中央区北4条東2-8-2
マルイト北4条ビル5階

011-596-6470（代表）

仙台事務所認定課 980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1
仙台興和ビル12階

022-399-6326（代表）

東京事務所認定課 108-8203
東京都港区港南1-6-31
品川東急ビル8階

03-6433-9211（代表）

水戸支所認定課 310-0062
茨城県水戸市大町1-2-40
朝日生命水戸ビル3階

029-350-8852（代表）

長野支所認定課 380-0825
長野県長野市南長野末広町1361
ナカジマ会館ビル6階

026-217-3556（代表）

名古屋事務所認定課 460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-15-32
日建・往生ビル5階

052-684-8402（代表）

富山支所認定課 930-0004
富山県富山市桜橋通り5-13
富山興銀ビル12階

076-471-8564（代表）

大阪事務所認定課 541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16 
大阪朝日生命館3階

06-6210-3351（代表）

広島事務所認定課 730-0051
広島県広島市中区大手町3-1-9
広島共立ビル3階

082-207-3123（代表）

高松事務所認定課 760-0023
香川県高松市寿町2-2-10
高松寿町プライムビル7階

087-802-5850（代表）

松山支所認定課 790-0003
愛媛県松山市三番町7-1-21
ジブラルタ生命松山ビル2階

089-909-4110（代表）

福岡事務所認定課 812-0029
福岡県福岡市博多区古門戸町1-1
日刊工業新聞社西部支社ビル7階

092-710-4070（代表）

熊本支所認定課 812-0029
熊本県熊本市中央区花畑町1-7
ＭＹ熊本ビル2階

096-223-5372（代表）
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ตาราง 2: มุมให้คำาปรึกษาด้านแรงงานครบวงจร

สำานักงานแรงงาน ที่อยู่
หมายเลข
โทรศัพท์

01 ส�านกังานแรงงานฮอกไกโด
9F First Sapporo Joint Government Office, 2-1-1 Kita 
Hachijyo Nishi, Kita-ku, Sapporo-shi 011-707-2700

02 ส�านกังานแรงงานอาโอโมริ
2F Aomori Joint Government Office, 2-4-25 Shinmachi, 
Aomori-shi 017-734-4211

03 ส�านกังานแรงงานอิวาเตะ
5F Second Morioka Joint Government Office, 1-9-15 
Moriokaekinishitori, Morioka-shi 019-604-3002

04 ส�านกังานแรงงานมิยากิ
8F Fourth Sendai Joint Government Office, 1 
Teppoumachi, Miyagino-ku, Sendai-shi 022-299-8834

05 ส�านกังานแรงงานอะคิตะ
4F Akita Joint Government Office, 7-1-3 Sannou, Akita-
shi 018-862-6684

06 ส�านกังานแรงงานยามะกาตะ 3F Yamako Bldg., 3-2-1 Kasumicho, Yamagata-shi 023-624-8226

07 ส�านกังานแรงงานฟุกชิุมะ
5F Fukushima Joint Government Office, 1-46 
Kasumicho, Fukushima-shi 024-536-4609

08 ส�านกังานแรงงานอิบาราคิ
6F Ibaraki Labor General Government Office, 1-8-31 
Miyamachi, Mito-shi 029-277-8295

09 ส�านกังานแรงงานโทชิกิ
3F Second Utsunomiya Local Joint Government Office, 
1-4 Akebonocho, Utsunomiya-shi 028-633-2795

10 ส�านกังานแรงงานกนุมะ
8F Maebashi Local Joint Government Office, 2-3-1 
Otemachi, Maebachi-shi 027-896-4677

11 ส�านกังานแรงงานไซตามะ
16F Land Axis Tower, 11-2 Shintoshin, Chuo-ku, 
Saitama-shi 048-600-6262

12 ส�านกังานแรงงานชิบะ
Second Chiba Local Joint Government Office, 4-11-1 
Chuo, Chuo-ku, Chiba-shi 043-221-2303

13 ส�านกังานแรงงานโตเกียว
14F Third Kudan Joint Government Office, 1-2-1 
Kudanminami, Chiyoda-ku 03-3512-1608

14 ส�านกังานแรงงานคานากาวา่
13F Second Yokohama Joint Government Office, 5-57 
Kitanakadori, Naka-ku, Yokohama-shi 045-211-7358

15 ส�านกังานแรงงานนีกาตะ
4F Niigata Misaki Joint Government Office, Bldg. No. 2, 
1-2-1  Misakicho, Chuo-ku, Niigata-shi 025-288-3501

16 ส�านกังานแรงงานโทยามะ
5F Toyama Labor General Government Office, 1-5-5 
Jinzuhonmachi, Toyama-shi 076-432-2740

17 ส�านกังานแรงงานอิชิคาวะ
6F Kanazawa Station West Joint Government Office, 
3-4-1 Sainen, Kanazawa-shi 076-265-4432

18 ส�านกังานแรงงานฟุคุอิ
9F Fukui Haruyama Joint Government Office, 1-1-54 
Haruyama, Fukui-shi 0776-22-3363

19 ส�านกังานแรงงานยามะนาชิ 4F 1-1-11 Marunouchi, Kofu-shi 055-225-2851

20 ส�านกังานแรงงานนากาโนะ
2F Nagano Labor General Government Office, 1-22-1 
Nakagosho, Nagano-shi 026-223-0551

21 ส�านกังานแรงงานกิฟุ
4F Gifu Joint Government Office, 5-13 Kinryucho, 
Gifu-shi 058-245-8124

22 ส�านกังานแรงงานชิซูโอกะ
5F Shizuoka Local Joint Governement Office, 9-50 
Outemachi, Aoi-ku, Shizuoka-shi 054-252-1212

23 ส�านกังานแรงงานไอจิ
3F Nagoya Joint Government Office, Bldg. No. 2, 2-5-1 
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 052-972-0266
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9F First Sapporo Joint Government Office, 2-1-1 Kita 
Hachijyo Nishi, Kita-ku, Sapporo-shi 011-707-2700

02 ส�านกังานแรงงานอาโอโมริ
2F Aomori Joint Government Office, 2-4-25 Shinmachi, 
Aomori-shi 017-734-4211

03 ส�านกังานแรงงานอิวาเตะ
5F Second Morioka Joint Government Office, 1-9-15 
Moriokaekinishitori, Morioka-shi 019-604-3002

04 ส�านกังานแรงงานมิยากิ
8F Fourth Sendai Joint Government Office, 1 
Teppoumachi, Miyagino-ku, Sendai-shi 022-299-8834

05 ส�านกังานแรงงานอะคิตะ
4F Akita Joint Government Office, 7-1-3 Sannou, Akita-
shi 018-862-6684

06 ส�านกังานแรงงานยามะกาตะ 3F Yamako Bldg., 3-2-1 Kasumicho, Yamagata-shi 023-624-8226

07 ส�านกังานแรงงานฟุกชิุมะ
5F Fukushima Joint Government Office, 1-46 
Kasumicho, Fukushima-shi 024-536-4609

08 ส�านกังานแรงงานอิบาราคิ
6F Ibaraki Labor General Government Office, 1-8-31 
Miyamachi, Mito-shi 029-277-8295

09 ส�านกังานแรงงานโทชิกิ
3F Second Utsunomiya Local Joint Government Office, 
1-4 Akebonocho, Utsunomiya-shi 028-633-2795

10 ส�านกังานแรงงานกนุมะ
8F Maebashi Local Joint Government Office, 2-3-1 
Otemachi, Maebachi-shi 027-896-4677

11 ส�านกังานแรงงานไซตามะ
16F Land Axis Tower, 11-2 Shintoshin, Chuo-ku, 
Saitama-shi 048-600-6262

12 ส�านกังานแรงงานชิบะ
Second Chiba Local Joint Government Office, 4-11-1 
Chuo, Chuo-ku, Chiba-shi 043-221-2303

13 ส�านกังานแรงงานโตเกียว
14F Third Kudan Joint Government Office, 1-2-1 
Kudanminami, Chiyoda-ku 03-3512-1608

14 ส�านกังานแรงงานคานากาวา่
13F Second Yokohama Joint Government Office, 5-57 
Kitanakadori, Naka-ku, Yokohama-shi 045-211-7358

15 ส�านกังานแรงงานนีกาตะ
4F Niigata Misaki Joint Government Office, Bldg. No. 2, 
1-2-1  Misakicho, Chuo-ku, Niigata-shi 025-288-3501

16 ส�านกังานแรงงานโทยามะ
5F Toyama Labor General Government Office, 1-5-5 
Jinzuhonmachi, Toyama-shi 076-432-2740

17 ส�านกังานแรงงานอิชิคาวะ
6F Kanazawa Station West Joint Government Office, 
3-4-1 Sainen, Kanazawa-shi 076-265-4432

18 ส�านกังานแรงงานฟุคุอิ
9F Fukui Haruyama Joint Government Office, 1-1-54 
Haruyama, Fukui-shi 0776-22-3363

19 ส�านกังานแรงงานยามะนาชิ 4F 1-1-11 Marunouchi, Kofu-shi 055-225-2851

20 ส�านกังานแรงงานนากาโนะ
2F Nagano Labor General Government Office, 1-22-1 
Nakagosho, Nagano-shi 026-223-0551

21 ส�านกังานแรงงานกิฟุ
4F Gifu Joint Government Office, 5-13 Kinryucho, 
Gifu-shi 058-245-8124

22 ส�านกังานแรงงานชิซูโอกะ
5F Shizuoka Local Joint Governement Office, 9-50 
Outemachi, Aoi-ku, Shizuoka-shi 054-252-1212

23 ส�านกังานแรงงานไอจิ
3F Nagoya Joint Government Office, Bldg. No. 2, 2-5-1 
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 052-972-0266
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表2：総合労働相談コーナー

労働局 所在地 電話番号

01 北海道労働局 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1　札幌第1合同庁舎9階 011-707-2700

02 青森労働局 青森県青森市新町2丁目4-25　青森合同庁舎2階 017-734-4211

03 岩手労働局 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15　盛岡第2合同庁舎5階 019-604-3002

04 宮城労働局 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地　仙台第四合同庁舎8階 022-299-8834

05 秋田労働局 秋田県秋田市山王7丁目1番3号　秋田合同庁舎4階 018-862-6684

06 山形労働局 山形県山形市香澄町3-2-1　山交ビル3階 023-624-8226

07 福島労働局 福島県福島市霞町1-46　福島合同庁舎5階 024-536-4609

08 茨城労働局 茨城県水戸市宮町1丁目8番31号　茨城労働総合庁舎6階 029-277-8295

09 栃木労働局 栃木県宇都宮市明保野町1-4　宇都宮第2地方合同庁舎3階 028-633-2795

10 群馬労働局 群馬県前橋市大手町2-3-1　前橋地方合同庁舎8階 027-896-4677

11 埼玉労働局
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2　ランド・アクシス・タワー
16階

048-600-6262

12 千葉労働局 千葉県千葉市中央区中央4-11-1　千葉第2地方合同庁舎 043-221-2303

13 東京労働局 東京都千代田区九段南1-2-1　九段第3合同庁舎14階 03-3512-1608

14 神奈川労働局 神奈川県横浜市中区北仲通5-57　横浜第2合同庁舎13階 045-211-7358

15 新潟労働局 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1　新潟美咲合同庁舎2号館4階 025-288-3501

16 富山労働局 富山県富山市神通本町1-5-5　富山労働総合庁舎5階 076-432-2740

17 石川労働局 石川県金沢市西念3丁目4番1号  金沢駅西合同庁舎6階 076-265-4432

18 福井労働局 福井県福井市春山1丁目1-54　福井春山合同庁舎9階 0776-22-3363

19 山梨労働局 山梨県甲府市丸の内一丁目1-11　4階 055-225-2851

20 長野労働局 長野県長野市中御所1-22-1　長野労働総合庁舎2階 026-223-0551

21 岐阜労働局 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地　岐阜地方合同庁舎4階 058-245-8124

22 静岡労働局 静岡県静岡市葵区追手町9-50　静岡地方合同庁舎5階 054-252-1212

23 愛知労働局 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1　名古屋合同庁舎第2号館3階 052-972-0266
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สำานักงานแรงงาน ที่อยู่
หมายเลข
โทรศัพท์

24 ส�านกังานแรงงานมิเอะ
2F Second Tsu Local Joint Government Office, 327-2 
Shimazakicho, Tsu-shi 059-226-2110

25 ส�านกังานแรงงานชิกะ 5F Shiga Bldg., 1-3-10 Umebayashi, Otsu-shi 077-522-6648

26 ส�านกังานแรงงานเกียวโต
451 Ryougaemachido-ri Oikeagaru Kinbukicho, 
Nakagyo-ku, Kyoto-shi 075-241-3221

27 ส�านกังานแรงงานโอซากา้
8F Osaka Joint Government Office, Bldg. No. 2, 4-1-67 
Otemae, Chuo-ku, Osaka-shi 06-7660-0072

28 ส�านกังานแรงงานเฮียวโกะ
15F Kobe Crystal Tower, 1-1-3 Higashikawasakicho, 
Chuo-ku, Kobe-shi 078-367-0850

29 ส�านกังานแรงงานนารา
2F Third Nara Local Joint Government Office, 387 
Hourencho, Nara-shi 0742-32-0202

30 ส�านกังานแรงงานวาคายามะ
4F Wakayama Labor General Government Office, 2-3-3 
Kuroda, Wakayama-shi 073-488-1020

31 ส�านกังานแรงงานทตโตริ 2-89-9 Tomiyasu, Tottori-shi 0857-22-7000

32 ส�านกังานแรงงานชิมาเนะ
5F Matsue Local Joint Government Office, 134-10 
Mukoujimacho, Matsue-shi 0852-20-7009

33 ส�านกังานแรงงานโอคายามะ
3F Second Okayama Joint Government Office, 1-4-1 
Shimoishii, Kita-ku, Okayama-shi 086-225-2017

34 ส�านกังานแรงงานฮิโรชิม่า
5F Hiroshima Joint Government Office, Bldg. No. 2, 6-30 
Kamihacchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi 082-221-9296 

35 ส�านกังานแรงงานยามะกจิุ
5F Yamaguchi Local Joint Government Office, Bldg. No. 
2, 6-16 Nakagawaracho, Yamaguchi-shi 083-995-0398

36 ส�านกังานแรงงานโทคุชิมะ
4F Tokushima Local Joint Government Office, 6-6 
Jyounai, Tokushimacho, Tokushima-shi 088-652-9142

37 ส�านกังานแรงงานคะกาวะ
2F Takamatsu Sunport Joint Government Office, 3-33 
Sunport, Takamatsu-shi 087-811-8924

38 ส�านกังานแรงงานเอฮิเมะ
6F Matsuyama Wakakusa Joint Government Office, 4-3 
Wakakusacho, Matsuyama-shi 089-935-5208

39 ส�านกังานแรงงานโคจิ 4F 1-39 Minamikanada, Kochi-shi 088-885-6027

40 ส�านกังานแรงงานฟุคุโอกะ
4F Fukuoka Joint Government Office (New Annex), 2-11-
1 Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi 092-411-4764

41 ส�านกังานแรงงานซากะ
3F Second Saga Joint Government Office, 3-3-20 
Ekimaechuo, Saga-shi 0952-32-7167

42 ส�านกังานแรงงานนางาซากิ
3F Sumitomo Life Nagasaki Bldg., 7-1 Manzaimachi, 
Nagasaki-shi 095-801-0023

43 ส�านกังานแรงงานคุมาโมโตะ
9F Kumamoto Local Joint Government Office, Bldg. A,, 
2-10-1 Kasuga, Kumamoto-shi 096-352-3865

44 ส�านกังานแรงงานโออิตะ
3F Oita Second Sofia Plaza Bldg., 17-20 
Higashikasugamachi, Oita-shi 097-536-0110

45 ส�านกังานแรงงานมิยาซาคิ
4F Miyazaki Joint Government Office, 3-1-22 
Tachibanado-ri Higashi, Miyazaki-shi 0985-38-8821

46 ส�านกังานแรงงานคาโกชิม่า
2F Kagoshima Joint Government Office, 13-21 
Yamashitacho, Kagoshima-shi 099-223-8239

47 ส�านกังานแรงงานโอกินาวา่
3F Second Naha Local Joint Government Office, Bldg. 
No. 1, 2-1-1 Omoromachi, Naha-shi 098-868-6060
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สำานักงานแรงงาน ที่อยู่
หมายเลข
โทรศัพท์

24 ส�านกังานแรงงานมิเอะ
2F Second Tsu Local Joint Government Office, 327-2 
Shimazakicho, Tsu-shi 059-226-2110

25 ส�านกังานแรงงานชิกะ 5F Shiga Bldg., 1-3-10 Umebayashi, Otsu-shi 077-522-6648

26 ส�านกังานแรงงานเกียวโต
451 Ryougaemachido-ri Oikeagaru Kinbukicho, 
Nakagyo-ku, Kyoto-shi 075-241-3221

27 ส�านกังานแรงงานโอซากา้
8F Osaka Joint Government Office, Bldg. No. 2, 4-1-67 
Otemae, Chuo-ku, Osaka-shi 06-7660-0072

28 ส�านกังานแรงงานเฮียวโกะ
15F Kobe Crystal Tower, 1-1-3 Higashikawasakicho, 
Chuo-ku, Kobe-shi 078-367-0850

29 ส�านกังานแรงงานนารา
2F Third Nara Local Joint Government Office, 387 
Hourencho, Nara-shi 0742-32-0202

30 ส�านกังานแรงงานวาคายามะ
4F Wakayama Labor General Government Office, 2-3-3 
Kuroda, Wakayama-shi 073-488-1020

31 ส�านกังานแรงงานทตโตริ 2-89-9 Tomiyasu, Tottori-shi 0857-22-7000

32 ส�านกังานแรงงานชิมาเนะ
5F Matsue Local Joint Government Office, 134-10 
Mukoujimacho, Matsue-shi 0852-20-7009

33 ส�านกังานแรงงานโอคายามะ
3F Second Okayama Joint Government Office, 1-4-1 
Shimoishii, Kita-ku, Okayama-shi 086-225-2017

34 ส�านกังานแรงงานฮิโรชิม่า
5F Hiroshima Joint Government Office, Bldg. No. 2, 6-30 
Kamihacchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi 082-221-9296 

35 ส�านกังานแรงงานยามะกจิุ
5F Yamaguchi Local Joint Government Office, Bldg. No. 
2, 6-16 Nakagawaracho, Yamaguchi-shi 083-995-0398

36 ส�านกังานแรงงานโทคุชิมะ
4F Tokushima Local Joint Government Office, 6-6 
Jyounai, Tokushimacho, Tokushima-shi 088-652-9142

37 ส�านกังานแรงงานคะกาวะ
2F Takamatsu Sunport Joint Government Office, 3-33 
Sunport, Takamatsu-shi 087-811-8924

38 ส�านกังานแรงงานเอฮิเมะ
6F Matsuyama Wakakusa Joint Government Office, 4-3 
Wakakusacho, Matsuyama-shi 089-935-5208

39 ส�านกังานแรงงานโคจิ 4F 1-39 Minamikanada, Kochi-shi 088-885-6027

40 ส�านกังานแรงงานฟุคุโอกะ
4F Fukuoka Joint Government Office (New Annex), 2-11-
1 Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi 092-411-4764

41 ส�านกังานแรงงานซากะ
3F Second Saga Joint Government Office, 3-3-20 
Ekimaechuo, Saga-shi 0952-32-7167

42 ส�านกังานแรงงานนางาซากิ
3F Sumitomo Life Nagasaki Bldg., 7-1 Manzaimachi, 
Nagasaki-shi 095-801-0023

43 ส�านกังานแรงงานคุมาโมโตะ
9F Kumamoto Local Joint Government Office, Bldg. A,, 
2-10-1 Kasuga, Kumamoto-shi 096-352-3865

44 ส�านกังานแรงงานโออิตะ
3F Oita Second Sofia Plaza Bldg., 17-20 
Higashikasugamachi, Oita-shi 097-536-0110

45 ส�านกังานแรงงานมิยาซาคิ
4F Miyazaki Joint Government Office, 3-1-22 
Tachibanado-ri Higashi, Miyazaki-shi 0985-38-8821

46 ส�านกังานแรงงานคาโกชิม่า
2F Kagoshima Joint Government Office, 13-21 
Yamashitacho, Kagoshima-shi 099-223-8239

47 ส�านกังานแรงงานโอกินาวา่
3F Second Naha Local Joint Government Office, Bldg. 
No. 1, 2-1-1 Omoromachi, Naha-shi 098-868-6060
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労働局 所在地 電話番号

24 三重労働局 三重県津市島崎町327番2　津第2地方合同庁舎2階 059-226-2110

25 滋賀労働局 滋賀県大津市梅林1丁目3-10　滋賀ビル5階 077-522-6648

26 京都労働局 京都府京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451　 075-241-3221

27 大阪労働局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-67　大阪合同庁舎第2号館8階 06-7660-0072

28 兵庫労働局 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3　神戸クリスタルタワー15階 078-367-0850

29 奈良労働局 奈良県奈良市法蓮町387番地　奈良第三地方合同庁舎2階 0742-32-0202

30 和歌山労働局 和歌山県和歌山市黒田二丁目3-3　和歌山労働総合庁舎4階 073-488-1020

31 鳥取労働局 鳥取県鳥取市富安2丁目89-9 0857-22-7000

32 島根労働局 島根県松江市向島町134-10　松江地方合同庁舎5階 0852-20-7009

33 岡山労働局 岡山県岡山市北区下石井1-4-1　岡山第2合同庁舎3階 086-225-2017

34 広島労働局 広島県広島市中区上八丁堀6番30号　広島合同庁舎第2号館5階 082-221-9296 

35 山口労働局 山口県山口市中河原町6-16　山口地方合同庁舎2号館5階 083-995-0398

36 徳島労働局 徳島県徳島市徳島町城内6番地6　徳島地方合同庁舎4階 088-652-9142

37 香川労働局 香川県高松市サンポート3番33号　高松サンポート合同庁舎2階 087-811-8924

38 愛媛労働局 愛媛県松山市若草町4番地3　松山若草合同庁舎6階 089-935-5208

39 高知労働局 高知県高知市南金田1番39号　4階 088-885-6027

40 福岡労働局 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号　福岡合同庁舎新館4階 092-411-4764

41 佐賀労働局 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎3階 0952-32-7167

42 長崎労働局 長崎県長崎市万才町7-1　住友生命長崎ビル3階 095-801-0023

43 熊本労働局 熊本県熊本市西区春日2-10-1　熊本地方合同庁舎Ａ棟9階 096-352-3865

44 大分労働局 大分県大分市東春日町17番20号　大分第2ソフィアプラザビル3階 097-536-0110

45 宮崎労働局 宮崎県宮崎市橘通東3丁目1番22号　宮崎合同庁舎4階 0985-38-8821

46 鹿児島労働局 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号　鹿児島合同庁舎2階 099-223-8239

47 沖縄労働局 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1　那覇第2地方合同庁舎1号館3階 098-868-6060
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ตาราง 3: มุมให้คำาปรึกษาด้านแรงงานสำาหรับชาวต่างชาติ

จังหวัด ตำาแหน่งที่มี ช่องทางตดิต่อ ที่อยู่ ภาษาที่รองรับ

ฮอกไกโด แผนกก�ากบัดูแล 011-709-2311
First Sapporo Joint Government 
Office, 2-1-1 Kita Hachijyo Nishi, 
Kita-ku, Sapporo-shi

ภาษาองักฤษ

มิยากิ แผนกก�ากบัดูแล 022-299-8838
Fourth Sendai Joint Government 
Office, 1 Teppoumachi, Miyagino-
ku, Sendai-shi

ภาษาจีน

อิบาราคิ แผนกก�ากบัดูแล 029-224-6214 Ibaraki Labor General Government 
Office, 1-8-31 Miyamachi, Mito-shi

ภาษาองักฤษ จีน 

สเปน

โทชิกิ
แผนกก�ากบัดูแล 028-634-9115

Second Utsunomiya Local 
Joint Government Office, 1-4 
Akebonocho, Utsunomiya-shi

ภาษาองักฤษ สเปน 

โปรตุเกส

สถานีต�ารวจโทชิกิ 0282-24-7766 20-24 Numawadacho, Tochigi-shi ภาษาจีน

กนุมะ สถานีต�ารวจโอตะ 0276-45-9920 104-1 Iizukacho, Ota-shi ภาษาโปรตุเกส

ไซตามะ แผนกก�ากบัดูแล 048-600-6204 Land Axis Tower, 11-2 Shintoshin, 
Chuo-ku, Saitama-shi ภาษาองักฤษ จีน

ชิบะ แผนกก�ากบัดูแล 043-221-2304
Second Chiba Local Joint 
Government Office, 4-11-1 Chuo, 
Chuo-ku, Chiba-shi

ภาษาองักฤษ

โตเกียว แผนกก�ากบัดูแล 03-3512-1612
Third Kudan Joint Government 
Office, 1-2-1 Kudanminami, 
Chiyoda-ku

ภาษาองักฤษ จีน ตา

กาลอ็ก เวยีดนาม

คานากาวา่ แผนกก�ากบัดูแล 045-211-7351
Second Yokohama Joint 
Government Office, 557 
Kitanakadori, Naka-ku, Yokohama-
shi

ภาษาองักฤษ สเปน 

โปรตุเกส

โทยามะ

แผนกก�ากบัดูแล 076-432-273
Toyama Labor General Government 
Office, 1-5-5 Jinzuhonmachi, 
Toyama-shi

ภาษาจีน

สถานีต�ารวจทาคาโอคะ 0766-23-6446
Takaoka Legal Affairs Joint 
Government Office, 10-21 
Nakagawahonmachi, Takaoka-shi

ภาษาโปรตุเกส

ฟุคุอิ แผนกก�ากบัดูแล 0776-22-2652 Fukui Haruyama Joint Government 
Office, 1-1-54 Haruyama, Fukui-shi ภาษาจีน โปรตุเกส

ยามะนาชิ สถานีต�ารวจโคฟุ 055-224-5611 2-5-51 Shimoiida, Kofu-shi
ภาษาสเปน 

โปรตุเกส

นากาโนะ แผนกก�ากบัดูแล 026-223-0553 1-22-1 Nakagosho, Nagano-shi ภาษาโปรตุเกส

กิฟุ แผนกก�ากบัดูแล 058-245-8102 Gifu Joint Government Office, 5-13 
Kinryucho, Gifu-shi

ภาษาสเปน 

โปรตุเกส

ชิซูโอกะ แผนกก�ากบัดูแล 054-254-6352
Shizuoka Local Joint Governement 
Office, 9-50 Outemachi, Aoi-ku, 
Shizuoka-shi 

ภาษาองักฤษ สเปน 

โปรตุเกส
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ภาษาสเปน 

โปรตุเกส
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表3：外国人労働者相談コーナー

都道府県 設置個所 連絡先 所在地 対応言語

北海道 監督課 011-709-2311
北海道札幌市北区北8条西2-1-1
札幌第1合同庁舎

英語

宮城 監督課 022-299-8838
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1
仙台第4合同庁舎

中国語

茨城 監督課 029-224-6214
茨城県水戸市宮町1-8-31
茨城労働総合庁舎

英語・中国語・
スペイン語

栃木

監督課 028-634-9115
栃木県宇都宮市明保野町1-4
宇都宮第2地方合同庁舎

英語・スペイン語・
ポルトガル語

栃木署 0282-24-7766 栃木県栃木市沼和田町20-24 中国語

群馬 太田署 0276-45-9920 群馬県太田市飯塚町104-1 ポルトガル語

埼玉 監督課 048-600-6204
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
ランド・アクシス・タワ-

英語・中国語

千葉 監督課 043-221-2304
千葉県千葉市中央区中央4-11-1　
千葉第2地方合同庁舎

英語

東京 監督課 03-3512-1612
東京都千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎

英語・中国語・
タガログ語・
ベトナム語

神奈川 監督課 045-211-7351
神奈川県横浜市中区北仲通557
横浜第2合同庁舎

英語・スペイン語・
ポルトガル語

富山

監督課 076-432-273
富山県富山市神通本町1-5-5
富山労働総合庁舎

中国語

高岡署 0766-23-6446
富山県高岡市中川本町10-21
高岡法務合同庁舎

ポルトガル語

福井 監督課 0776-22-2652
福井県福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

中国語・
ポルトガル語

山梨 甲府署 055-224-5611 山梨県甲府市下飯田2-5-51
スペイン語・
ポルトガル語

長野 監督課 026-223-0553 長野県長野市中御所1-22-1 ポルトガル語

岐阜 監督課 058-245-8102
岐阜県岐阜市金竜町5-13
岐阜合同庁舎

スペイン語・
ポルトガル語

静岡 監督課 054-254-6352
静岡県静岡市葵区追手町9-50
静岡地方合同庁舎

英語・スペイン語・
ポルトガル語
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จังหวัด ตำาแหน่งที่มี ช่องทางตดิต่อ ที่อยู่ ภาษาที่รองรับ

ชิซูโอกะ

สถานีต�ารวจฮามะมตัสึ 053-456-8147
Hamamatsu Joint Government 
Office, 1-12-4 Chuo, Nakaku, 
Hamamatsu-shi

ภาษาโปรตุเกส

สถานีต�ารวจอิวาตะ 0538-32-2205 Iwata Local Joint Government 
Office 3599-6 Mitsuke, Iwata-shi ภาษาโปรตุเกส

ไอจิ

แผนกก�ากบัดูแล 052-972-0253
Nagoya Joint Government Office, 
Bldg. No. 2, 2-5-1 Sannomaru, 
Naka-ku, Nagoya-shi

ภาษาองักฤษ 

โปรตุเกส

สถานีต�ารวจโทโยฮาชิ 0532-54-1192
Toyohashi Local Joint Government 
Office, 111 Daikokucho, Toyohashi-
shi

ภาษาโปรตุเกส

มิเอะ

สถานีต�ารวจยคคะอิจิ 059-351-1661 2-5-23 Shinsho, Yokkaichi-shi
ภาษาองักฤษ สเปน 

โปรตุเกส

สถานีต�ารวจสึ 059-227-1282
Second Tsu Local Joint Government 
Office, 327-2 Shimazakicho, 
Tsu-shi

ภาษาองักฤษ สเปน 

โปรตุเกส

ชิกะ

สถานีต�ารวจฮิโคเนะ 0749-22-0654
Hikone Local Joint Government 
Office, 58-3 Nishiimacho, Hikone-
shi

ภาษาโปรตุเกส

สถานีต�ารวจฮิกาชิโอมิ 0748-22-0394 8-14 Yokaichimidorimachi, 
Higashiomi-shi ภาษาโปรตุเกส

เกียวโต แผนกก�ากบัดูแล 075-241-3214
451 Ryougaemachido-ri Oikeagaru 
Kinbukicho, Nakagyo-ku, Kyoto-
shi

ภาษาองักฤษ

โอซากา้ แผนกก�ากบัดูแล 06-6949-6490
Osaka Joint Government Office, 
Bldg. No. 2, 4-1-67 Otemae, Chuo-
ku, Osaka-shi

ภาษาองักฤษ จีน 

โปรตุเกส

เฮียวโกะ แผนกก�ากบัดูแล 078-367-9151
Kobe Crystal Tower, 1-1-3 
Higashikawasakicho, Chuo-ku, 
Kobe-shi

ภาษาจีน

ชิมาเนะ แผนกก�ากบัดูแล 0852-31-1156
Matsue Local Joint Government 
Office, 134-10 Mukoujimacho, 
Matsue-shi

ภาษาจีน

ฮิโรชิม่า
แผนกก�ากบัดูแล 082-221-9242

Hiroshima Joint Government 
Office, Bldg. No. 2, 6-30 
Kamihacchobori, Naka-ku, 
Hiroshima-shi

ภาษาจีน สเปน 

โปรตุเกส

สถานีต�ารวจฟุคุยามะ 084-923-0005 1-7 Asahimachi, Fukuyama-shi ภาษาจีน

โทคุชิมะ แผนกก�ากบัดูแล 088-652-9163
Tokushima Local Joint Government 
Office, 6-6 Jyounai, Tokushimacho, 
Tokushima-shi

ภาษาจีน

ฟุคุโอกะ แผนกก�ากบัดูแล 092-411-4862
Fukuoka Joint Government 
Office (New Annex), 2-11-1 
Hakataekihigashi, Hakata-ku, 
Fukuoka-shi

ภาษาองักฤษ
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จังหวัด ตำาแหน่งที่มี ช่องทางตดิต่อ ที่อยู่ ภาษาที่รองรับ
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都道府県 設置個所 連絡先 所在地 対応言語

静岡

浜松署 053-456-8147
静岡県浜松市中区中央1-12-4
浜松合同庁舎

ポルトガル語

磐田署 0538-32-2205
静岡県磐田市見付3599-6
磐田地方合同庁舎

ポルトガル語

愛知

監督課 052-972-0253
愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第2号館

英語・
ポルトガル語

豊橋署 0532-54-1192
愛知県豊橋市大国町111
豊橋地方合同庁舎

ポルトガル語

三重

四日市署 059-351-1661 三重県四日市市新正2-5-23
英語・スペイン語・
ポルトガル語

津署 059-227-1282
三重県津市島崎町327-2
津第二地方合同庁舎

英語・スペイン語・
ポルトガル語

滋賀

彦根署 0749-22-0654
滋賀県彦根市西今町58-3
彦根地方合同庁舎

ポルトガル語

東近江署 0748-22-0394 滋賀県東近江市八日市緑町8-14 ポルトガル語

京都 監督課 075-241-3214
京都府京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451

英語

大阪 監督課 06-6949-6490
大阪府大阪市中央区大手前4-1-67
大阪合同庁舎2号館

英語・中国語・
ポルトガル語

兵庫 監督課 078-367-9151
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3
神戸クリスタルタワー

中国語

島根 監督課 0852-31-1156
島根県松江市向島町134-10
松江地方合同庁舎

中国語

広島

監督課 082-221-9242
広島県広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎第2号館

中国語・スペイン語・
ポルトガル語

福山署 084-923-0005 広島県福山市旭町1-7 中国語

徳島 監督課 088-652-9163
徳島県徳島市徳島町城内6-6
徳島地方合同庁舎

中国語

福岡 監督課 092-411-4862
福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎新館

英語
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ตาราง 4: สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น

ช่ือและพืน้ที่ที่รับผิดชอบ
รหสั

ไปรษณีย์
ที่อยู่

โทรศัพท์
(หมายเลขหลัก)

ส�านกังานฮอกไกโด

(ฮอกไกโด)
060-0042

Third Sapporo Joint Government 
Office, Odori-nishi 12 Chome, 
Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

011-261-7502

ส�านกังานเซ็นได

(จงัหวดัมิยากิ จงัหวดัฟุกชิุมะ จงัหวดัยามะกาตะ 

จงัหวดัอิวาเตะ จงัหวดัอะคิตะ จงัหวดัอาโอโมริ)

983-0842
Second Sendai Legal Affairs 
Joint Government Office, 1-3-20 
Gorin, Miyagino-ku, Sendai-shi, 
Miyagi

022-256-6076

ส�านกังานโตเกียว

(โตเกียว จงัหวดัคานากาวา่ จงัหวดัไซตามะ จงัหวดั

ชิบะ จงัหวดัอิบาราคิ จงัหวดัโทชิกิ จงัหวดักนุมะ 

จงัหวดัยามะนาชิ จงัหวดันากาโนะ จงัหวดันีกาตะ)

108-8255 5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo 03-5796-7111

ส�านกังานยอ่ยโยโกฮาม่า 236-0002 10-7 Torihama-cho, Kanazawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa 045-769-1720

ส�านกังานยอ่ยสนามบินนาริตะ 282-0004
6F Narita Airport Second 
Terminal Bldg., 1-1 Furugome, 
Furugome, Narita-shi, Chiba

0476-34-2222

ส�านกังานยอ่ยสนามบินฮาเนดะ 144-0041 Haneda Airport CIQ Bldg. 2-6-4 
Haneda-kuko, Ota-ku, Tokyo 03-5708-3202

ส�านกังานนาโกยา่

(จงัหวดัไอจิ จงัหวดัมิเอะ จงัหวดัชิซูโอกะ จงัหวดั

กิฟุ จงัหวดัฟุคุอิ จงัหวดัโทยามะ จงัหวดัอิชิคาวะ)

455-8601 5-18, Shoho-cho, Minato-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 052-559-2150

ส�านกังานยอ่ยสนามบินชูบุ 479-0881 3F CIQ Bldg., 1-1 Centrair, 
Tokoname-shi, Aichi 0569-38-7410

ส�านกังานโอซากา้

(จงัหวดัโอซากา้ จงัหวดัเกียวโต จงัหวดัเฮียวโกะ 

จงัหวดันารา จงัหวดัชิกะ จงัหวดัวาคายามะ)

559-0034 1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka 06-4703-2100

ส�านกังานยอ่ยโกเบ 650-0024
Kobe Local Joint Government 
Office, 29 Kaigan-dori, Chuo-
ku, Kobe-shi, Hyogo

078-391-6377

ส�านกังานยอ่ยสนามบินคนัไซ 549-0011 1 Senshu-Kuko-Naka, Tajiri-cho, 
Sennan-gun, Osaka 072-455-1453

ส�านกังานฮิโรชิม่า

(จงัหวดัฮิโรชิม่า จงัหวดัยามะกจิุ จงัหวดัโอคายามะ 

จงัหวดัทตโตริ จงัหวดัชิมาเนะ)

730-0012
Hiroshima Legal Affairs Joint 
Government Office, 2-31 
Kami-hacchobori, Naka-ku, 
Hiroshima-shi Hiroshima

082-221-4411

ส�านกังานทาคามตัสึ

(จงัหวดัคะกาวะ จงัหวดัเอฮิเมะ จงัหวดัโทคุชิมะ 

จงัหวดัโคจิ)

760-0033
Takamatsu Legal Affairs 
Joint Government Office, 1-1 
Marunouchi, Takamatsu-shi, 
Kagawa

087-822-5852

ส�านกังานฟุคุโอกะ

(จงัหวดัฟุคุโอกะ จงัหวดัซากะ จงัหวดันางาซากิ  

จงัหวดัโออิตะ จงัหวดัคุมาโมโตะ จงัหวดัคาโกชิม่า 

จงัหวดัมิยาซาคิ จงัหวดัโอกินาวา่)

812-0003
First Fukuoka Legal Affairs 
Government Complex, 3-5-25 
Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 
Fukuoka

092-717-5420

ส�านกังานยอ่ยนาฮา 900-0022
First Naha Local Joint 
Government Office, 1-15-15 
Higawa, Naha-shi, Okinawa

098-832-4185
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表4：地方入国管理局

名称及び管轄地域 〒 所在地 電話（代表）

札幌局
（北海道）

060-0042
北海道札幌市中央区大通西 
12丁目　札幌第三合同庁舎

011-261-7502

仙台局
（宮城県、福島県、山形県、岩手県、
秋田県、青森県）

983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20
仙台第二法務合同庁舎

022-256-6076

東京局
（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、
茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、
長野県、新潟県）

108-8255 東京都港区港南5-5-30 03-5796-7111

横浜支局 236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
10-7

045-769-1720

成田空港支局 282-0004
千葉県成田市古込字古込1-1
成田国際空港
第2旅客ターミナルビル6階

0476-34-2222

羽田空港支局 144-0041
東京都大田区羽田空港2-6-4
羽田空港CIQ棟

03-5708-3202

名古屋局
（愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、
福井県、富山県、石川県）

455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18 052-559-2150

中部空港支局 479-0881
愛知県常滑市セントレア1-1
CIQ棟3階

0569-38-7410

大阪局
（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、
滋賀県、和歌山県）

559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北
1-29-53

06-4703-2100

神戸支局 650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通り29
神戸地方合同庁舎

078-391-6377

関西空港支局 549-0011
大阪府泉南郡田尻町泉州
空港中一番地

072-455-1453

広島局
（広島県、山口県、岡山県、鳥取県、
島根県）

730-0012
広島県広島市中区上八丁堀2-31
広島法務総合庁舎内

082-221-4411

高松局
（香川県、愛媛県、徳島県、高知県）

760-0033
香川県高松市丸の内1-1
高松法務合同庁舎内

087-822-5852

福岡局
（福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、
熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県）

812-0003
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡第1法務総合庁舎

092-717-5420

那覇支局 900-0022
沖縄県那覇市樋川1-15-15
那覇第一地方合同庁舎

098-832-4185
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151-0062 50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, 
Tokyo

03-3466-3311, 
3313, 3314

590-0952 4-2-15 Ichinochohigashi, Sakai-ku, 
Sakai-shi, Osaka 072-221-6666

810-0801 4F Aqua Hakata, 5-3-8 Nakasu, 
Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 092-263-7668

URL: http://www.vnembassy-jp.org/ja

106-0046 3-4-33 Motoazabu, Minato-ku, Tokyo 03-3403-3388

550-0004 3-9-2 Utsubohonmachi, Nishi-ku, 
Osaka-shi, Osaka 06-6445-9481

461-0005 2-8-37 Higashisakura, Higashi-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 052-932-1098

951-8104 5220-18 Nishiohatacho, Chuo-ku, 
Niigata-shi, Niigata 025-228-8888

064-0913 23-5-1 Minamijusanjonishi, Chuo-ku, 
Sapporo-shi, Hokkaido 011-563-5563

810-0065 1-3-3 Jigyohama, Chuo-ku, Fukuoka-
shi, Fukuoka 092-713-1121

852-8114 10-35 Hashiguchimachi, Nagasaki-
shi, Nagasaki 095-849-3311

URL: http://www.china-embassy.or.jp/jpn/

141-0022 5-2-9 Higashigotanda, Shinagawa-ku, 
Tokyo 03-3441-4201

530-0005
22F Nakanoshima Intesu Bldg., 6-2-
40 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka

06-6449-9898,
06-6449-9882 

 9890

URL: http://www.kemlu.go.id/tokyo/pages/default.aspx

106-8537 5-15-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo
03-5562-1600 

03-5562-1573/4 
(POLO)

540-6124 24F Twin 21 MID Tower, 2-1-61 
Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 06-6910-7881

URL: http://tokyo.philembassy.net/
 polotky@philembassy.net (POLO)

141-0021 3-14-6 Kamiosaki. Shinagawa-ku, 
Tokyo 03-5789-2433

541-0056
4F Bangkok Bank Bldg., 1-9-16 
Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka

06-6262-9226 
7

URL: http://www.thaiembassy.jp/
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ช่ือ
ประเทศ

ช่ือ
รหสั

ไปรษณีย์
ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

กมัพชูา
สถานทูต 107-0052 8-6-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 03-5412-8512

URL: http://www.cambodianembassy.jp/

พม่า
สถานทูต 140-0001 4-8-26 Kitashinagawa, Shinagawa-

ku, Tokyo
03-3441-9291, 
9294

URL: http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/

มองโกเลีย

สถานทูต 150-0047 21-4 Kamiyamacho, Shibuya-ku, 
Tokyo 03-3469-2088

สถานกงสุลใหญ่โอซากา้ 541-0059
19F Midosuji Gran Tower, 3-5-1 
Bakuromachi, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka 

06-6241-7761

URL: http://www.tokyo.embassy.mn/

(*ส�ารวจโดยกระทรวงการต่างประเทศ)

*  สามารถตรวจสอบขอ้มูลล่าสุด รวมถึงขอ้มูลสถานทูตของประเทศอ่ืน ๆ ไดจ้ากเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ี

[เวบ็ไซต์กระทรวงการต่างประเทศ หน้ารายการเวบ็ไซต์สถานทตูต่างประเทศในประเทศญ่ีปุ่น]
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/embassy/index.html
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国名 名称 〒 住所 電話番号

カンボジア
大使館 107-0052 東京都港区赤坂8-6-9 03-5412-8512

URL: http://www.cambodianembassy.jp/

ミャンマー
大使館 140-0001 東京都品川区北品川4-8-26

03-3441-9291, 
9294

URL: http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/

モンゴル

大使館 150-0047 東京都渋谷区神山町21-4 03-3469-2088

大阪総領事館 541-0059
大阪府大阪市中央区博労町3-5-1
御堂筋グランタワー19階

06-6241-7761

URL: http://www.tokyo.embassy.mn/

(※外務省調べ）

※その他の国の大使館等も含め、最新の情報は以下のホームページで確認ができます。

【外務省ホームページ　駐日外国公館ホームページ一覧】 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/embassy/index.html
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ข้อมูลเพิ่มเตมิ

1 ภาษาญ่ีปุ่นเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน

(1) คำาศัพท์ที่ไว้ใช้เป็นคำาเตือนหรือคำาส่ังในกรณีฉุกเฉินในการฝึกงานด้านเทคนิค

อนัตราย (abunai) อนัตราย (kiken) ไม่ได ้(dame)

อยา่จบั (sawaruna) ปล่อย (hanase) หยดุ (หยดุท�า) (yamero)

หยดุ (ใหห้ยดุเคร่ืองจกัร ฯลฯ) (tomero) หนี (nigero) กม้ลง (หลบ) (fusero )

(2) คำาศัพท์ไว้แจ้งปัญหา

ไฟใหม ้(kaji da) อุบติัเหตุ (jiko da) แผน่ดินไหว (jishin da)

สึนามิ (tsunami da) น�้าท่วม (kouzui da) เร่ืองใหญ่ (taihen da)

สถานการณ์ฉุกเฉินครับ/ค่ะ (kinkyujitai desu)

(3) คำาศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ช่วยดว้ย (tasukete) หายใจไม่ออก (kurushii) เจบ็ (itai)

ใครกไ็ดม้าตรงน้ีหน่อย (darekakite) รถพยาบาล (kyukyusha)
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参考

1.  緊急時に使う日本語

（1）技能実習中のとっさの言葉

あぶない（abunai） きけん（kiken） だめ（dame）

さわるな（sawaruna） はなせ（hanase） やめろ（yamero）

とめろ（tomero） にげろ（nigero） ふせろ（fusero ）

（2）トラブルを知らせる言葉

かじだ（kaji da） じこだ（jiko da） じしんだ（jishin da）

つなみだ（tsunami da） こうずいだ（kouzui da） たいへんだ（taihen da）

きんきゅうじたいです（kinkyujitai desu）

（3）救助を求める言葉

たすけて（tasukete） くるしい（kurushii） いたい（itai）

だれかきて（darekakite） きゅうきゅうしゃ（kyukyusha）
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2. 日本地図／แผนที่ประเทศญ่ีปุ่น
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3. 都道府県／ช่ือจงัหวัด

都道府県 都道府県県庁所在地

จงัหวดั ท่ีตัง้ส�านกังานจงัหวดั

北海道 Hokkaido 札幌市 Sapporo

青森県 Aomori 青森市 Aomori

岩手県 Iwate 盛岡市 Morioka

宮城県 Miyagi 仙台市 Sendai

秋田県 Akita 秋田市 Akita

山形県 Yamagata 山形市 Yamagata

福島県 Fukushima 福島市 Fukushima

茨城県 Ibaraki 水戸市 Mito

栃木県 Tochigi 宇都宮市 Utsunomiya

群馬県 Gunma 前橋市 Maebashi

埼玉県 Saitama さいたま市 Saitama

千葉県 Chiba 千葉市 Chiba

東京都 Tokyo 東京 Tokyo

神奈川県 Kanagawa 横浜市 Yokohama

新潟県 Niigata 新潟市 Niigata

富山県 Toyama 富山市 Toyama

石川県 Ishikawa 金沢市 Kanazawa

福井県 Fukui 福井市 Fukui

山梨県 Yamanashi 甲府市 Kofu

長野県 Nagano 長野市 Nagano

岐阜県 Gifu 岐阜市 Gifu

静岡県 Shizuoka 静岡市 Shizuoka

愛知県 Aichi 名古屋市 Nagoya

三重県 Mie 津市 Tsu

都道府県 都道府県県庁所在地

จงัหวดั ท่ีตัง้ส�านกังานจงัหวดั

滋賀県 Shiga 大津市 Otsu

京都府 Kyoto 京都市 Kyoto

大阪府 Osaka 大阪市 Osaka

兵庫県 Hyogo 神戸市 Kobe

奈良県 Nara 奈良市 Nara

和歌山県 Wakayama 和歌山市 Wakayama

鳥取県 Tottori 鳥取市 Tottori

島根県 Shimane 松江市 Matsue

岡山県 Okayama 岡山市 Okayama

広島県 Hiroshima 広島市 Hiroshima

山口県 Yamaguchi 山口市 Yamaguchi

徳島県 Tokushima 徳島市 Tokushima

香川県 Kagawa 高松市 Takamatsu

愛媛県 Ehime 松山市 Matsuyama

高知県 Kochi 高知市 Kochi

福岡県 Fukuoka 福岡市 Fukuoka

佐賀県 Saga 佐賀市 Saga

長崎県 Nagasaki 長崎市 Nagasaki

熊本県 Kumamoto 熊本市 Kumamoto

大分県 Oita 大分市 Oita

宮崎県 Miyazaki 宮崎市 Miyazaki

鹿児島県 Kagoshima 鹿児島市 Kagoshima

沖縄県 Okinawa 那覇市 Naha

2. 日本地図／แผนที่ประเทศญ่ีปุ่น
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STOP失踪 不法就労防止 SNSによる
勧誘に注意

他人になりますして配達伝票に署名する

【母国語相談ホットライン　　11:00～19:00】

中国語・ベトナム語
毎週月曜日・水曜日・金曜日

フィリピン語・英語
毎週火曜日・土曜日

インドネシア語
毎週火曜日・木曜日

タイ語
毎週木曜日・土曜日

外国人技能実習機構（OTIT）
※点線に沿って切り取り、パスケース等に入れておいてください。

他人の宅配便(商品)をだまし取る

他人に携帯電話を譲り渡す

ATM で他人名義の口座から現金を引き出す

他人に銀行口座・キャッシュカードを売る・譲る

他人になりますして配達伝票に署名する

他人の宅配便(商品)をだまし取る

他人に携帯電話を譲り渡す

ATM で他人名義の口座から現金を引き出す

他人に銀行口座・キャッシュカードを売る・譲る



[สายด่วนให้คำาปรึกษาเป็นภาษาแม่ 11.00 - 19.00 น.]

ภาษาจีน / ภาษาเวียดนาม
ทกุวนัจนัทร์ วนัพธุ และวนัศกุร์

ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาองักฤษ
ทกุวนัองัคาร และวนัเสาร์

ภาษาอินโดนีเซีย
ทกุวนัองัคาร และวนัพฤหสับดี

ภาษาไทย
ทกุวนัพฤหสับดี และวนัเสาร์

องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำาหรับชาวต่างชาต ิ(OTIT)
*กรุณาตดัตามรอยประ แลว้เกบ็ไวก้บัตวั ฯลฯ

หยดุหายตวั
ป้องกนัการ
ทาํงานผดิ
กฎหมาย

ระวงัการ
ชกัชวนทาง
โซเชยีลมเีดยี

เซน็ช่ือในใบส่งของโดยแอบอ้างเป็นผู้อ่ืน

หลอกรับของ (สนิค้า) ของผู้อ่ืน

ให้ผู้อ่ืนใช้โทรศัพท์มือถือ

ถอนเงนิสดจากบญัชีที่เป็นช่ือผู้อ่ืนทางตู้ ATM

ขายหรือให้ยมืบญัชีธนาคารหรือบตัร ATM แก่ผู้อ่ืน

ให้ผู้อ่ืนใช้โทรศัพท์มือถือ

ถอนเงนิสดจากบญัชีที่เป็นช่ือผู้อ่ืนทางตู้ ATM

ขายหรือให้ยมืบญัชีธนาคารหรือบตัร ATM แก่ผู้อ่ืน

หลอกรับของ (สนิค้า) ของผู้อ่ืน
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外国人技能
実習機構 表紙（表）（1,4）

技能実習手帳（タイ語版）
X4

0085 2 責了

背幅（データサイズ）4mm

製版寸法 天地 188.0mm

 左右 266.0mm

技能実習生手帳

外国人技能実習機構

OTIT

タイ語版




