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＜母国語相談サイト＞

 外国人在留総合インフォメーションセンター

入国在留手続に関する相談は、下記をご利用ください。

電話： 0570-013904
 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

Eメール： info-tokyo@i.moj.go.jp
毎週： 月～金　8:30～ 17:15
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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

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。

一旦帰国
3号に移行する前、又は、技能実習３号を開始してから
１年以内に1か月以上帰国する必要があります

1. บทนํา

คู่มือผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคฉบบันี�รวบรวมขอ้มูลที�เป็นประโยชนส์าํหรับคุณ ใหส้ามารถใชชี้วติในระหวา่ง

ฝึกงานดา้นเทคนิคในประเทศญี�ปุ่นไดอ้ยา่งเตม็ที�และมีสุขภาพดี

เมื�อคุณมาเป็นผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคแลว้ จะไดเ้รียนทกัษะ เทคนิค และความรู้ (ต่อไปนี� เรียกวา่ “ทกัษะฯ”) 

ต่าง ๆ นานา ภายใตส้ญัญาจา้งงานในประเทศญี�ปุ่น และในระหวา่งช่วงเวลาดงักล่าว คุณจะตอ้งอยูภ่ายใต้

กฎหมายของประเทศญี�ปุ่นจาํนวนมาก คู่มือฉบบันี� มีขอ้มูลที�ควรรู้ในการใชชี้วติในประเทศญี�ปุ่น และสิ�งที�

สาํคญัเป็นพิเศษจากกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

เราหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่คุณจะใชคู่้มือฉบบันี�อยา่งเตม็ที� และจะเป็นประโยชนต่์อการใชชี้วติในประเทศญี�ปุ่น

ต่อจากนี�ของคุณ

2. ระบบฝึกงานด้านเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติ

“ระบบฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติ” มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหผู้ป้ฏิบติังานจากประเทศต่าง ๆ มาฝึกทกัษะฯ ทางอุตสาหกรรม 

ฯลฯ ของประเทศญี�ปุ่น และนาํทกัษะฯ ที�เรียนรู้กลบัไปพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศของตนต่อไป

การฝึกงานดา้นเทคนิคของคุณจะดาํเนินตามแผนการฝึกงานดา้นเทคนิคที�กาํหนดโดยหน่วยงานที�จดัการฝึก ขอใหป้ฏิบติัตามแผน

ดงักล่าว โดยเขา้รับการฝึกงานดา้นเทคนิคและคิดใหดี้วา่แต่ละวนัจะทาํอะไร เพื�อใหไ้ดรั้บทกัษะฯ ตามเป้าหมาย

มาประเทศญี�ปุ่น ขั �นตอนการฝึกงานด้านเทคนิค

การฝึกงานด้าน
เทคนิค
ระดบั 1

ปีที� 1

อบรม
(การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 1)
- หลงัเดินทางมาถึงประเทศญี�ปุ่นจะมีการอบรมใหค้วามรู้

- เรียนรู้เกี�ยวกบัการใชชี้วติในประเทศญี�ปุ่นและระบบการฝึกงานดา้นเทคนิค

- หลงัจากนั�น จึงจะเริ�มฝึกงานที�หน่วยงานที�จดัการฝึก

*เป้าหมาย:  ผ่านการสอบวัดระดบัความสามารถทางเทคนิคขั �นพื �นฐาน 
(สอบทฤษฎีและปฏบิตั)ิ

ฝึกงาน

การฝึกงานด้าน
เทคนิค
ระดบั 2

ปีที� 2

ฝึกงาน

(การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 2)
- พฒันาทกัษะฯ ที�เรียนรู้จากการฝึกงานดา้นเทคนิค 1

*เป้าหมาย:  ผ่านการสอบวัดระดบัความสามารถทางเทคนิคขั �น 3 
(สอบปฏบิตั)ิ

ปีที� 3

การฝึกงานด้าน
เทคนิค
ระดบั 3

ปีที� 4
ฝึกงาน

(การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 3)
- เป็นการประยกุตท์กัษะฯ ที�เรียนรู้จากการฝึกงานดา้นเทคนิค 2

- ฝึกทกัษะใหม้ากยิ�งขึ�น

*เป้าหมาย:  ผ่านการสอบวัดระดบัความสามารถทางเทคนิคขั �น 2 
(สอบปฏบิตั)ิ

ปีที� 5

กลับประเทศของตน (หลังกลับประเทศของตน)
กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสํารวจตดิตามผล!
จะมีแบบสาํรวจส่งไปหาคุณหลงักลบัประเทศ กรุณาตอบสถานะการทาํงานหลงักลบั

ประเทศและสถานะการใชท้กัษะ เทคนิค และความรู้ที�ไดเ้รียนรู้ไปจากประเทศญี�ปุ่น

กลับประเทศของตนชั�วคราว ก่อนจะขึ �นไประดบั 3 หรือ ภายใน 1 ปี ที�เริ�มฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 3 
จะต้องกลับประเทศของตนเองอย่างน้อย 1 เดือนขึ �นไป
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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・知識

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、原則として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。
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３号開始前、又は、技能実習３号開始後１年

以内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、分からないことがあれば、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。

(4) 「特定技能1号」への移行
技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、特定技能1号への移行にあたって、技能試験や

日本語能力試験が免除されます。
特定技能1号とは、2019年4月に始まった日本で働くための在留資格の1つです。

*เป้าหมาย
- ประเภทการสอบวดัระดบัที�เป็นเป้าหมายของแต่ละระดบัการฝึกงานดา้นเทคนิค

การฝึกงาน
ด้านเทคนิค

การสอบวัดระดบัที�เป็นเป้าหมาย เกณฑ์ความรู้และทกัษะที�ต้องการ

ระดบั 1
การสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั�นพื�นฐาน

(หรือ การสอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั�นตน้)

ทกัษะและความรู้ขั�นพื�นฐาน

ที�จาํเป็นในการทาํงานขั�นพื�นฐาน

ระดบั 2
การสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั�น 3

(หรือ การสอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั�นเทคนิคเฉพาะทาง)

ทกัษะและความรู้

ที�ผูป้ฏิบติังานดา้นเทคนิคขั�นตน้ควรมี

ระดบั 3
การสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั�น 2

(หรือ การสอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั�นสูง)

ความรู้และทกัษะที�ผูป้ฏิบติังานดา้น

เทคนิคขั�นกลางควรมี

คุณตอ้งผา่นการสอบวดัระดบัที�กาํหนดเป็นเป้าหมายของระดบัก่อนหนา้ จึงจะสามารถขึ�นไปฝึกในระดบั 2 หรือ 3 และถึงแมจ้ะสอบ

ตกไปครั�งหนึ�งกย็งัมีโอกาสใหส้อบใหม่ไดอี้กครั�ง จึงขอใหพ้ยายามฝึกเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายที�วางไว้

(1) การฝึกงานด้านเทคนิคปีที� 1 (การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 1)

ในการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 1 จะเริ�มจากการอบรมหลงัเขา้ประเทศญี�ปุ่น ซึ�งจะสอนความรู้ที�จาํเป็นในการฝึกงานดา้นเทคนิคใน

ประเทศญี�ปุ่น

โดยมีรายละเอียดดงันี�
- ภาษาญี�ปุ่น

- ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัการใชชี้วติในประเทศญี�ปุ่น

- ความรู้เกี�ยวกบักฎหมายที�จาํเป็นในการฝึกงานดา้นเทคนิค

- ความรู้ที�จาํเป็นในการเรียนรู้ความสามารถดา้นเทคนิค

หลงัจากนั�นจะไปเรียนรู้ทกัษะฯ ภายใตส้ญัญาจา้งงานกบัหน่วยงานที�จดัการฝึก

กรณีที�จะขึ�นไปฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 2 จะตอ้งผา่นการสอบทฤษฎีและปฏิบติัของการสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั�น

พื�นฐาน (หรือการสอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั�นตน้)

(2) การฝึกงานด้านเทคนิคปีที� 2 - 3 (การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 2)

การฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 2 จะเป็นการฝึกฝน(เรียนรู้)ทกัษะฯที�ไดจ้ากการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 1 ใหม้ากยิ�งขึ�น โดยตามหลกั

แลว้จะตอ้งฝึกทกัษะฯกบัหน่วยงานที�จดัการฝึกที�เดิม

การสาํเร็จการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 2 จะตอ้งผา่นการสอบปฏิบติัของการสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั�น 3 (หรือการ

สอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั�นเทคนิคเฉพาะทาง)

(3) การฝึกงานด้านเทคนิคปีที� 4 - 5 (การฝึกงานด้านเทคนิคระดบั 3)

การฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 จะเป็นการฝึกฝนทกัษะฯ ที�ไดจ้ากการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 2 ใหช้าํนาญ โดยจะฝึกภายใตก้ารดูแล

ของหน่วยงานที�จดัการฝึกและหน่วยงานกาํกบัดูแลที�ดี

จากการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 1 ขึ�นระดบั 2 จะตอ้งฝึกงานต่อกบัหน่วยงานที�จดัการฝึกที�เดิม แต่การขึ�นระดบั 3 ไม่จาํเป็นตอ้งเป็น

หน่วยงานที�จดัการฝึกที�เดียวกบัระดบั 2 ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคสามารถเลือกหน่วยงานที�จดัการฝึกไดด้ว้ยตวัเอง

และกรณีที�จะขึ�นไประดบั 3, ก่อนเริ�มการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 หรือ ภายใน 1 ปี ที�เริ�มการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 จะตอ้ง

กลบัประเทศของตนเองอยา่งนอ้ย 1 เดือนขึ�นไป เนื�องจากหากฝึกงานไปถึงระดบั 3 ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคจะตอ้งจากประเทศของ

ตนเองนานสูงสุดถึง 5 ปี ขอใหก้ลบับา้นไปพบกบัครอบครัว ฯลฯ เพื�อใหนึ้กถึงความสมัพนัธ์กบัประเทศของตนอีกครั�งหนึ�ง

การสาํเร็จการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 จะตอ้งผา่นการสอบปฏิบติัของการสอบวดัระดบัความสามารถทางเทคนิคขั�น 2 (หรือการ

สอบประเมินการฝึกงานดา้นเทคนิคขั�นสูง) 

ในการเปลี�ยนหน่วยงานที�จดัการฝึกในการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 จะตอ้งยื�นเรื�องขอสมคัรงานต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล หากมี

เรื�องที�ไม่เขา้ใจสามารถปรึกษา ที�องคก์รฯหรือเคานเ์ตอร์ใหค้าํปรึกษาเป็นภาษาแม่ได้

(4) การย้ายไปสู่ “แรงงานทกัษะเฉพาะทางหมายเลข 1” 

เมื�อผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคฝึกจบระดบั 2 ไดด้ว้ยดีแลว้ หากจะยา้ยไปสู่แรงงานทกัษะเฉพาะทางหมายเลข 1จะไดรั้บการยกเวน้การสอบ

วดัระดบัความสามารถทางเทคนิค และการสอบวดัระดบัความสามารถภาษาญี�ปุ่น

 แรงงานทกัษะเฉพาะทางหมายเลข 1เป็นหนึ�งในสถานภาพการพาํนกัสาํหรับการทาํงานในญี�ปุ่นที�เริ�มในเดือนเมษายน 2019 

10 11



 3. フォローアップ調査

フォローアップ調査にご協力ください

機構では、技能実習を終えて帰国する技能実習生の方を対象に、帰国後の就職状況や日
本での技能実習の実態を把握することを目的として「帰国後技能実習生のフォローアップ
調査」を行います。
今後の技能実習制度をより良いものにするために、技能実習を修了して帰国する技能実

習生の方のご意見を伺うもので、とても大切な調査です。
帰国前に監理団体や実習実施者からアンケート調査票を渡された場合は、帰国後にIDと

パスワードを使用してオンライン調査画面にログインし、調査画面から自分で入力して回
答するか、紙の調査票に自分で記入した上で同封の返信用封筒に入れて投函するか、どち
らかをお選びください。

あなたのアンケートは日本で技能実習を行う技能実習生にとって役に立つものです。
是非ご協力をお願いします。

オンラインにより回答する場合

・ 帰国後に、それぞれに割り振られた
IDとパスワードを使用してオンライ
ン調査画面にログインしてください

・ 回答ページに表示された調査票の画
面から自分で回答してください

・ 設問をクリックする等により、回答
ができます

郵送により回答する場合

・ 帰国後に、調査票を自分で記入して
ください

・ 記入した調査票は、同封の返信用封
筒に入れて投函してください

・ 投函する際に切手を貼る必要はあり
ません

2018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98.2％ となっている。
・ 役に立った具体的な内容は、「修得した技能」の割合が75.3％と最も高く、「日本での生

活経験」が68.5％、「日本語能力の修得」が68.3％ 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(22.2％ )」、「雇用されて働くことが決

まっている(9.1％ )」、「起業している(15.0％ )」と回答した人の合計は46.2％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25.3％となっている。
・ 従事する仕事の内容は「実習と同じ仕事(48.2％ )」または「実習と同種の仕事(19.8％ )」と

回答した人が、68.0％となっている。

 3. แบบสาํรวจตดิตามผล

กรุณาให้ความร่วมมือในการติดตามผล

ระบบนี�จดัทาํ “แบบสาํรวจติดตามผลของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคหลงักลบัประเทศ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

ที�ไดเ้ดินทางกลบัประเทศหลงัจากเสร็จสิ�นการฝึกอบรม และมีวตัถุประสงคเ์พื�อรับรู้สถานการณ์การจา้งงานหลงัจากกลบัจาก

ประเทศญี�ปุ่นและสถานการณ์จริงจากการฝึกงานดา้นเทคนิคจากญี�ปุ่น 

แบบสาํรวจนี�มีความสาํคญั เนื�องจากใชค้วามคิดเห็นของผูฝึ้กงานที�จบการฝึกงานและไดก้ลบัประเทศไปแลว้ เพื�อพฒันาระบบ

ฝึกงานดา้นเทคนิคในอนาคตใหดี้ยิ�งขึ�น

หากไดรั้บแบบสาํรวจจากหน่วยงานกาํกบัดูแลหรือหน่วยงานที�จดัฝึกอบรมก่อนกลบัประเทศ เมื�อกลบัประเทศแลว้ คุณ

สามารถที�จะเลือกการตอบโดยลงชื�อเขา้ใชแ้บบสาํรวจออนไลนโ์ดยใช ้ID และรหสัผา่นของคุณ แลว้กรอกขอ้มูลลงในหนา้จอ

แบบสาํรวจดว้ยตนเอง หรือตอบแบบสาํรวจกระดาษดว้ยตนเองและส่งกลบัโดยใส่ในซองจดหมายที�แนบมากบัแบบสาํรวจ

แบบสอบถามของคุณ เป็นประโยชนส์าํหรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคในประเทศญี�ปุ่น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน

กรณีตอบกลับทางออนไลน์

•  หลงัจากกลบัจากญี�ปุ่นแลว้ใหล้งชื�อเขา้ใชห้นา้จอ

แบบสาํรวจออนไลนโ์ดยใช ้ID และรหสัผา่นที�ได้

รับมอบมา

•  โปรดตอบแบบสาํรวจดว้ยตวัเองจากหนา้จอของ

แบบสาํรวจที�ปรากฏบนหนา้ตอบรับ

•  คุณสามารถตอบแบบสาํรวจไดโ้ดยคลิกที�คาํถาม

  กรณีตอบกลับทางไปรษณีย์ 

•  กรุณากรอกขอ้มลูลงในแบบสาํรวจดว้ยตนเองหลงั

กลบัจากญี�ปุ่น

•  หลงัจากกรอกขอ้มูลแลว้กรุณาใส่แบบสาํรวจในซอง

ตอบแบบสาํรวจที�แนบมาดว้ย แลว้ส่งกลบั

•  ไม่จาํเป็นตอ้งติดแสตมป์เมื�อส่งกลบัทางไปรษณีย์

สรุปผลการสํารวจตดิตามผลสําหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที�กลับประเทศประจาํปี 2018 โดยสังเขป

- ผูที้�ตอบวา่สิ�งที�ไดเ้รียนรู้ผา่นการฝึกงานดา้นเทคนิค “เป็นประโยชน”์ มี ��.�%

- สิ�งที�ไดเ้รียนรู้จากการฝึกงานที�เป็นประโยชน ์มีผูต้อบวา่ “ทกัษะที�เรียน” เป็นประโยชนสู์งสุดถึง ��.�%   

“ประสบการณ์ที�ไดอ้าศยัในญี�ปุ่น” 68.5% และ “การเรียนรู้ความสามารถทางภาษาญี�ปุ่น” 68.3% ตามลาํดบั 

- สาํหรับสถานะการทาํงานหลงักลบัประเทศ  มีผูต้อบวา่ “ไดรั้บการวา่จา้งและทาํงานอยู ่(��.�%)” “ไดรั้บการตอบรับวา่

จะจา้งแลว้ (9.1%)” และ “เปิดกิจการ ของตวัเอง (15.0%)” รวมเป็น 46.2% 

และมีผูต้อบวา่ “กาํลงัหางาน” หลงักลบัประเทศ 25.3% 

- ในส่วนของเนื�อหางาน มีผูต้อบวา่ “ทาํงานเหมือนกบัที�ฝึก (��.�%)” และ “ทาํงานลกัษณะเดียวกบัที�ฝึก (��.�%)” รวม

เป็น 68.0%
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 4. 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。

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、技能実習生は出入国在留管理
庁長官及び厚生労働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. กฎหมายฝึกงานด้านเทคนิค

กฎหมายนี�มีชื�อเตม็อยา่งเป็นทางการวา่ “กฎหมายเกี�ยวกบัการจดัการฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติอยา่งเหมาะสมและการ

คุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค” (ต่อไปนี� เรียกวา่ “กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค”) <บญัญติั: 28 พฤศจิกายน 

2016 / บงัคบัใช:้ 1 พฤศจิกายน 2017>

กฎหมายฉบบันี�กาํหนด i) ขอ้กาํหนดที�จาํเป็นสาํหรับหน่วยงานที�จดัการฝึกงานดา้นเทคนิคและหน่วย

งานกาํกบัดูแลที�มีหนา้ที�กาํกบัดูแลการจดัการฝึกดงักล่าว และ ii) มาตรการคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค 

ฯลฯ เพื�อจดัการฝึกงานดา้นเทคนิคอยา่งเหมาะสมและคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค อีกทั�งทาํใหห้น่วย

งานที�จดัการฝึกและหน่วยงานกาํกบัดูแลที�ดี สามารถจดัการฝึกงานดา้นเทคนิคไดอ้ยา่งดีมากยิ�งขึ�น

[คาํอธิบาย] สาระสําคัญของกฎหมายฝึกงานด้านเทคนิค

- การทาํระบบการฝึกงานดา้นเทคนิคใหเ้หมาะสมและการคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

- ควรกาํหนดหลกัการพื�นฐานสาํหรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค หนา้ที�ของผูเ้กี�ยวขอ้ง และนโยบายพื�นฐานเกี�ยวกบัการฝึกงาน

ดา้นเทคนิค

- แผนการฝึกงานดา้นเทคนิคที�จดัทาํแยกตามแต่ละผูฝึ้กงานตอ้งไดรั้บอนุมติั โดยกาํหนดเกณฑแ์ละเหตุผลในการอนุมติั ฯลฯ 

พร้อมทั�งกาํหนดสิทธิในการเรียกรายงาน สั�งปรับปรุง ยกเลิกการอนุมติั ฯลฯ โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงที�รับผดิชอบ

- หน่วยงานกาํกบัดูแลตอ้งไดรั้บอนุญาต โดยกาํหนดเกณฑแ์ละเหตุผลในการอนุญาต ฯลฯ พร้อมทั�งกาํหนดสิทธิในการ

เรียกรายงาน สั�งปรับปรุง ยกเลิกการอนุญาต ฯลฯ โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงที�รับผดิชอบ

- สาํหรับมาตรการเกี�ยวกบัการคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ไดก้าํหนดขอ้หา้ม เช่น การกระทาํอนัเป็นการล่วงละเมิด

สิทธิมนุษยชนของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ฯลฯ และบทลงโทษกรณีที�ฝ่าฝืน รวมถึงกาํหนดใหใ้หค้าํปรึกษา ใหข้อ้มูล ช่วย

เหลือ ฯลฯ ต่อผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคดว้ย

- การขยายระบบฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติ

- เฉพาะหน่วยงานที�จดัการฝึกและหน่วยงานกาํกบัดูแลที�ดีเท่านั�น ที�จะสามารถรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคระดบั 3 (จดัการ

ฝึกงานดา้นเทคนิคปีที� 4 - 5)

โดยเฉพาะในเรื�องการคุม้ครองผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค มีกาํหนดไวด้งันี�
- กาํหนดขอ้หา้ม เช่น การกระทาํอนัเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ฯลฯ และบทลงโทษ

[คาํอธิบาย] การกระทาํอันเป็นการล่วงละเมดิสทิธิมนุษยชนของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

i. การบงัคบัฝึกงานดา้นเทคนิค
ii. การกาํหนดเงินค่าปรับ ฯลฯ
iii. การทาํสญัญาจดัการเงินฝาก
iv. การเกบ็หนงัสือเดินทางและไซริวการ์ด
v. การจาํกดัอิสรภาพในการใชชี้วติส่วนตวั

- หากหน่วยงานที�จดัการฝึกหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลไดท้าํการละเมิดกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคสามารถ

ร้องเรียนไปยงัสาํนกังานตรวจและควบคุมคนเขา้เมืองหรือร้องเรียนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและ

สวสัดิการได้

และกาํหนดบทลงโทษกรณีมีการทาํใหเ้สียผลประโยชนเ์นื�องจากการรายงานดงักล่าวดว้ย

- ใหอ้งคก์รฝึกงานใหค้าํปรึกษา ใหข้อ้มลู ช่วยเหลือ ฯลฯ ต่อผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค
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 5. 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

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31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地方事務所・支所における相談・申告
（地方事務所・支所の住所連絡先は93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。

○ 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】
https://www.support.otit.go.jp/jisshu/

5. องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาตคืิออะไร

องคก์รฝึกงานเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงยติุธรรมและกระทรวง

สาธารณสุข แรงงานและสวสัดิการของประเทศญี�ปุ่น

โดยองคก์รฝึกงานมีอาํนาจและหนา้ที�ดงัต่อไปนี�

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงที�รับผิดชอบ
(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุิธรรมและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ แรงงานและสวสัดกิาร)

องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติ
(Organization for Technical Intern Training)

จ้างงานกํากบัดแูล

อนุมตัิ

A

หน่วยงานกํากบั
ดแูล

B

หน่วยงานที�
จดัการฝึก

C

ผู้ ฝึกงานด้าน
เทคนิค

A: อาํนาจขององคก์รฝึกงานต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล

i. ตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงานกาํกบัดูแล

ตรวจสอบการทาํงานตามระยะ / ตรวจสอบการทาํงานตามการรายงาน

ii. ขอใหห้น่วยงานกาํกบัดูแลส่งรายงาน

B: อาํนาจขององคก์รฝึกงานต่อหน่วยงานที�จดัการฝึก

i. อนุมติัแผนการฝึกงานดา้นเทคนิค

ii. ตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงานที�จดัการฝึก

ตรวจสอบการทาํงานตามระยะ / ตรวจสอบการทาํงานตามการรายงาน

iii. ขอใหห้น่วยงานที�จดัการฝึกส่งรายงาน

iv. รับเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานที�จดัการฝึก

C: หนา้ที�ขององคก์รฝึกงานต่อผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

i. ใหค้าํปรึกษาและรับการรายงานเป็นภาษาแม่ของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

- การปรึกษาทางโทรศพัท ์(รายละเอียดดูหนา้ 30)

- การปรึกษาทางอีเมล (รับตลอด 24 ชั�วโมง)

- ทางแบบฟอร์มอีเมลในหนา้รับปรึกษาเป็นภาษาแม่ในเวบ็ไซตข์ององคก์รฝึกงาน

ii. ใหค้าํปรึกษาและรับการรายงานที� สาขาและสาํนกังานทอ้งถิ�น

(ที�อยูแ่ละช่องทางติดต่อ สาขาและสาํนกังานทอ้งถิ�น ดูหนา้ 92)

iii. สนบัสนุนการเปลี�ยนสถานที�ฝึกงาน

- ใหก้ารสนบัสนุนในกรณีดงัเช่นที�ระบุต่อไปนี�
- การฝึกงานดา้นเทคนิคเป็นไปอยา่งยากลาํบาก แต่คุณตอ้งการฝึกงานดา้นเทคนิคต่อ 

- สาํหรับการเปลี�ยนสถานที�ฝึกงาน กรุณาปรึกษาเคานเ์ตอร์ใหค้าํปรึกษาเป็นภาษาแม่ หรือสาํนกังานใหญ่ สาขาและ

สาํนกังานทอ้งถิ�นขององคก์รฝึกงาน หรือใชเ้วบ็ไซตต่์อไปนี�

[หน้าสนับสนุนการเปลี�ยนสถานที�ฝึกงานในเวบ็ไซต์ขององค์กรฝึกงาน]
https://www.support.otit.go.jp/jisshu/
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 ６．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）

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。
技能実習生の皆さんは、この技能実習法の理念に基づき実習先で技能を修得し、本国で修得

した技能を役立ててください。
また、技能実習生の皆さんは、在留資格「技能実習」で本邦に入国しており、技能実習以外の、

他の仕事をすることはできません。実習先以外の他所で、仕事をすることもできません。
したがって、たとえ同じ実習先であっても技能実習以外の仕事として、アルバイトをするこ

とは認められていません。
これらの行為は、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ので、注意し

てください。

≪技能実習生の失踪問題≫
近年、技能実習生として来日したにもかかわらず、技能実習の途中で実習

先から失踪する者が増加しており、大きな問題となっています。
実習先から失踪して別の仕事をすることは、入管法の資格外活動違反とし

て退去強制の対象となりうるほか、犯罪として処罰されることのある行為で
あり、みなさんにとって何ら利益になりません。ですから、友人やＳＮＳな
どを通じて「実習先から失踪すれば、もっとお金が稼げる仕事がある。」などの
誘いがあったとしても決してこのような誘いに乗ってはいけません。

≪入管法の罰則等≫
不法残留罪：3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
資格外活動の罪：1年以下の懲役若しくは禁固若しくは200万円以下の罰金
（専ら行っていると明らかに認められる場合は、3年以下の懲役若しくは禁

固若しくは300万円以下の罰金）
不法就労助長罪：3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金

  ７． 入国前に送出機関等に支払う費用について

（監理団体と送出機関の不適切な関係について）

技能実習生の皆さんが、日本に入国する前に支払う費用については、機構あてに提出する書
類の中で、「外国の送出機関が徴収する費用明細書（参考様式第２－１０号）」（以下「費用明細書」
という。）において明記され、送出機関等は、当該費用以外の金銭を技能実習生及びその関係者（親
族等）から徴収することはできず、また、徴収する費用の内容についても、技能実習生に十分に
理解させることを送出機関が誓約することとなっています。皆さんが失踪防止などを目的とし
て保証金を徴収されたり、送出機関あるいは送出機関以外の組織、個人等から費用明細書以外
の金銭を徴収されたりした場合は、機構に相談してください（93ページ参照）。
また、技能実習法第２８条第１項には、監理団体が監理事業に関し、団体監理型実習実施者

等、団体監理型技能実習生その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けて

6. ความรับผิดชอบของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตอ้งทุ่มเทใหก้บัการฝึกงานดา้นเทคนิค เพื�อเรียนรู้ทกัษะฯ ฯลฯ และนาํทกัษะฯ ดงักล่าวกลบัไปถ่ายทอด

ต่อใหก้บัผูค้นในประเทศของตน

(กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค มาตรา 6)

ดงัเช่นที�ระบุขา้งตน้ กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค มาตรา 6 ไดก้าํหนดความรับผดิชอบของกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคเอาไวอ้ยา่ง 

ชดัเจน ใหผู้ฝึ้กงานดา้นเทคนิคทุ่มเทใหก้บัการฝึกงานดา้นเทคนิค

ขอใหผู้ฝึ้กงานดา้นเทคนิคทุกท่าน นาํความรู้ดา้นเทคนิคที�ไดรั้บจากสถานที�ฝึกงานตามกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชนใ์นประเทศของตวัเอง

อีกทั�ง ผูฝึ้กงานทุกท่านเขา้มายงัประเทศญี�ปุ่นดว้ยวซ่ีา "สาํหรับฝึกงานดา้นเทคนิค" จึงไม่สามารถทาํงานอื�นไดน้อกจากการฝึกงาน 

และไม่สามารถทาํงานในสถานที�อื�นไดน้อกจากสถานที�ฝึกงาน

เพราะฉะนั�น ถึงแมจ้ะอยูภ่ายในสถานที�ฝึกงานเดียวกนั กไ็ม่สามารถทาํงานพิเศษ ซึ�งถือวา่เป็นงานนอกเหนือจากการฝึกงานดา้น

เทคนิคได้

การกระทาํเหล่านี�  จะทาํใหคุ้ณไดรั้บการลงโทษตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่น โปรดใชค้วามระมดัระวงั

≪ปัญหาการหายตวัไปของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค≫
ในปัจจุบนั แมจ้ะมาญี�ปุ่นในฐานะผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค แต่จาํนวนผูฝึ้กงานที�หายตวัไปจากสถานที�ฝึกงาน

ในระหวา่งการฝึกมีจาํนวนเพิ�มขึ�น ทาํใหเ้กิดเป็นปัญหาใหญ่

การหายจากสถานที�ฝึกงานเพื�อไปทาํงานอื�นถือเป็นการกระทาํที�ขดัต่อกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง ทาํให้

อาจถกูบงัคบัส่งตวักลบัประเทศและเป็นการกระทาํที�สามารถถกูลงโทษในรูปความผดิอาญาอีกดว้ย การก

ระทาํนี� จึงไม่เป็นผลดี ดงันั�นแมว้า่จะมีคาํชกัชวนผา่นจากเพื�อนหรือจาก SNS เช่น "ถา้หนีออกมาจากสถาน

ที�ฝึกงานแลว้มีงานที�สามารถเกบ็เงินไดเ้ยอะกวา่ใหท้าํ" กไ็ม่ควรหลงเชื�อ รวมถึงไม่ควรตอบรับคาํเชิญดงั

กล่าวโดยเดด็ขาด

≪ระเบียบการลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎหมายตรวจคนเขา้เมือง≫
ความผดิฐานอยูเ่กินวซ่ีา：จาํคุกไม่เกิน�ปี หรือปรับไม่เกิน3,000,000เยน

ความผดิฐานทาํงานที�อยูน่อกเหนือใบอนุญาต：จาํคุก(พร้อมทาํงานในเรือนจาํ)ไม่เกิน�ปี หรือจาํคุก หรือ

ปรับ ไม่เกิน2,000,000เยน)

(เฉพาะกรณีที�สามารถพิสูจนไ์ดว้า่เตม็ใจไปทาํงานอยา่งชดัเจน จะตอ้งโทษจาํคุก (พร้อมทาํงานในเรือนจาํ) 

ไม่เกิน�ปีหรือจาํคุก หรือปรับไม่เกิน3,000,000เยน)

ความผดิฐานส่งเสริมการทาํงานที�ผดิกฎหมาย：จาํคุกไม่เกิน�ปี หรือปรับไม่เกิน3,000,000เยน

7. ค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้กับหน่วยงานที�ส่งตวัมาก่อนเข้าประเทศ 
(ความสัมพนัธ์ที�ไม่เหมาะสมของหน่วยงานกาํกับดแูลและ
หน่วยงานที�ส่งตวัมา)

เกี�ยวกบัค่าใชจ่้ายที�ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคทุกท่านจ่ายก่อนเขา้มายงัประเทศญี�ปุ่น  อยูใ่นเอกสารที�ส่งใหก้บัองคก์ร ระบุไวว้า่  "ใบราย

ละเอียดค่าใชจ่้ายที�เรียกเกบ็โดยหน่วยงานต่างประเทศที�ส่งตวัมา  (แบบฟอร์มอา้งอิงที� 2-10)(ดา้นล่างเรียกวา่"ใบรายละเอียดค่าใช้

จ่าย")  อยา่งชดัเจน  นอกจากค่าใชจ่้ายดงักล่าวแลว้ หน่วยงานที�ส่งตวัมาไม่สามารถเรียกเกบ็อยา่งอื�นจากผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคและผู ้

เกี�ยวขอ้ง(ญาติพี�นอ้ง ฯลฯ)  และในส่วนของรายละเอียดค่าใชจ่้าย  ทางหน่วยงานที�ส่งตวัมากส็ญัญาวา่จะทาํใหผู้ฝึ้กงานเขา้ใจอยา่ง

ชดัเจน กรณีที�มีการเรียกเกบ็ เงินประกนัเพื�อป้องกนัการหายตวัไปของทุกคน ฯลฯ  จากหน่วยงานที�ส่งตวัมาหรือหน่วยงานอื�นๆ 
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はならないことが規定されています（ただし、その例外として、同条第２項において、監理事業
に通常必要となる経費等については、あらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することが
できるとされています。これを「監理費」といいます。）。監理団体が監理費に該当しない金銭を
送出機関を含む技能実習の関係者から受け取った場合（例えば、監理団体が送出機関等からキッ
クバックを受け取った場合）は、当該監理団体は監理団体の許可の取消しや罰則の適用対象とな
りますので、もし、このようなことを知った時には、機構に相談してください。

なお、これらの相談をすることによって技能実習生の皆さんが不利益に取り扱われることは
ありません。

 ８．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て行動しましょう。

（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。よくわからないまま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。

หรือ มีการเรียกเกบ็อยา่งอื�นนอกเหนือจากในใบรายละเอียดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล กรุณาปรึกษากบัทางองคก์ร  (อา้งอิงหนา้ 92)

อีกทั�ง ตามกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคมาตรา28(1) หน่วยงานกาํกบัดูแลเป็นธุรกิจเกี�ยวกบัการควบคุมดูแล หน่วยงานที�จดัการฝึก  ผู ้

ฝึกงานดา้นเทคนิคและผูเ้กี�ยวขอ้งอื�นๆ ฯลฯ ถกูกาํหนดไวว้า่ไม่วา่จะใชชื้�อเรียกแบบไหน จะเป็นค่าดาํเนินการหรือค่าตอบแทนกห็า้ม

รับ (ทวา่ ตวัอยา่งนอกเหนือจากนี�ในมาตราเดียวกนั(2) ค่าใชจ่้ายทั�วไปที�จาํเป็น ต่อธุรกิจการดูแลสามารถเรียกเกบ็ไดต้ามจาํนวนเงิน

ที�แจง้ไวล่้วงหนา้ เรียกวา่ "ค่าจดัการดูแล") กรณีที�หน่วยงานกาํกบัดูแลรับเงินนอกเหนือจากที�กาํหนดจากผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูฝึ้กงานรวม

ถึงหน่วยงานที�ส่งตวัมา (เช่น หน่วยงานกาํกบัดูแลรับสินบนจากหน่วยงานที�ส่งตวัมา) หน่วยงานกาํกบัดูแลที�เขา้ข่ายจะถกูถอนใบ

อนุญาตและถกูลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบั หากท่านทราบเรื�องราวดงักล่าว กรุณาปรึกษากบัทางองคก์ร

นอกจากนี�  การปรึกษาเรื�องราวดงักล่าว ไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียแก่ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคแต่อยา่งใด

8. การเตรียมใจเข้าฝึกงานด้านเทคนิค

(1) เริ�มวันด้วยการ “ทกัทาย”

เมื�อไปทาํงาน ใหเ้ริ�มจากการกล่าวทกัทายกนัอยา่งแขง็ขนั

การทกัทายกนัทาํใหเ้ริ�มวนันั�นไดด้ว้ยความรู้สึกที�ดี และทาํใหเ้กิดบรรยากาศอนัสดใสในที�ทาํงานและทาํให้

เกิดความร่วมมือกนัไดเ้ป็นอยา่งดี

อีกทั�งการสื�อสารอยา่งจริงจงักท็าํใหม้นุษยสมัพนัธ์ในที�ทาํงานดีขึ�นดว้ย ส่งผลใหส้ามารถเพิ�มประสิทธิผลใน

การฝึกงานดา้นเทคนิคไดอ้ยา่งมาก

(2) ปฏบิตัติามกฎ

ในบริษทัจะมีผูค้นทาํงานอยูจ่าํนวนมาก จึงตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบที�กาํหนดไว ้เพื�อใหส้ามารถทาํงาน

ไดอ้ยา่งราบรื�น และการรักษาเวลาและคาํสญัญาจะทาํใหคุ้ณไดรั้บความไวว้างใจดว้ย ขอใหป้ฏิบติัตามกฎ

ระเบียบที�กาํหนด  และทาํความเขา้ใจคาํสั�งของผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิคและที�ปรึกษาดา้นการใช ้

ชีวติประจาํวนัพร้อมทั�งปฏิบติัตามดว้ย

(3) ตั �งใจเรียน

หากทาํงานไปดว้ยคิดเรื�องอื�นไปดว้ย เหม่อลอยหรือต่อตา้น กจ็ะทาํใหไ้ม่สามารถเรียนรู้เรื�องดงักล่าว และ

อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายในการทาํงานดว้ย 

ตั�งใจรับคาํแนะนาํและการอธิบายจากผูส้อน

(4) ต้องเข้าใจทกุเรื� อง

สิ�งที�สาํคญัที�สุดในการดาํเนินการฝึกงานดา้นเทคนิค คือการไม่เดินหนา้ต่อทั�ง ๆ ที�ไม่เขา้ใจ ไม่รู้ หรือทาํไม่ได ้การทาํงานต่อไปทั�งๆที�

ไม่เขา้ใจ เป็นการกระทาํที�อนัตราย ขอใหถ้ามซํ� าจนกวา่จะเขา้ใจโดยไม่ตอ้งอาย
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 9. 法令の適用等

（１）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、技能実習関係者による禁止行
為を定めています。法令違反があった場合には、技能実習
生は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告するこ
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
（入管法）

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、たとえば、内職やアルバイ
トを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。

男女雇用機会均等法

○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、使用者が結婚・妊娠・出産等を理由
として解雇など不利益取扱いをすることは男女雇用機会均
等法で認められていません。

○これらの取扱いを受けた場合は、都道府県労働局へ相談し
てください。

労働組合法
労働関係調整法

〇技能実習生は、労働組合に加入し、労働条件の向上などを
求めて使用者に対して団体交渉をする権利があります。

〇実習実施者（場合によっては監理団体も）が、技能実習生に
対し、組合加入や組合活動を理由に解雇をしたり、組合脱
退を求めるなどの不利益な取扱いをすることはできません。

〇これらの取扱いを受けた場合には、労働委員会に救済を求
めることができます。

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。

（２）犯罪に巻き込まれないために
近年、犯罪組織が、外国人向けのインターネットの情報やSNSの求人広告、友人や知人からの

勧誘等を使って、さまざまな犯罪に技能実習生を巻き込んでいる例が見られます。

9. การบงัคับใช้กฎหมาย ฯลฯ

(1) ในระหวา่งที�อยูใ่นประเทศญี�ปุ่น คุณจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายต่าง ๆ ของประเทศญี�ปุ่นดงัต่อไปนี�

ชื�อกฎหมาย ประเดน็สําคัญ

กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค 

(Technical Intern Training Act)

- กาํหนดขอ้หา้มสาํหรับผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการฝึกงานดา้นเทคนิค เพื�อคุม้ครองผูฝึ้กงาน

ดา้นเทคนิค  หากมีการกระทาํผดิกฎหมายผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคสามารถร้องเรียนไป

ยงัสาํนกังานตรวจและควบคุมคนเขา้เมืองหรือร้องเรียนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

สาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการได้

- กาํหนดใหอ้งคก์รฝึกงานใหค้าํปรึกษา ใหข้อ้มลู ช่วยเหลือ ฯลฯ ต่อผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

กฎหมายตรวจคนเขา้เมืองและผูลี้�ภยั 

(กฎหมายตรวจคนเขา้เมือง)

- กาํหนดคุณสมบติั (ประเภทวซ่ีา) สาํหรับชาวต่างชาติที�จะพาํนกั (อาศยั) ในประเทศ

ญี�ปุ่นอยา่งถกูกฎหมาย และกิจกรรมที�สามารถทาํไดใ้นประเทศญี�ปุ่น

- ประเภทวซ่ีาของคุณคือ “ฝึกงานดา้นเทคนิค” ซึ�งไม่อนุญาตใหท้าํอาชีพเสริมหรือ

ทาํงานพิเศษ

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน (Labor 

Standards Act)

กฎหมายค่าจา้งขั�นตํ�า (Minimum 

Wages Act)

กฎหมายความปลอดภยัและ

อาชีวอนามยัในงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Safety and Health Act)

- ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคทุกคนตอ้งทาํงานเป็นผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคภายใตก้ารจา้งงาน

โดยหน่วยงานที�จดัการฝึก จึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายมาตรฐานแรงงาน ฯลฯ เช่นเดียวกบั

ผูป้ฏิบติังานคนอื�นที�ทาํงานในประเทศญี�ปุ่น (ทั�งนี�  กรณีที�เขา้รับการอบรมทนัทีที�เขา้

ประเทศญี�ปุ่น จะมีผลบงัคบัใชห้ลงัอบรมจบ)

- กฎหมายเหล่านี�กาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�าของเงื�อนไขการทาํงาน หากมีการกระทาํผดิ

กฎหมาย สามารถรายงานต่อสาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานได้

กฎหมายโอกาสในการจา้งงานที�เท่า

เทียมกนัทั�งชายหญิง

- ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคทุกคนตอ้งทาํงานเป็นผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคภายใตก้ารจา้งงาน โดย

หน่วยงานที�จดัการฝึก และเช่นเดียวกบัผูป้ฏิบติังานคนอื�นๆ ที�ทาํงานในญี�ปุ่น นายจา้งไม่

สามารถใชเ้หตุผล การแต่งงาน ตั�งครรภ ์หรือการคลอดบุตร เป็นตน้ ในการเลิกจา้งหรือ

ทาํใหล้กูจา้งเสียผลประโยชน ์เนื�องจากผดิกฎหมายโอกาสการจา้งงานที�เท่าเทียมกนั

- หากคุณคิดวา่กาํลงัเจอเรื�องเหล่านี�อยู ่ให้ไปปรึกษาที�สาํนกัแรงงานจงัหวดั

กฎหมายสหภาพแรงงาน

กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์

- ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค มีสิทธิเขา้ร่วมสหภาพแรงงาน และต่อรองเป็นหมู่คณะต่อนายจา้ง

เกี�ยวกบัการเรียกร้องเงื�อนไขการทาํงานใหดี้ขึ�น

- หน่วยงานที�จดัการฝึก (หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล ในบางกรณี) ไม่สามารถกระทาํ

การที�ไม่เอื�อต่อประโยชนข์องผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค เช่น การเลิกจา้งเนื�องจากเขา้

ร่วมสหภาพแรงงาน หรือเขา้ร่วมกิจกรรมของสหภาพ  การเรียกร้องใหอ้อกจาก

สหภาพแรงงาน เป็นตน้

- หากไดรั้บการปฏิบติัเหล่านี�   สามารถขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการแรงงานได้

กฎหมายอื�น ๆ
- นอกจากนี�  จะมีกฎหมายเกี�ยวกบัประกนัสงัคม (ประกนัสุขภาพและเงินบาํนาญ) 

ประกนัแรงงาน ภาษี ฯลฯ

กฎหมายเหล่านี�จะคุม้ครองสิทธิของคุณ พร้อมทั�งกาํหนดหนา้ที�ที�ตอ้งทาํดว้ย เช่นเดียวกบัผูป้ฏิบติังานชาวญี�ปุ่น

(2) เพื�อไม่ให้ถกูลากเข้าไปพวัพนักับอาชญากรรม

ปัจจุบนั กลุ่มมิจฉาชีพ จะใชข้อ้มลู ทาง อินเทอร์เน็ตสาํหรับชาวต่างชาติ โฆษณา หา งาน ทาง SNS,  ชกัชวน เพื�อน หรือ คนรู้จกั 

โดยมีตวัอยา่งใหเ้ห็นหลายรูปแบบที�ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคถกูทาํใหต้อ้งเขา้ไปพวัพนั
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帰国前にこれまで使っていた自分名義の預金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他者に譲

渡したり売ったりすること。

ＡＴＭで他人名義の口座から現金を引き出すこと。

他人になりすまして配達伝票に署名したり、他人の宅配便をだまし取ったりすること。

こうした仕事は、表向きは簡単で、すぐに高額報酬を得られる好条件の仕事のように見えま
すが、すべて犯罪行為です。犯罪組織は、「ちょっとアルバイトをしてみないか。」などと、技能
実習生の皆さんを言葉巧みに勧誘しますので、巻き込まれた技能実習生においては、自らの行
為が犯罪行為であるとの自覚がないまま行っている場合もあります。
技能実習生の皆さんがこのようなかたちで犯罪組織に利用された場合であっても、例えば、

下の表にあるような行為については、犯罪行為に加担したとして、罪に問われる可能性があり、
本来、技能を身につけて、家族の元に無事帰国するはずが、その目的を果たすことができずに、
刑事罰や強制送還等の対象となりますので、このような犯罪に巻き込まれないように注意して
ください。
もし、こうした行為を見聞きしたら、警察に通報してください。なお、帰国などにより銀行

口座を利用しなくなる場合は、解約手続をしてください。

ก่อนกลบัประเทศ ขายหรือยกสมุดบญัชี ธนาคาร บตัรATM โทรศพัทมื์อถือ ของตวัเองใหแ้ก่ผูอื้�น

ถอนเงินสดจากบญัชีที�เป็นชื�อผูอื้�นทางตูA้TM

เซ็นชื�อในใบส่งของโดยแอบอา้งเป็นผูอื้�น หลอกรับพสัดุของผูอื้�น

งานประเภทที�มองจากภายนอก ดูง่าย เงื�อนไขดี ไดรั้บค่าตอบแทนสูงทนัที แต่ทั�งหมดถือเป็นอาชญากรรม กลุ่มมิจฉาชีพ จะใชค้าํพดู

หลอกลวงชกัชวนผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค  เช่น “อยากลองทาํงานพิเศษดูไหม” เป็นตน้ จึงเกิดกรณีที�ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคเขา้ไปพวัพนั

โดยไม่รู้วา่การกระทาํของตวัเองถือเป็นอาชญากรรม

แมผู้ฝึ้กงานดา้นเทคนิคทุกท่านจะถกูกลุ่มมิจฉาชีพหลอกใช ้เช่น การกระทาํที�ระบุตามขอ้มูลดา้นล่าง กมี็ความเป็นไปไดว้า่จะถกู

ตั�งขอ้หาทางอาชญากรรม เนื�องจากนบัวา่เป็นการสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรม  ทั�งที�จริงๆแลว้ มาเพื�อเรียนรู้งานดา้นเทคนิค  

แลว้กลบัประเทศไปหาครอบครัวอยา่งปลอดภยั  ทวา่กลบัไม่สามารถทาํใหบ้รรลุเป้าหมายได ้และเกิดผลเสียมากมาย เช่น  มีสิทธิถกู

บงัคบัส่งตวักลบัประเทศ  กรุณาระมดัระวงัไม่ใหถ้กูทาํใหต้อ้งเขา้ไปพวัพนักบัอาชญากรรมดงักล่าว ถา้พบเห็นหรือไดย้นิการกระทาํ

ดงักล่าวกรุณาแจง้ตาํรวจ 

ดงันั�น หากไม่ไดใ้ชบ้ญัชีธนาคารอีกต่อไปเนื�องจากกลบัประเทศ กรุณาทาํการยกเลิกบญัชีของตนเอง
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犯罪に該当する行為 左記の行為が該当する罪名

他人に携帯電話を譲り渡すこと 携帯電話不正利用防止法違反

他人に銀行口座やキャッシュカードを売る、譲ること 犯罪収益移転防止法違反

他人になりすまして現金を引き出す目的で、他人名義のキャッ
シュカードを譲り受けること

犯罪収益移転防止法違反

他人になりすまして配達伝票に署名すること 私印偽造

他人の宅配便（商品）をだまし取ること 詐欺

ＡＴＭで他人名義の口座から現金を引き出すこと 窃盗

 10. 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

罪に巻き込まれたりす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
技能実習生は、資格外活動許可を受けることはできません。

การกระทาํที�เขา้ข่ายความผดิทางอาญา ประเภทชื�ออาชญากรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํทางดา้นซา้ย

ยกโทรศพัทมื์อถือใหแ้ก่ผูอื้�น ผดิกฎหมายการป้องกนัการใชง้านโทรศพัทอ์ยา่งผดิวตัถุประสงค์

ขายหรือยกบญัชีธนาคาร บตัรATMใหแ้ก่ผูอื้�น ผดิกฎหมายการป้องกนัอาชญากรรมเกี�ยวกบัการถ่ายโอนทางธุรกรรม

แอบอา้งเป็นผูอื้�นเพื�อถอนเงินสด, รับบตัรATMที�เป็นชื�อบุคคลอื�น ผดิกฎหมายการป้องกนัอาชญากรรมเกี�ยวกบัการถ่ายโอนทางธุรกรรม

เซ็นชื�อในใบส่งของโดยแอบอา้งเป็นผูอื้�น ปลอมแปลงตราประทบัส่วนบุคคล

หลอกรับพสัดุ(สินคา้)ของผูอื้�น การหลอกลวง

ถอนเงินสดจากบญัชีที�เป็นชื�อผูอื้�นทางตูA้TM การลกัทรัพย์

10. ไซริวการ์ด

ไซริวการ์ด (Resident Card) เป็นบตัรที�จะออกใหช้าวต่างชาติที�พาํนกั (อาศยั) อยูใ่นประเทศญี�ปุ่นระยะกลางหรือระยะยาว โดยจะ

ออกตามประเภทวซ่ีา เช่น อนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ อนุญาตใหเ้ปลี�ยนประเภทวซ่ีา อนุญาตใหต่้อวซ่ีา ฯลฯ

คุณมีหนา้ที�ตอ้งพกไซริวการ์ดติดตวั กรุณาพกติดตวัอยูเ่สมอ และอยา่ใหห้น่วยงานกาํกบัดูแลหรือหน่วยงานที�จดัการฝึกเกบ็ไซริว 

การ์ดของคุณ

นอกจากนี�  หา้มส่งต่อหรือใหผู้อื้�นยมืไซริวการ์ด เนื�องจากอาจถกูนาํไปใชใ้นทางที�ผดิและคุณจะถกูดึงเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัอาชญากรรมได้

ที�อยู่
หากมีการเปลี�ยนแปลง 
จะระบดุ้านหลงั

ระยะเวลาที�อนุญาต 
(วันหมดอายุ)
แสดงระยะเวลา
ที�สามารถอยูใ่นประเทศญี�ปุ่ น

การจํากัดการทาํงาน
ห้ามทํางานอื�นนอกจาก
การฝึกงานด้านเทคนิค

ระยะเวลาที�ใช้บตัรได้
ระยะเวลาที�สามารถ
ใช้ไซริว การ์ดใบนี �

ช่องอนุญาตทาํกจิกรรมนอกเหนือจากที�กําหนด
ผู้ ฝึกงานด้านเทคนิค ไม่สามารถขออนญุาตทํากิจกรรมนอกเหนือจ
ากที�กําหนดได้
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 11．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（技能実
習生の病気・怪我（労災含む。）、技能実習生の家族の都合や自身の妊娠・
出産等により技能実習の実施が困難となり帰国した場合であって、技
能実習生が希望する場合には、改めて技能実習を再開することができます。）。
しかし、これまで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、監理団体には新たな実習実施先に転属させる責務があります
が、監理団体が責務を履行しないときは、機構において実習先変更の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、機構に相談や申

告の申出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の際に入国審査官にその旨
を申し出ることができます。このほか、一定の場合に、機構から一時宿泊施設の提供を受ける
ことができます。

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】
https://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。

機構における宿泊施設
（一時宿泊先の提供）

  実習実施者や監理団体からパワハラ・
セクハラ・暴力等の不適切な行為を受
けたことが原因で、宿舎に宿泊するこ
とができない場合

実習実施者や監理団体
に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。

 12. 技能実習中に結婚・妊娠・出産などをした場合

技能実習生の私生活の自由を不当に制限することや結婚・妊娠・出産などを理由として、解
雇など不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。また、妊娠・出産した場合は、
法律に基づく産前産後の休業などの対象となります。不利益な取扱いを受けた場合や不明なこ
とがある場合は、都道府県労働局へ相談してください。機構に相談や申告の申し出もできます（31
ページ及び35ページ参照）。

11.  หากการฝึกงานด้านเทคนิคเป็นไปอย่าง
ยากลาํบาก

โดยปกติ  การฝึกงานดา้นเทคนิคจะตอ้งเป็นไปตามแผนการฝึกงานดา้นเทคนิคที�จดัทาํขึ�น

สาํหรับแต่ละผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคโดยเฉพาะ  และจะไม่สามารถเลิกกลางคนัได ้(ในกรณีผู ้

ฝึกงานดา้นเทคนิคเกิดการเจบ็ป่วย บาดเจบ็ (รวมถึงอุบติัเหตุในการทาํงาน) ,มีเหตุจาํเป็นดา้น

ครอบครัวของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค หรือผูฝิ้กงานดา้นเทคนิคเอง ตั�งครรภห์รือคลอดบุตร เป็นตน้ ส่งผลใหย้ากที�จะทาํการฝึกงานและ

กลบัประเทศไป แต่หากผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคยงัมีความประสงคจ์ะฝึกงานดา้นเทคนิคต่อ สามารถกลบัมาฝึกงานดา้นเทคนิคต่อได)้

อยา่งไรกต็าม บางครั�งกเ็กิดสถานการณ์ที�ไม่ตรงกบัความตั�งใจของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ทาํใหบ้างส่วนถกูบงัคบัใหก้ลบัประเทศก่อน

ครบกาํหนดการฝึกงาน

ดงันั�น  ในกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค หากการบริหารของสถานที�ฝึกงานทาํใหผู้ฝึ้กงานดา้นเทคนิคป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ (รวมถึง

การบาดเจบ็จากการทาํงาน ฯลฯ) ส่งผลใหย้ากที�จะฝึกงานต่อ, หน่วยงานกาํกบัดูแล ฯลฯ ตอ้งยื�นเรื�อง การยากต่อการปฏิบติัฝึกงาน

ดา้นเทคนิค ต่อองคก์รฝึกงาน

ในกรณีดงักล่าว หากผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคจะกลบัประเทศกลางคนัก่อนครบกาํหนดตามแผนการฝึกงานดา้นเทคนิค ตอ้งอธิบายใหผู้ ้

ฝึกงานดา้นเทคนิคเขา้ใจวา่ไม่จาํเป็นตอ้งหยดุการฝึกงานที�ไม่ตรงกบัความตอ้งการแลว้กลบัประเทศ รวมถึงตรวจสอบความตอ้งการ

กลบัประเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเมื�อผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตดัสินใจที�จะกลบั ใหย้ื�นเรื�องต่อองคก์รฝึกงานก่อนเดินทางกลบั

หากมีเหตุผลที�เลี�ยงไม่ได ้ทาํใหก้ารฝึกงานดา้นเทคนิคเป็นไปอยา่งยากลาํบาก แต่คุณตอ้งการฝึกงานดา้นเทคนิคต่อ หน่วยงานกาํกบั

ดูแลมีหนา้ที�ในการเปลี�ยนสถานที�ฝึกงานใหม่ใหท่้าน หากทางหน่วยงานไม่ดาํเนินการใหท่้าน ทางองคก์รฝึกงานจะใหก้ารสนบัสนุน

ในการเปลี�ยนสถานที�ฝึกงาน กรุณาปรึกษาองคก์รฝึกงานหรือเคานเ์ตอร์ใหค้าํปรึกษาเป็นภาษาแม่

ทั �งนี � หากคุณ  (ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค)  ถกูเร่งเร้า ให้กลับประเทศโดยไม่สมัครใจ คุณสามารถปรึกษาหรือรายงานแจ้ง
ต่อองค์กรฝิกงาน ท้ายสุดแล้วคุณยังสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองในกระบวนการเดนิทางออกนอก
ประเทศที�สนามบนิหรือท่าเรือได้ด้วย   นอกเหนือจากนี �ในบางกรณีทางองค์กรฝึกงานสามารถหาที�พกัชั�วคราวให้ได้

การสนบัสนุนการ

เปลี�ยนสถานที�ฝึกงาน

(เวบ็ไซตก์าร

สนบัสนุนการ

เปลี�ยนสถานที�ฝึกงาน)

[เวบ็ไซต์การสนับสนุนการเปลี�ยนสถานที�ฝึกงาน]
https://www.support.otit.go.jp/jisshu/

* สามารถปรึกษาทางเคานเ์ตอร์ใหค้าํปรึกษาเป็นภาษาแม่
หรือเคานเ์ตอร์ขององคก์รฝึกงานไดด้ว้ย

* กรณีที�สามารถรับการสนบัสนุนการเปลี�ยนสถานที�
ฝึกงาน

- ตอ้งการฝึกงานดา้นเทคนิคต่อโดยเปลี�ยนสถานที�ฝึกงาน 
เมื�อดาํเนินการฝึกงานดา้นเทคนิคต่อไปไดย้ากดว้ย
เหตุผลที�ไม่สามารถเลี�ยงได ้

หากขอใหห้น่วยงานกาํกบัดูแล

ช่วยเรื�องเปลี�ยนสถานที�ฝึกงาน

แลว้ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ 

กรุณาติดต่อองคก์รฝึกงาน

ที�พกัอาศัยที�จดัขึ�นโดยองค์กร

ฝึกงาน ( มกีารจดัที�พกัอาศัย

ชั�วคราวให้ )

ในกรณีที�ไม่สามารถพกัอาศยัที�หอพกัได ้เนื�องจากไดรั้บ

การกระทาํที�ไม่เหมาะสม เช่น การใชอ้าํนาจข่มเหง

รังแก 

การคุกคามทางเพศ การใชค้วามรุนแรง เป็นตน้ จากหน่วย

งานที�จดัการฝึกหรือจากหน่วยงานกาํกบัดูแล

กรณีที�ขอความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานที�จดัการฝึกหรือจาก

หน่วยงานกาํกบัดูแล แต่ไม่ได้

รับความร่วมมือ 

กรุณาปรึกษาองคก์รฝึกงาน

12.  กรณ ีท ี ม่ กีารแตง่งาน การต ั ง้ครรภ ์ การคลอดบตุร ฯลฯ 

ระหวา่งการฝ กึงานดา้นเทคน คิ

ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคมีเสรีภาพในการใชชี้วติ โดยสามารถ แต่งงาน ตั�งครรภ ์คลอดบุตร ได ้หากคุณถกูเลิกจา้งหรือไล่ออกนั�นเป็นการ

กระทาํอยา่งไม่เป็นธรรมและผดิกฏหมาย นอกจากนี�หากคุณตั�งครรภห์รือใหก้าํเนิดบุตร คุณสามารถไดสิ้ทธิลาคลอดภายใตก้ฎหมาย 

หากสงสยัวา่ไดรั้บการปฏิบติัที�ไม่ถกูตอ้งหรือมีคาํถามใด ๆ คุณสามารถปรึกษาไดก้บัสาํนกัแรงงานจงัหวดัหรือส่งคาํร้องเรียนใหก้บัองค์

กรฯ (ดูรายละเอียดเพิ�มเติมหนา้ ��, ��)
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妊娠・出産した場合に認められる主な権利

・【時間外労働、休日労働、深夜業の制限】

妊娠中及び出産後１年以内の女性は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求

できます。変形労働時間制が取られる場合にも、１日及び１週間の法定労働時間を

超えて労働しないことを請求できます。

・【軽易業務転換】

妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます。

・【産前休業】

出産予定日の６週間前（双子以上の場合は14週間前）から、請求すれば取得できます。

出産当日は産前休業に含まれます。

・【産後休業】

出産日の翌日から８週間は、就業することができません。ただし、産後６週間を経

過後に、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務には就業できます。

・【解雇制限】

産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。

・【育児時間】

生後１年に達しない子を育てる女性は、１日２回各々少なくとも30分間の育児時間

を請求できます。

・【母性健康管理】

妊婦健診を受けるための時間を確保することを請求できます。

妊婦健診を受け、医師等から指導を受けた場合は、指導事項を守ることができるよ

うにするための必要な措置を申出・請求できます。

出産後１年以内の女性は、医師等から指示があったときは、健康診査等に必要な時

間の確保を申し出ることができます。

 病院での出産にあたり、あなたが入っている健康保険から一定の金額が支給されます。また、
出産までに必要な病院での検査は、無料で受けられる場合があります。まずは、機構又は母国
語相談に相談してください。

  なお、技能実習中に妊娠・出産した場合の在留資格については、出入国在留管理局へ相談し
てください。

 13. 外国人技能実習機構における相談【母国語相談】

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の支援を
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。
○技能実習生の皆さんは、除染等業務に従事することはできません。もし、このような業
務に従事させられそうになった場合や従事させられた場合には相談してください。また、
特定技能に移行した場合には，除染等業務に従事する可能性があるので、契約機関から
十分に説明を受けてください。

สิทธิพื้นฐานที่ได้รับในกรณีที่มีการตั้งครรภ・์การคลอดบุตร

• [ข้อจาํกดัเกี�ยวกบัการทาํงานล่วงเวลา การทาํงานในวนัหยุด และการทาํงานตอนดกึ] 

ภายในปีแรกของการคลอดบุตรผู้ที�ตั�งครรภ์สามารถขอการยกเว้นจากการทาํงานล่วงเวลา ทาํงานวนัหยุดและ

ทาํงานตอนดกึได้ ถงึแม้จะเป็นกรณรีะบบทาํงานแบบยดืหยุ่นเวลางาน(Flexible Working) กส็ามารถเรียกร้อง

ไม่ทาํงานเกนิชั�วโมงทาํงานใน 1 วนัและใน 1 สัปดาห์ตามกฎหมายได้

• [การขอเปลี�ยนเป็นงานที�เบาลง]

ระหว่างตั�งครรภ์สามารถขอเปลี�ยนงานเป็นงานประเภทอื�นที�เบากว่าได้

• [การลาก่อนคลอด]

สามารถยื�นลาหยุดก่อนกาํหนดวนัคลอดได้ล่วงหน้าเป็นเวลา 6 สัปดาห์ (กรณบุีตรในครรภ์เป็นแฝดมากกว่า 2 

คนขึ�นไปสามารถลาหยุดก่อนได้ 14 สัปดาห์) ทั�งนี�วนัคลอดนับเป็นการลาก่อนคลอด

• [การลาหลงัคลอด]

หลงัจากคลอดบุตรแล้วไม่สามารถทาํงานได้เป็นเวลา 8 สัปดาห์ แต่หลงัจากคลอดบุตรแล้ว 6 สัปดาห์ หากผู้

คลอดบุตรมคีวามประสงค์จะทาํงานและได้รับการรับรองสุขภาพจากแพทย์กส็ามารถทาํงานได้

• [ข้อจาํกดัเกี�ยวกบัการเลกิจ้าง]

ห้ามเลกิจ้างงานในช่วงลาก่อนและหลงัคลอดบุตร และในช่วงระยะเวลา 30 วนัหลงัจากนั�น

• [เวลาเพื�อเลี�ยงบุตร]

สตรีที�คลอดบุตรแรกเกดิไม่เกดิ 1 ปีสามารถยื�นขอเวลาพกัเพื�อเลี�ยงบุตรได้ 2 ครั�งต่อวนัโดยมรีะยะเวลาในการ

พกัอย่างน้อย 30 นาทต่ีอครั�งได้

• [การดูแลจดัการสุขภาพมารดา]

สามารถยื�นขอเวลาเพื�อรับการตรวจครรภ์ กรณทีี�ต้องเข้ารับการตรวจครรภ์สําหรับสตรีมคีรรภ์และรับคาํ

แนะนําจากแพทย์คุณสามารถยื�นคาํร้องขอไปตรวจครรภ์ได้

หลงัการคลอดบุตรภายใน 1 ปี กรณทีี�จาํเป็นต้องพบแพทย์เพื�อตรวจร่างกายกส็ามารถยื�นคาํร้องขอไปตรวจ

สุขภาพได้

ส ํ า ห ร ั บ ก า ร ค ล อ ด บ ุ ต ร ท ี ่ โ ร ง พ ย า บ า ล  จ ะ ม ี เ ง ิ น ช ่ ว ย เ ห ล ื อ บ า ง ส ่ ว น จ า ก ป ร ะ ก ั น ส ุ ข ภ า พ ท ี ่ ค ุ ณ ไ ด ้ ท ํ า ไ ว ้ 
ห ร ื อ ก ร ณ ี ม ี ก า ร ต ร ว จ ท ี ่ จ ํ า เ ป ็ น ต ้ อ ง ต ร ว จ ท ี ่ โ ร ง พ ย า บ า ล จ น ถ ึ ง ว ั น ค ล อ ด อ า จ จ ะ ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ต ร ว จ ฟ ร ี 
ก่อนอื่นกรุณาปรึกษาองค์กรฝึกงานหรือเคาน์เตอร์ให้คําปรึกษาเป็นภาษาแม่
    และกรณีตั้งครรภ์ คลอดบุตร ระหว่างฝึกงานด้านเทคนิค กรุณาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง วีซ่า  ได้ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

13.  การให้คาํปรึกษาโดยองค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาํหรับชาวต่าง
ชาต ิ[เคาน์เตอร์ให้คาํ ปรึกษาเป็นภาษาแม่]

องคกร์ฝึกงานดา้นเทคนิคสาหรับชาวต่างชาติสามารถใหค้าํปรึกษาในเรื�องต่อไปนี�  (ดูตวัอยา่งการปรึกษา) ต่อผฝึู� กงานดา้น เทคนิค

เป็นภาษาแม่ของผฝึู� กงานได ้กรุณาใชบ้ริการเมื�อตอง้การ

- สนบัสนุนเมื�อจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนสถานที�ฝึกงานเนื�องจากเหตุผลอนัเลี�ยงไม่ไดจ้ากปัญหาในการบริหารของสถานที�ฝึกงาน

-  กรุณามาปรึกษาหากตอ้งการความช่วยเหลือกรณีหน่วยงานกาํกบัดูแล ฯลฯ ปฏิเสธการจดัหาที�พกัให ้ฯลฯ

-  รับแจง้และใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบัการกระทาํผดิกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคของหน่วยงานกาํกบัดูแลหรือหน่วยงานที�จดัการฝึกดว้ย

-  ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคไม่สามารถทาํงานดา้นการกาํจดัสารปนเปื� อนกมัมนัตภาพได ้หากผูจ้า้งพยายามที�จะสั�งใหท้าํงานดงักล่าวหรือ

ถกูสั�งใหท้าํงานดงักล่าวอยู ่กรุณาปรึกษา  ในกรณีที�ยา้ยไปฝึกงานแรงงานทกัษะเฉพาะทาง มีความเป็นไปไดว้า่อาจตอ้งทาํงานที�

เกี�ยวกบัการกาํจดัสารปนเปื� อนกมัมนัตภาพ กรุณาฟังการอธิบายของหน่วยงานที�ทาํสญัญาใหเ้ขา้ใจดีก่อน
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【相談例】

・ 実習が修了していなくて、実習を続けたいのに帰国させられそうになったとき

・ 住む場所や毎日の食事に困っているとき

・ 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

・ 送出機関等との間で保証金、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、通帳を取り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

窓口名（方法） 連絡先・対応言語 受付時間 備考

母国語相談
ホットライン
（電話）

電話:0120-250-168
対応言語：ベトナム語

毎週
月曜日～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。

・通話料は無料です。

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

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

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

電話：0120-250-366
対応言語：カンボジア語

毎週
木曜日

午前11：00～午後7：00

電話：0120-250-302
対応言語：ミャンマー語

毎週
金曜日

午前11：00～午後7：00

[ตัวอย่างการปรึกษา]

- เมื�อการฝึกงานยงัไม่จบและยงัมีความประสงคที์�จะฝึกงานต่อ แต่เหมือนจะถกูบงัคบัใหก้ลบัประเทศ
- กรณีมีความลาํบากเรื�องที�พกัอาศยัหรืออาหารการกินในแต่ละวนั
- เมื�อมีความกงัวลหรือไม่สบายใจในการทาํงานหรือการใชชี้วติประจาํวนั
- เมื�อตอ้งการคาํแนะนาํเกี�ยวกบัศาสนา อาหาร ขนบธรรมเนียม ความคิด
- เมื�อมีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัค่าจา้ง การทาํงานล่วงเวลา เงื�อนไขการทาํงาน ฯลฯ
- เมื�อไม่สามารถทาํความเขา้ใจคาํสั�งในที�ทาํงานของการฝึกงานดา้นเทคนิค หรือเกิดปัญหาจากการที�มีความคิดหรือ

ธรรมเนียมการใชชี้วติที�ต่างกนั
- เมื�อมีปัญหากบัหน่วยงานที�ส่งตวัมา เกี�ยวกบั เงินประกนั , เงินค่าผดิสญัญา หรือเงินชดเชย ฯลฯ
- เมื�อรู้สึกวา่มีการกระทาํผดิกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคในสถานที�ฝึกงาน

เช่น
- ถกูยดึหนงัสือเดินทาง ไซริวการ์ด หรือสมุดบญัชี
- ถกูจาํกดัการออกนอกพื�นที�อยา่งไม่เหมาะสม
- ถกูจาํกดัการใชชี้วติส่วนตวัอยา่งไม่เหมาะสม (เช่น หา้มพกโทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ)
- เนื�อหาการฝึกงานดา้นเทคนิคผดิไปจากที�อธิบายไว้
- ถกูบงัคบัฝึกงานดา้นเทคนิคดว้ยการใชก้าํลงั ข่มขู่ ฯลฯ
- เหมือนจะถกูบงัคบัใหก้ลบัประเทศโดยที�ไม่ไดต้อ้งการ

- ไม่สามารถฝึกงานต่อไดเ้นื�องจากปัญหาในการบริหารกิจการของสถานที�ฝึกงาน ฯลฯ และหน่วยงาน
กาํกบัดูแลไม่ช่วยหาสถานที�ฝึกงานใหม่ให้

- ตอ้งการเปลี�ยนสถานที�ฝึกงานในการขึ�นไปฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั � แต่หน่วยงานกาํกบัดูแลไม่ช่วย
หาสถานที�ฝึกงานใหม่ให้

- มีเรื�องไม่เขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการฝึกงานดา้นเทคนิค
- ไม่รู้จะปรึกษาใครเกี�ยวกบัระบบต่าง ๆ และกฎหมายของประเทศญี�ปุ่น

ชื�อเคาน์เตอร์ (วธีิ) การตดิต่อ / ภาษาที�รองรับ เวลาทาํการ เพิ�มเตมิ

ขอคาํปรึกษาสาย

ด่วนเป็นภาษาแม่

(โทรศพัท)์

โทรศัพท์: 0120-250-168
ภาษา: เวยีดนาม

ทุกสปัดาห์
วนัจนัทร์-วนัศุกร์
11.00 - 19.00 น.

-  นอกเวลาทาํการเป็น

ระบบตอบรับอตัโนมติั 

(จะตอบในวนัถดัไป

หรือหลงัจากนั�น)

-  อาจตอ้งใชเ้วลานาน ขึ�น

อยูก่บัเนื�อหาคาํถาม

-  โทรฟรี

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.

โทรศัพท์: 0120-250-192
ภาษา: อินโดนีเซีย

ทุกสปัดาห์
องัคาร พฤหสับดี
11.00 - 19.00 น.

โทรศัพท์: 0120-250-198
ภาษา: ไทย

ทุกสปัดาห์
พฤหสับดี เสาร์
11.00 - 19.00 น.

โทรศัพท์: 0120-250-366
ภาษา: เขมร

ทุกสปัดาห์
วนัพฤหสับดี

11.00 - 19.00 น.

โทรศัพท์: 0120-250-302
ภาษา: พม่า

ทุกสปัดาห์
วนัศุกร์

11.00 - 19.00 น.
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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
（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
カンボジア語
ミャンマー語

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）

〒108-0022
東京都港区海岸3-9-15
LOOP-X 3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）

地方事務所・支所の認定課
（93ページ参照）
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

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。）。

※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】
https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

 14. 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
不法行為を出入国在留管理庁長官及び厚生労働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、（１）技能実習法による申告に加え、（２）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、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告する
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）

ชื�อเคาน์เตอร์ (วธีิ) การตดิต่อ / ภาษาที�รองรับ เวลาทาํการ เพิ�มเตมิ

เคานเ์ตอร์ใหค้าํ

ปรึกษาเป็นภาษาแม่

(อีเมล)

ภาษา:  เวยีดนาม
จีน
ฟิลิปปินส์
องักฤษ
อินโดนีเซีย
ไทย

เขมร

พม่า

ตลอดเวลา

-  จะตอบในวนัถดัไปหรือ

หลงัจากนั�น

-  อาจตอ้งใชเ้วลานาน ขึ�น

อยูก่บัเนื�อหาคาํถาม

เคานเ์ตอร์ใหค้าํ

ปรึกษาเป็นภาษาแม่

(จดหมาย)

Support Division

Technical Intern Training Department

Organization for Technical Intern Training

3F LOOP-X Bldg.,3-9-15 Kaigan, Minato-

ku, Tokyo108-0022

ตลอดเวลา

-  จะตอบในวนัถดัไปหรือ

หลงัจากนั�น

-  อาจตอ้งใชเ้วลานาน ขึ�น

อยูก่บัเนื�อหาคาํถาม

เคานเ์ตอร์ของ

องคก์รฝึกงาน

(เขา้พบ / โทรศพัท)์

แผนกกาํกับดแูลของสาขาหรือสาํนักงาน
ท้องถิ�น
(อา้งอิงหนา้ 92)

ภาษา: ญี�ปุ่น (มีล่ามภาษาแม่ตามความจาํเป็น)

ทุกสปัดาห์
จนัทร์ - ศุกร์

9.00 - 17.00 น.

สามารถขอใหจ้ดัหาล่าม

ได ้(อาจตอ้งใชเ้วลา หาก

เป็นไปไดข้อใหแ้จง้ล่วง

หนา้เพื�อใหด้าํเนินการได้

อยา่งราบรื�น) 

*1  หากวนัที�ระบุขา้งตน้ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษห์รือช่วงสิ�นปีและปีใหม่ (29 ธนัวาคม - 3 มกราคม) เคานเ์ตอร์ใหค้าํปรึกษาเป็น

ภาษาแม่จะปิดทาํการ

2 สาํหรับขอ้มูลล่าสุดเกี�ยวกบัภาษาที�รองรับและวนัที�ใหบ้ริการ กรุณาดูเวบ็ไซตข์ององคก์รฝึกงานดา้นล่างนี�

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

14. สิ�งที�คุณสามารถ “รายงาน”

หากมีการกระทาํผดิกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคสามารถร้องเรียนการกระทาํผดิกฎหมายของหน่วยงานที�

จดัการฝึกหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลไปยงัผูบ้ญัชาการสาํนกังานตรวจและควบคุมคนเขา้เมืองหรือร้องเรียนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

สาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการไดด้ว้ยตวัเอง และสามารถใชห้นงัสือมอบอาํนาจเพื�อใหผู้อื้�นรายงานแทนไดด้ว้ยเช่นกนั

ทั�งนี�  การรายงานมี2ประเภท ไดแ้ก่ (1) การรายงานตามกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค (2) การรายงานตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน

(1) การรายงานตามกฎหมายฝึกงานด้านเทคนิค

1 หากพบวา่หน่วยงานที�จดัการฝึกหรือหน่วยงานกาํกบัดูแล  หรือผูบ้ริหารหรือพนกังานของหน่วยงานเหล่านี�   (ต่อไปนี� เรียก

วา่  “หน่วยงานที�จดัการฝึกฯ")  กระทาํผดิกฎหมายนี�  หรือกระทาํผดิขอ้กาํหนดของคาํสั�งตามกฎหมายนี�  ผูฝึ้กงานดา้น

เทคนิคสามารถร้องเรียนขอ้เทจ็จริงดงักล่าวไปยงัผูบ้ญัชาการสาํนกังานตรวจและควบคุมคนเขา้เมืองหรือร้องเรียนรัฐมนตรี

วา่การกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการได้

2 หา้มหน่วยงานที�จดัการฝึกฯ ใชก้ารรายงานในยอ่หนา้ก่อนหนา้นี� เป็นเหตุผลในการหยดุการฝึกงานดา้นเทคนิคของผู ้

ฝึกงานดา้นเทคนิค หรือกระทาํการอื�น ๆ อนัทาํใหผู้ฝึ้กงานดา้นเทคนิคเสียผลประโยชน์

(กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค มาตรา 49)
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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
・ 技能実習の内容が労働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

技能実習法違反についての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（31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、法律で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を禁止していますし、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】
https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

（2）労働基準法等に基づく申告

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。

ทั�งนี�  การกระทาํผดิกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคมีดงัตวัอยา่งต่อไปนี�

- บงัคบัใหฝึ้กงานดา้นเทคนิคดว้ยวธีิที�รุนแรง ข่มขู่ ฯลฯ

- รายละเอียดการฝึกงานดา้นเทคนิคแตกต่างจากในสญัญาแรงงาน

- ยดึหนงัสือเดินทางหรือไซริวการ์ด โดยอา้งวา่จะเกบ็ให้

- จาํกดัการออกนอกพื�นที�อยา่งไม่เหมาะสม

- จาํกดัอิสรภาพในการใชชี้วติส่วนตวัอยา่งไม่เหมาะสม

ตัวอย่างการกระทําผิด

หากจะรายงานการกระทาํผดิกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคเป็นภาษาของประเทศของตน สามารถรายงานผา่นเคานเ์ตอร์หค้าํปรึกษา

เป็นภาษาแม่ขององคก์รฝึกงานหรือสาํนกังานทอ้งถิ�นได ้(ทางโทรศพัท,์ อีอีเมล (ดูหนา้ 30)

ผูร้ายงานสามารถเรียกร้องไดโ้ดยปราศจากขอ้กงัวลใจวา่จะตอ้งเสียประโยชนจ์ากการรายงานดงักล่าว เนื�องจากกฎหมายไดบ้ญัญติัขอ้

ปฎิบติัมิใหก้ระทาํการอนัใดที�จะทาํใหผู้แ้จง้รายงานเสียประโยชนจ์ากเหตุนั�น รวมไปถึงบทลงโทษสาํหรับผูที้�มิปฎิบติัตามล

ทั�งนี�  แมใ้นกรณีที�ไม่สามารถรับเป็นรายงาน กจ็ะถือเป็นการใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัการกระทาํผดิกฎหมาย

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

(2) การรายงานตามกฏหมายมาตรฐานแรงงาน เป็นต้น

1 หากพบการกระทาํผดิกฎหมายนี�หรือกระทาํผดิขอ้กาํหนดของคาํสั�งตามกฎหมายนี�ในที�ทาํงาน ผูป้ฏิบติังานสามารถ

รายงานขอ้เทจ็จริงดงักล่าวต่อหน่วยงานภาครัฐหรือเจา้หนา้ที�ตรวจสอบมาตรฐานแรงงานได้

2 หา้มนายจา้งใชก้ารรายงานในยอ่หนา้ก่อนหนา้นี� เป็นเหตุผลในการเลิกจา้ง หรือกระทาํการอื�น ๆ อนัทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเสีย

ผลประโยชน์

(กฎหมายมาตรฐานแรงงาน มาตรา 104)

ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคกอ็ยูภ่ายใตก้ฎหมายมาตรฐานแรงงานเช่นกนั จึงสามารถรายงานตามที�กาํหนดในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 

ฯลฯ ได้

หากคุณพบเรื�องต่อไปนี�ในการฝึกงานดา้นเทคนิค สามารถรายงานต่อสาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานได้
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・ 労働条件通知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】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

 15. 労働関係法令に関すること

あなた（技能実習生）には、実習実施者との労働関係の下、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】 労働契約関係

使用者
労働契約関係

技能実習の場合

労働者

実習実施者
労働契約関係 技能実習生

（あなた）

 （1） 労働契約
A  労働契約の締結
〇労働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（労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示す
ることができる。）、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労働契約期間
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、所定時間外等の割増賃金率）
⑥退職に関する事項

〇あなたは、実習実施者から労働契約書と雇用条件書をもらい、必ず自ら大切に保管して
ください。（112ページ参照）

- ไม่ไดรั้บเงินตามที�ระบุไวใ้นสญัญา

- ทาํงานล่วงเวลาแลว้ไม่ไดรั้บค่าล่วงเวลา

- ทาํงานล่วงเวลาแลว้ถกูสั�งใหต้อกบตัรเหมือนไม่ไดท้าํงานล่วงเวลา

- ไม่มีเวลาพกั

- ไม่ไดรั้บสิทธิลาพกัผอ่นประจาํปี

ตัวอย่างการกระทําผิด

และการรายงานตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานกมี็ขอ้หา้มไม่ใหก้ระทาํการอนัจะทาํใหผู้ฝึ้กงานดา้นเทคนิคเสียประโยชนเ์นื�องจาก

การรายงานเช่นเดียวกบัการรายงานตามกฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิค จึงขอใหร้ายงานอยา่งไม่ตอ้งกงัวล

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

15. กฎหมายเกี�ยวกับการทาํงาน

คุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค)  จะทาํสญัญาแรงงานกบัหน่วยงานที�จดัการฝึกภายใตก้ฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญี�ปุ่นและได้

รับการคุม้ครองทางกฎหมาย

ความเกี�ยวข้องกับสัญญาแรงงาน

นายจ้าง
ความเกี�ยวข้องกบัสญัญาแรงงาน

กรณีของการฝึกงานด้านเทคนิค

ผู้ปฏิบตัิงาน

หน่วยงานที�จดัการฝึก
ความเกี�ยวข้องกบัสญัญาแรงงาน ผู้ ฝึกงานด้านเทคนิค

(คณุ)

(1) สัญญาแรงงาน

A การทาํสัญญาแรงงาน

- เมื�อทาํสญัญาจา้งงาน นายจา้งมีหนา้ที�จะตอ้งแสดงเงื�อนไขการทาํงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร

 (หากผูใ้ชแ้รงงานตอ้งการ สามารถแสดงเงื�อนไขผา่นรูปแบบอื�นได ้เช่น ทางโทรสาร อีเมล หรือ 

สื�อโซเชียล เป็นตน้) ดงันั�น จึงมีการจดัทาํและส่งมอบเอกสารเงื�อนไขการจา้งงาน เอกสารเงื�อนไข

การจา้งงานระบุเนื�อหาดงัต่อไปนี�
i. ระยะเวลาสญัญาแรงงาน

ii. สถานที�ทาํงาน (ฝึกงานดา้นเทคนิค)

iii. รายละเอียดงานที�ตอ้งทาํ (ประเภทงานและการทาํงาน)

iv. เวลาเริ�มและเลิกงาน มีการทาํงานล่วงเวลาหรือไม่ เวลาพกั วนัหยดุ วนัลา ฯลฯ

v. ค่าจา้ง (ค่าจา้งพื�นฐาน อตัราค่าจา้งพิเศษกรณีทาํงานล่วงเวลา ฯลฯ)

vi. การออกจากงาน

• คุณจะไดรั้บหนงัสือสญัญาแรงงาน และเอกสารเงื�อนไขการจา้งงานจากหน่วยงานที�จดัการฝึกอบรม กรุณาเกบ็รักษา

เอกสารดงักล่าวไวอ้ยา่งดีดว้ยตนเอง (อา้งอิงหนา้ 112)
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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場合で、労働基準監督署長の認定を受
けているとき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。

 （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。

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。

B การเลกิจ้าง

- การเลิกจา้งหมายถึงการที�นายจา้งหรือหน่วยงานที�จดัการฝึกบอกสิ�นสุดสญัญาจา้ง

- ระหวา่งที�คุณทาํงานอยู ่หากมีเหตุผลอนัไม่สามารถเลี�ยงได ้หน่วยงานที�จดัการฝึกสามารถเลิกจา้งก่อนสิ�นสุดสญัญาจา้งดงั

กล่าวได้

- และแมใ้นกรณีที�เลิกจา้งดว้ยเหตุผลอนัไม่สามารถเลี�ยงได้

- ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั

- หากเลิกจา้งโดยไม่แจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั จะตอ้งจ่ายเงินชดเชยการเลิกจา้งตามจาํนวนวนัจนถึงวนัเลิกจา้ง

[คาํอธิบาย] การแจ้งเลกิจ้างล่วงหน้าและเงนิชดเชยการเลกิจ้างล่วงหน้า

วันที�แจ้งเลกิจ้าง
ล่วงหน้า

ลว่งหน้า 30 วนั

ไม่มี

แจ้งลว่งหน้า

เงนิชดเชยการเลกิ
จ้างล่วงหน้า

ลว่งหน้า 10 วนั

20 วนั

แจ้งลว่งหน้า

ลว่งหน้า 20 วนั

10 วนั

แจ้งลว่งหน้า

วนัเลกิจ้าง

30 วนั

ไมแ่จ้งลว่งหน้า

× คา่จ้างเฉลี�ย

อนึ�ง กรณีที�เลิกจา้งดว้ยสาเหตุจากตวัผูฝึ้กงาน  และไดรั้บอนุมติัจากผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานแลว้ 

อาจไม่มีการแจง้ล่วงหนา้และ/หรือไม่มีการชาํระเงินชดเชยการเลิกจา้งล่วงหนา้

- หา้มเลิกจา้งในลกัษณะดงัต่อไปนี�
- เลิกจา้งระหวา่งหยดุงานเนื�องจากการเจบ็ป่วยจากการทาํงาน หรือหลงัจากนั�น �� วนั

- เลิกจา้งเนื�องจากมีการรายงานต่อสาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน

- หากคุณถกูบอกเลิกจา้งดว้ยเหตุผลที�ยอมรับไม่ได ้กรุณาปรึกษาองคก์รฝึกงาน

ทั�งนี�  หากคุณถกูบอกเลิกจา้งและไดข้อทราบเหตุผล นายจา้งจะตอ้งแจง้เหตุผลการเลิกจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

(2) เวลาทาํงาน เวลาพกัและวันหยุด

i. กฎเกี�ยวกับเวลาทาํงาน เวลาพกัและวันหยุด

- กฎหมายมาตรฐานแรงงานหา้มไม่ใหท้าํงานเกินสัปดาห์ละ �� ชั�วโมง หรือวนัละ � ชั�วโมง (เวลาทาํงาน

ตามกฎหมาย)

- หากเวลาทาํงานเกิน � ชั�วโมงตอ้งมีเวลาพกั �� นาที และเกิน � ชั�วโมงตอ้งมีเวลาพกั �� นาที

- ตอ้งมีวนัหยดุอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ � วนั หรืออยา่งนอ้ย � วนัใน � สัปดาห์ (วนัหยดุตามกฎหมาย)

ทั�งนี�  สามารถใชร้ะบบเวลาทาํงานแบบปรับไดที้�ไม่ตอ้งเป็นไปตามกฎขา้งตน้ แต่ตอ้งอยูใ่นเงื�อนไขที�กาํหนด

- งานทางการเกษตรกต็อ้งเป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนดของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน

ii. การทาํงานล่วงเวลาและการทาํงานในวันหยุด

- หากนายจา้งจะใหท้าํงานเกินเวลาทาํงาน (เวลาทาํงานตามกฎหมาย) ที�กาํหนดตามกฎหมายมาตรฐาน

แรงงาน (การทาํงานล่วงเวลา) หรือใหท้าํงานในวนัหยดุตามกฎหมาย (การทาํงานในวนัหยดุ) ใหน้ายจา้งจดัทาํขอ้ตกลงกบัผู ้

แทนผูป้ฏิบติังานที�มาจากอยา่งนอ้ยครึ�งหนึ�งผูป้ฏิบติังานของที�ทาํงาน (หากมีสหภาพแรงงานที�มีสมาชิกอยา่งนอ้ยครึ�งหนึ�งของ

ผูป้ฏิบติังาน ให้ใชส้หภาพแรงงานดงักล่าว) เกี�ยวกบัประเภทงาน ระยะเวลาที�ทาํงานล่วงเวลาได ้ฯลฯ แลว้ส่งใหผู้อ้าํนวยการ

สาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานที�กาํกบัดูแลอยู่

iii. ค่าจ้างเพิ�มกรณีทาํงานล่วงเวลาหรือทาํงานในวันหยุด

นายจา้งตอ้งชาํระค่าจา้งพิเศษใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ในการใหท้าํงานล่วงเวลาตามกฎหมาย
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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。ただし、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、2023年３月までの間、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。その後、１年ごとに取れる休暇日数は増えてい
きます。

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

また、原則として有給休暇は休養のためでもレジャーのためでも利用目
的を問われることなく、労働者の請求できる時季に取得することができま
す。ただし、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。

※２０１９年４月から、年１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者
に対し、年次有給休暇のうち年５日（労働者がすでに取得・請求した日数を除く。）については、
使用者が時季を指定するなどして取得させることが義務付けられました。使用者は、時季の
指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に添うよう、聴取した
意見を尊重するよう努めなければなりません。

 （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。

i. เวลาที�ใหท้าํงานเกินเวลาทาํงานตามกฎหมาย (การทาํงานล่วงเวลา) เพิ�มอยา่งนอ้ย 25% จากค่าจา้งปกติ

ii. เวลาที�ใหท้าํงานในวนัหยดุตามกฎหมาย (การทาํงานในวนัหยดุ) เพิ�มอยา่งนอ้ย 35% จากค่าจา้งปกติ

iii. เวลาที�ใหท้าํงานช่วงดึกตั�งแต่ 22.00 - 05.00 น. (การทาํงานช่วงดึก) เพิ�มอยา่งนอ้ย 25% จากค่าจา้งปกติ

● เช่น หากทาํงานล่วงเวลาในช่วงดึกดว้ย (i + iii) ตอ้งเพิ�มอยา่งนอ้ย 50% จากค่าจา้งปกติ

* หากในระยะเวลา 1 เดือนใหท้าํงานล่วงเวลาเกิน 60 ชั�วโมง จะตอ้งจ่ายค่าจา้งงานเพิ�มพเิศษอยา่งนอ้ย 50% สาํหรับเวลาทาํงานที�

เกินมา เพียงแต่ กฏหมายแรงงานมาตรา 138 อนุญาตใหมี้การยกเวน้การปฏิบติัถึงช่วง มีนาคม 2023 ได ้สาํหรับบริษทัขนาดกลาง

และขนาดเลก็

* บริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็ที�ไดรั้บการยกเวน้การใชอ้ตัราค่าจา้งพิเศษตามกฎหมาย (พิจารณาเป็นหน่วยบริษทั ไม่ใช่
หน่วยสถานที�ทาํงาน)

i. ทุนจดทะเบียนหรือเงินทุนรวม
ธุรกิจคา้ปลีก ไม่เกิน 50 ลา้นเยน
ธุรกิจบริการ ไม่เกิน 50 ลา้นเยน
ธุรกิจคา้ส่ง ไม่เกิน 100 ลา้นเยน
อื�น ๆ ไม่เกิน 300 ลา้นเยน

หรือ
ii. พนกังานประจาํ

ธุรกิจคา้ปลีก ไม่เกิน 50 คน
ธุรกิจบริการ ไม่เกิน 100 คน
ธุรกิจคา้ส่ง ไม่เกิน 100 คน
อื�น ๆ ไม่เกิน 300 คน

(3) การลาพกัผ่อนประจาํปี

ผูป้ฏิบติังานที�มาทาํงาน 80% ขึ�นไปของจาํนวนวนัทาํงานทั�งหมด และทาํงานต่อเนื�องนาน 6 เดือนขึ�นไปนบัจากเริ�มจา้งงาน จะไดรั้บ

สิทธิ� ในการลาพกัผอ่นประจาํปีเป็นจาํนวน �� วนั หลงัจากนั�น จาํนวนวนัที�สามารถลาไดจ้ะเพิ�มขึ�นทุกๆปี

จาํนวนปีที�ทาํงาน 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน 2 ปี 6 เดือน 3 ปี 6 เดือน 4 ปี 6 เดือน 5 ปี 6 เดือน

จาํนวนวันที�ได้ 10 วนั 11 วนั 12 วนั 14 วนั 16 วนั 18 วนั

ตามปกติแลว้ ผูป้ฏิบติังานสามารถลาพกัผอ่นประจาํปีไดใ้นช่วงเวลาที�ตอ้งการ ไม่วา่จะเพื�อพกัผอ่นจาก

การทาํงาน หรือเพื�อสนัทนาการ ยกเวน้กรณีที�การลาในช่วงเวลาดงักล่าว จะเป็นอุปสรรคในการบริหาร

จดัการธุรกิจในช่วงเวลาปกติ โดยอาจจะใหเ้ปลี�ยนไปลาในช่วงเวลาอื�นแทน

ทั�งนี�  หา้มนายจา้งซื�อวนัลาพกัผอ่นประจาํปี

* ตั�งแต่เดือน เมษายน ���� สาํหรับผูใ้ชแ้รงงานที�สามารถลาพกัผอ่นประจาํปีไดเ้ป็นจาํนวน ��วนัขึ�น

ไป  และในวนัลาพกัผอ่นประจาํปีนั�น � วนัต่อปี (ไม่รวมวนัที�ผูใ้ชแ้รงงานไดย้ื�น หรือขอใชว้นัลาไปแลว้) 

นายจา้งมีหนา้ที�กาํหนดช่วงเวลาการใชว้นัลาและใหผู้ใ้ชแ้รงงานลาตามกาํหนด ซึ�งการที�นายจา้งจะกาํหนดช่วงเวลาการใชว้นัลานั�น 

จะตอ้งฟังความคิดเห็นของผูใ้ชแ้รงงาน และพยายามตอบสนองและเคารพความคิดเห็นที�ไดฟั้งนั�นใหม้ากที�สุดดว้ย

(4) ค่าจ้าง

- วธีิจ่ายค่าจา้ง

- นายจา้งจะจ่ายค่าจา้ง i. เป็นเงินสด ii. เตม็จาํนวน iii. เดือนละครั�งขึ�นไป โดย iv. ใหใ้นวนัที�กาํหนด และ 

v.ใหต่้อลกูจา้งโดยตรง
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・ ただし、労働者本人が同意すれば、現金ではなく、労働者本人が指定した銀行等の、労
働者本人の預金口座又は貯金口座に振り込むことも認められます。なお、口座振込にす
る場合、以下の条件を全て満たすことが必要です。
①本人の書面による同意を得る
②賃金支給日として決められた日に払出しができるようにすること
③賃金計算書（明細書）を交付すること
④口座振込に関する労使協定を締結すること

・ また、税金、社会保険料、雇用保険料等は、法令に従い賃金から控
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賃金から控除されます。

（※）「賃金計算の知識」（55ページも参照ください。）
・ なお、監理団体が実習実施者から徴収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

監理団体が技能実習生の受入れに関する業務を実施するための経費のことです。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。2019年10月現在、東京は1013円、沖縄は790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）】
https://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
・ 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。

- การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ที�ผูใ้ชแ้รงงานเจา้ตวักาํหนด  แต่มีขอ้แมว้า่ ผูใ้ชแ้รงงานเจา้ตวั ยนิยอมเห็นพอ้งดว้ย ในการไม่จ่าย

ค่าแรงเป็นเงินสด และผูใ้ชแ้รงงานเจา้ตวั ยนิยอมให้โอนเงินไปยงับญัชีออมทรัพยห์รือบญัชีเงินฝาก ทั�งนี�การโอนเงินเขา้บญัชี

จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทั�งหมดดงัต่อไปนี�
i. ลกูจา้งยอมรับเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ii. ทาํการจ่ายเงินในวนัที�กาํหนดใหเ้ป็นวนัจ่ายค่าแรง 

iii. การออกเอกสารชี�แจงรายละเอียดค่าจา้ง (สลิปเงินเดือน)

iv. ขอ้ตกลงการโอนเงินระหวา่งนายจา้งและผูใ้หแ้รงงาน

- ตามกฎหมายแลว้ ภาษี, เบี�ยประกนัสงัคม, เบี�ยประกนัการจา้งงาน ฯลฯ จะถกูหกัจากค่าจา้ง

งาน นอกจากนี หากมีการทาํขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งและลกูจา้งเอาไวก่้อน สามารถหกัค่าที�พกั ค่าอาหาร ฯลฯ จากค่าจา้ง

งานไดด้ว้ย

(*) “ความรู้เกี�ยวกบัการคาํนวณค่าจา้ง” (กรุณาดูหนา้  54)

- นอกจากนี�  เงินเรียกเกบ็ที�ทางองคก์รกาํกบัดูแลจะเกบ็จากผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคนั�นจะไม่มีการเกบ็โดยหน่วยงานที�จดัการฝึก

และไม่ถกูหกัจากเงินค่าแรง

[คาํอธิบาย] ค่าดแูล

ค่าใชจ่้ายที�องคก์รกาํกบัดูแลเรียกเกบ็เมื�อรับการฝึกงานดา้นเทคนิคที�เป็นค่าใชจ่้ายเพื�อดาํเนินการ ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายที�ผูฝึ้กงานดา้น

เทคนิคตอ้งรับผดิชอบ แต่เป็นค่าใชจ่้ายที�หน่วยงานกาํกบัดูแลหรือหน่วยงานที�จดัการฝึกตอ้งรับผดิชอบ หา้มไม่ใหห้กัค่าเบี�ย

เลี�ยงการฝึกอบรมและค่าจา้ง

- จาํนวนเงินค่าจา้ง

- นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งขั�นตํ�าที�กาํหนดแยกตามแต่ละจงัหวดัตามกฎหมายค่าจา้งขั�นตํ�า

[คาํอธิบาย] ค่าจ้างขั �นตํ�า

- ค่าจา้งขั�นตํ�าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าจา้งขั�นตํ�าแยกตามทอ้งถิ�นและค่าจา้งขั�นตํ�าพเิศษ ทั�งนี�  ในกรณีที�เขา้ข่ายทั�ง 2 

ประเภท นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งขั�นตํ�าประเภทที�สูงกวา่

i. ค่าจา้งขั�นตํ�าแยกตามทอ้งถิ�น : ค่าจา้งขั�นตํ�าที�มีผลบงัคบัใชต่้อนายจา้งและผูป้ฏิบติังานทุกคนในแต่ละจงัหวดัโดยไม่แยก

ประเภทงานและอุตสาหกรรม ค่าจา้งในปัจจุบนัที�แตกต่างไปตามจงัหวดัที�สถานที�ทาํงานตั�งอยูป่ระจาํเดือนตุลาคมปี 

2019 โตเกียวอยูที่� 1013 เยน , โอกินาวา่ 790 เยน เป็นตน้

ii. ค่าจา้งขั�นตํ�าพเิศษ: ค่าจา้งขั�นตํ�าที�มีผลบงัคบัใชต่้อนายจา้งและผูป้ฏิบติังานในอุตสาหกรรมที�กาํหนดภายในพื�นที�ที�

กาํหนด

- วธีิเปรียบเทียบค่าจา้งขั�นตํ�า

กรณีรับค่าจา้งเป็นรายชั�วโมง ค่าจา้งรายชั�วโมง ≥ ค่าจา้งขั�นตํ�า (ค่าจา้งต่อชั�วโมง)

กรณีรับค่าจา้งเป็นรายวนั ค่าจา้งรายวนั ÷ จาํนวนชั�วโมงทาํงานต่อวนั ≥ ค่าจา้งขั�นตํ�า (ค่าจา้งต่อชั�วโมง)

กรณีรับค่าจา้งเป็นรายเดือน ค่าจา้งรายเดือน ÷ จาํนวนชั�วโมงทาํงานเฉลี�ยต่อเดือน ≥ ค่าจา้งขั�นตํ�า (ค่าจา้งต่อชั�วโมง)

สามารถดูค่าจา้งขั�นตํ�าของทั�งประเทศไดท้างเวบ็ไซตด์า้นล่างนี�  หรือที�สาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานใกลบ้า้นคุณ

[เวบ็ไซต์เกี�ยวกับค่าจ้างขั �นตํ�า (ภาษาญี�ปุ่น)]
https://pc.saiteichingin.info/

- ค่าจา้งของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคนอกจากจะตอ้งเป็นไปตามที�กฎหมายค่าจา้งขั�นตํ�าและกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดแลว้ 

กฎหมายฝึกงานดา้นเทคนิคยงักาํหนดเพิ�มอีกวา่ “ค่าตอบแทนสาํหรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค่าตอบแทนสาํหรับ

คนญี�ปุ่นในงานเดียวกนั” ดว้ย

- การจ่ายค่าจา้งเพิ�มกรณีทาํงานล่วงเวลาหรือทาํงานในวนัหยดุ

- หากมีการทาํงานล่วงเวลา การทาํงานในวนัหยดุตามกฎหมาย หรือการทาํงานช่วงดึก ใหจ่้ายค่าจา้งเพิ�มตามที�ระบุใน “(2) 

iii. ค่าจา้งเพิ�มกรณีทาํงานล่วงเวลาหรือทาํงานในวนัหยดุ”
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〇休業手当の支払
・ 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
・ 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）】
https://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】
79ページをご覧ください。

 16．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。）。

 ただし、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（労災保険）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

〇上記以外の事業所の従業員
（※）国民年金については、20歳以上の従業員のみが対象となります。

- การจ่ายเงินชดเชยการหยดุงาน

- กรณีที�มีการหยดุงานที�เกิดจากความรับผดิชอบของหน่วยงานที�จดัการฝึก หน่วยงานที�จดัการฝึกตอ้งจ่ายเงินชดเชยการ

หยดุงานใหคุ้ณเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 60% ของค่าจา้งเฉลี�ย ตลอดช่วงเวลาที�หยดุงาน

- การจ่ายค่าจา้งคา้งจ่ายแทน

- มีระบบที�จะจ่ายค่าจา้งคา้งจ่ายส่วนหนึ�งแทนตามกฎหมายเกี�ยวกบัการคุม้ครองการจ่ายค่าจา้ง ฯลฯ ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานที�

ออกจากงานโดยยงัไม่ไดรั้บค่าจา้ง เนื�องจากหน่วยงานที�จดัการฝึกลม้ละลาย สาํหรับรายละเอียดเกี�ยวกบัขอบเขตค่าจา้งคา้ง

จ่าย เงื�อนไขผูที้�สามารถรับแทน ฯลฯ ของระบบนี�  กรุณาติดต่อสาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานหรือแผนกกาํกบัดูแล 

ฝ่ายมาตรฐานแรงงาน ของสาํนกังานแรงงานจงัหวดัใกลบ้า้นคุณ

- ขอ้หา้มของกฎหมายอื�น ๆ ฯลฯ

ตามกฎหมาย ฯลฯ หา้มกระทาํการต่อไปนี�
i. หกัลา้งค่าจา้งกบัหนี�สินที�ทาํไวล่้วงหนา้ภายใตเ้งื�อนไขที�จะจา้งงาน

ii. บงัคบัฝากเงิน

iii. นายจา้งหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลเกบ็บญัชีออมทรัพยที์�เป็นชื�อของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค

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

[สายด่วนให้คาํปรึกษาสําหรับชาวต่างชาต ิกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร]
กรุณาดหูน้า  78

��. ประกันสังคม

ประกนัสงัคม หมายถึง ระบบของประเทศญี�ปุ่นที�จะคุม้ครองชีวติความเป็นอยูข่องผูเ้ขา้ร่วมและทายาท ผา่นการจ่ายเงิน

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ หรือเงินบาํนาญกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมพิการหรือเสียชีวติจากการเจบ็ป่วยหรือ

ไดรั้บบาดเจบ็ ฯลฯ

(�) ประเภทและสทิธิประโยชน์ของประกันสังคม

ประเภท สทิธิประโยชน์

ประกนัทางการแพทย์
ประกนัสุขภาพ
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ

- ประกนัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ�ง (70% จนถึงอาย ุ70 ปี) กรณีเจบ็ป่วย
หรือไดรั้บบาดเจบ็ (ตอ้งจ่ายเอง 30%)

 ทวา่ หากเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็จากการทาํงานหรือระหวา่งเดินทางไป
กลบัที�ทาํงาน จะจ่ายจากกองทุนเงินทดแทน(ประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุใน
อุตสาหกรรม) ในกรณีดงักล่าว ประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุในอุตสาหกรรมจะ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเตม็จาํนวน

เงินบาํนาญ
เงินบาํนาญสวสัดิการ
เงินบาํนาญแห่งชาติ

- ใหสิ้ทธิประโยชนที์�จาํเป็น (จ่ายเงินบาํนาญ) กรณีชรา พิการ หรือเสียชีวติ

(2) พนักงานที�มีสทิธิเข้าร่วมประกันสังคม

พนกังานที�มีสิทธิ

ประกนัสุขภาพ
เงินบาํนาญสวสัดิการ

- พนกังานในที�ทาํงานต่อไปนี�
- นิติบุคคล
- กิจการส่วนบุคคลที�มีพนกังานประจาํ 5 คนขึ�นไป (ยกเวน้กิจการ เช่น อุตสาหกรรม

การเกษตร การป่าไม ้และการประมง เรียวกงั ทาํความสะอาด ฯลฯ)

ประกนัสุขภาพแห่งชาติ
เงินบาํนาญแห่งชาติ

- พนกังานในที�ทาํงานนอกเหนือจากที�ระบุขา้งตน้
(*) ผูที้�จะไดรั้บเงินบาํนาญแห่งชาติจะตอ้งเป็นพนกังานที�อาย ุ20 ปีขึ�นไปเท่านั�น
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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。

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

料率が定められてい

ます。

標準報酬月額×
保険料率×1/2

厚生年金 18.3％
標準報酬月額×
保険料率×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。

16,540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）協会けんぽにおける、都道府県ごとの保険料は10.73％（佐賀県）～9.58％（新潟県）となっ
ており、下記のホームページで確認できます（令和２年３月現在）。

【全国健康保険協会（協会けんぽ）ホームページ】
https://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、国民年金の脱退一時金の請求手続
〇厚生年金又は国民年金に６か月以上加入していた方が、年金の受給に必要な資格期間（10年）
を満たさずに帰国する場合には、日本年金機構に対して、脱退一時金を請求することがで
きます。

 脱退一時金の支給金額は、日本の年金制度に加入していた期間に応じて、36か月（３年）を
上限として計算されます。３号技能実習生として実習を受けようとする方が、加入期間に
応じた脱退一時金の受給を希望される場合には、技能実習計画で決められた一時帰国時及
び技能実習３号終了後の帰国の都度、請求していただくこともできます。

【解説】 日本と社会保障協定を結んでいる国の年金加入期間がある方々へ

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。

※社会保障協定の締結状況（日本年金機構ホームページ）
https://www.nenkin.go.jp/international/english/international/othercontries.html

- คุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) ตอ้งเขา้ร่วม “ทั�งประกนัสุขภาพและเงินบาํนาญสวสัดิการ” หรือ “ทั�งประกนัสุขภาพแห่งชาติและ

เงินบาํนาญแห่งชาติ” อยา่งใดอยา่งหนึ�ง

- ทั�งนี�  ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคที� “อยูร่ะหวา่งช่วงเวลาอบรม” ตอ้งเขา้ร่วม “ทั�งประกนัสุขภาพแห่งชาติและเงินบาํนาญแห่งชาติ”

(3) จาํนวนเบี �ยประกันสังคม

ประเภท คาํอธิบาย อัตราเบี �ยประกัน
จาํนวนเบี �ยประกัน (ต่อเดอืน)

จาํนวนที�คุณต้องจ่าย

ประกนัสุขภาพ

- เบี�ยประกนัต่อเดือนไดจ้ากคูณอตัรา

เบี�ยประกนักบัค่าจา้งมาตรฐานต่อ

เดือน (หมายเหตุ 1)

- เจา้ของกิจการ (หน่วยงานที�จดัการ

ฝึก) และคุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) 

จะจ่ายเบี�ยประกนัต่อเดือนคนละครึ�ง

อตัราค่าเบี�ยประกนัของ

สมาคมประกนัสุขภาพ

แห่งประเทศญี�ปุ่นจะแยก

ตามแต่ละจงัหวดั

ค่าจา้งมาตรฐานต่อเดือน x อตัรา

เบี�ยประกนั x 1/2

เงินบาํนาญสวสัดิการ 18.3%
ค่าจา้งมาตรฐานต่อเดือน x อตัรา

เบี�ยประกนั x 1/2

ประกนัสุขภาพแห่งชาติ
- คาํนวณตามวธีิที�กาํหนดแยกตาม

แต่ละเทศบาล

จาํนวนที�คาํนวณตามวธีิที�

กาํหนดแยกตามแต่ละเทศบาล 

(หมายเหตุ 2)

เงินบาํนาญแห่งชาติ - เท่ากนัทั�งประเทศ 16,540 เยน (หมายเหตุ 3)

(หมายเหตุ 1)  “ค่าจา้งมาตรฐานต่อเดือน” กาํหนดตามรายไดร้วมต่อเดือนของคุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค)

(หมายเหตุ 2)  โดยเบี�ยประกนัของแต่ละจงัหวดัจะอยูป่ระมาณ  10.73% (จงัหวดัซากะ) - 9.58% (จงัหวดันีกาตะ) ทั�งนี�  สามารถตรวจ

สอบขอ้มูลไดต้ามเวบ็ไซตด์า้นล่างนี�  (ขอ้มูลขณะนี�   เดือนมีนาคม 2020)

[เวบ็ไซต์สมาคมประกันสุขภาพแห่งประเทศญี�ปุ่น]
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

(หมายเหตุ 3)  คุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) เป็นผูรั้บผดิชอบเบี�ยประกนัทั�งหมด เจา้ของกิจการ (หน่วยงานที�จดัการฝึก) ไม่ไดจ่้ายให้

(4) ขั �นตอนการขอรับเงนิเงนิบาํนาญสวัสดกิาร และเงนิบาํนาญแห่งชาติ

- ผูที้�เขา้ร่วมกองทุนเงินบาํนาญสวสัดิการหรือเงินบาํนาญแห่งชาติตั�งแต่ 6 เดือนขึ�นไป และกลบัประเทศของตนก่อนครบเวลา

ขั�นตํ�าที�จะรับเงินบาํนาญ (10 ปี) สามารถทาํเรื�องขอรับเงินบาํเหน็จได ้จากองคก์รระบบบาํนาญแห่งชาติ 

 ในการจ่ายจาํนวนเงินบาํเหน็จนั�นจะถกูคาํนวณสูงสุด 36 เดือน (3 ปี) ขึ�นอยูก่บัระยะเวลาที�อยูใ่นระบบบาํนาญญี�ปุ่น ในกรณีผูที้�

จะเขา้รับการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 ประสงคที์�จะไดรั้บเงินบาํเหน็จถอนออกมาตามระยะเวลาการเขา้ร่วมกองทุน สามารถ

ยื�นเรื�องขอรับไดใ้นเมื�อกลบัประเทศชั�วคราวตามแผนการฝึกงานดา้นเทคนิค และเมื�อเสร็จสิ�นการฝึกงานดา้นเทคนิคระดบั 3 

แลว้

[คาํอธิบาย] สาํหรับผู้มาจากประเทศที�มีข้อตกลงเรื�องระยะเวลาการเข้าร่วมระบบบาํนาญกับญี�ปุ่น

สาํหรับผูที้�มีระยะเวลาเขา้ร่วมระบบเงินบาํนาญของประเทศที�มีขอ้ตกลงการประกนัสงัคมร่วมกบัประเทศญี�ปุ่นในการนบั
เวลาเขา้ร่วมระบบเงินบาํนาญรวมกนั อาจสามารถรับเงินบาํนาญของประเทศญี�ปุ่นโดยคาํนวณรวมระยะเวลาเขา้ร่วมระบบ
เงินบาํนาญของทั�งสองประเทศ
แต่หากรับเงินบาํเหน็จแลว้ จะไม่สามารถนาํระยะเวลาเขา้ร่วมระบบเงินบาํนาญก่อนหนา้ที�จะขอรับเงินบาํเหน็จมาคาํนวณได ้
ดงันั�น ในการขอรับเงินบาํเหน็จ กรุณาอ่านและพิจารณาขอ้ควรระวงัที�ระบุในใบขอรับเงินบาํเหน็จอยา่งดี

* สรุปเงื�อนไขขอ้ตกลงของประกนัสงัคม (เวบ็ไซตอ์งคก์รระบบบาํนาญแห่งชาติ)
https://www.nenkin.go.jp/international/english/international/othercontries.html
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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、請求の手続を進めてください。

 なお、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。帰国する前に、お住まいの市区町村に転出届を提出してください。
特に、３号技能実習生として再入国することが見込まれる場合には、技能実習計画で決めら
れた一時帰国時に脱退一時金の請求をするに当たって、一時帰国時に必ずお住いの市区町村
に転出届を提出し、日本に再入国する前に脱退一時金の請求書が日本年金機構に到達するよ
う、請求書を日本年金機構に提出してください。

 （注意）日本年金機構が請求書を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。

【日本年金機構ホームページ】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

 17．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

〇労働者の方々が、仕事（業務）や通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、障害が残っ

た場合、お亡くなりになった場合に、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。

○労災保険で受けられる保険給付は次のものがあります。

①療養（補償）給付：必要な療養を給付 （121ページ参照）

② 休業（補償）給付：休業４日目から、休業１日につき給付基礎日額の６０％を支給 （123ページ

参照）

③ 傷病（補償）年金：療養開始から１年６か月経過後、傷病が治癒していない場合に、傷病等級

に応じ、年金を支給

④障害（補償）給付：障害が残った場合に、障害等級に応じ、年金または一時金を支給

⑤ 介護（補償）給付：重い後遺症が残り介護が必要となった方に対し、介護費用としてかかった

実費を現金支給
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- สาํหรับรายละเอียดเกี�ยวกบัเงินบาํเหน็จ กรุณาดูเวบ็ไซตข์ององคก์รบาํนาญประเทศญี�ปุ่นดา้นล่างนี�  และสามารถขอรับ “ใบขอรับ

เงินบาํเหน็จ (เงินบาํนาญแห่งชาติ/ ประกนัเงินบาํนาญสวสัดิการ)” ไดจ้ากเวบ็ไซตนี์�ดว้ย กรุณาขอใหผู้รั้บผดิชอบของหน่วยงานที�

จดัฝึกอบรม หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลดาํเนินการตามขั�นตอนการร้องขอ

 ทั�งนี�  ตามขอ้กาํหนดในการรับเงินบาํเหน็จ ในวนัที�องคก์รระบบบาํนาญแห่งชาติไดรั้บใบคาํร้อง ผูร้้องจะตอ้งไม่มีที�อยูใ่นประเทศ

ญี�ปุ่น ณ วนัที�องคก์รไดรั้บใบคาํร้อง ก่อนกลบัประเทศกรุณายื�นเรื�องการแจง้ยา้ยออกยงัสาํนกังานเขตหรือเมืองที�คุณพาํนกัอาศยัอยู ่

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหากคุณคาดวา่จะกลบัเขา้ประเทศญี�ปุ่นในฐานะผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคระดบั � อีกครั�ง เมื�อทาํเรื�องขอรับเงินบาํเหน็จ

เมื�อกลบัประเทศชั�วคราวตามที�กาํหนดโดยแผนการฝึกอบรมดา้นเทคนิค ตอ้งยื�นเรื�องการแจง้ยา้ยออกยงัสาํนกังานเขตหรือเมือง

เมื�อกลบัประเทศชั�วคราว และยื�นขอเบิกเงินคืนไปยงัองคก์รระบบบาํนาญแห่งชาติเพื�อให้ใบขอรับเงินบาํเหน็จมาถึงยงัองคก์รระบบ

บาํนาญแห่งชาติก่อนวนัที�จะกลบัเขา้ญี�ปุ่น

 (ขอ้ควรระวงั) หากเขา้ประเทศญี�ปุ่นก่อนที�องคก์รระบบบาํนาญแห่งชาติจะรับเรื�องใบขอรับเงินบาํเหน็จ ในกรณีที�คุณมีที�อยูใ่น

ประเทศญี�ปุ่นจะไม่ตรงตามเงื�อนไขการขอรับเงินบาํเหน็จ

[เวบ็ไซต์องค์กรบาํนาญประเทศญี� ปุ่น]
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

��. ประกันแรงงาน

ประกนัแรงงานเป็นระบบของประเทศญี�ปุ่นที�จะใหสิ้ทธิประโยชน ์(ประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุ) เมื�อเจบ็ป่วย

หรือไดรั้บบาดเจบ็ระหวา่งทาํงานหรือเดินทางไปกลบัที�ทาํงาน และสิทธิประโยชน ์(ประกนัการจา้งงาน) เมื�อ

ตกงาน

ซึ�งจะมีผลบงัคบัใชต่้อกิจการที�มีลกูจา้งตั�งแต่ � คนขึ�นไป

[คาํอธิบาย] อุตสาหกรรมการเกษตร การป่าไม้ และการประมงบางส่วน

อุตสาหกรรมการเกษตร การป่าไม ้และการประมงบางส่วนจะเลือกไดว้า่จะเขา้ประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุในอุตสาหกรรม

หรือไม่ ซึ�งหากไม่เขา้ร่วม จะตอ้งเขา้ร่วมประกนัเอกชนเป็นมาตรการทดแทนประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุในอุตสาหกรรม

(1) ประกันค่าทดแทนอุบตัเิหตุในอุตสาหกรรม

- ใหสิ้ทธิประโยชนที์�จาํเป็นเพื�อคุม้ครองลกูจา้งและครอบครัว ในกรณีที�ลกูจา้งไดรั้บบาดเจบ็, เจบ็ป่วย, พกิาร หรือเสียชีวติ โดยมี

สาเหตุมาจากการทาํงาน(หนา้ที�)และในระหวา่งการเดินทางมาทาํงาน

- สิทธิที�จะไดรั้บจากประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุในอุตสาหกรรมมีดงันี�
①สิทธิในการรักษาพยาบาล (ชดเชย) : จ่ายค่ารักษาพยาบาลที�จาํเป็น (อา้งอิงหนา้ 120)

 ② สิทธิในการหยดุงาน(ชดเชย) : หลงัจากหยดุงานเป็นวนัที�4 จะไดรั้บเงินชดเชยเป็นจาํนวน60%ของค่าจา้งพื�นฐานในแต่ละวนั

(อา้งอิงหนา้ 122)

 ③ เงินบาํนาญสาํหรับผูป่้วยจากการทาํงาน (ชดเชย) : หลงัเขา้รับการรักษาเป็นระยะเวลา�ปี6เดือน แลว้ยงัไม่หาย จะไดรั้บการจ่าย

เงินบาํนาญตามระดบัของอาการบาดเจบ็

④สิทธิสาํหรับผูพ้กิาร (ชดเชย) : กรณีที�กลายเป็นผูพ้กิาร จะไดรั้บเงินบาํนาญหรือเงินกอ้น ตามระดบัของอาการ

⑤ สิทธิในการดูแลผูป่้วย(ชดเชย) : หากผลสืบเนื�องจากการเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ค่อนขา้งหนกั และจาํเป็นตอ้งมีคนช่วยดูแล จะได้

รับการจ่ายค่าดูแลดว้ยเงินสดตามจริง
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⑥遺族（補償）給付及び葬祭料（葬祭給付）：遺族に対し年金または一時金及び葬祭料を支給

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、技能実習生も雇用

保険の給付（基本手当）を受けることができます。

○１週間の所定労働時間が２０時間以上であること、３１日以上の雇用見込みがあること等の

要件を満たす場合、雇用保険に加入しなければなりません。加入手続きは使用者（実習実施者）

が行います。

○離職後、次のいずれにもあてはまるときに雇用保険の給付（基本手当）を受けることができま

す。使用者（実習実施者）から交付された離職票を住居所管轄のハローワークに提出してくだ

さい。（125ページ参照）

① ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、実習を継続しようとする意思、能力がある

にもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

② 離職の日以前２年間に、被保険者期間が通算して１２か月以上あること。ただし、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は、離職の日以前１年間に、被保険

者期間が通算して６か月以上ある場合でも可能です。

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％（2020 年度の

保険率））

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」（55ページ参照）もご覧ください。

 18．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。なお、

出身国と日本との間で租税条約が締結されている場合には、これらの税が免除されることが

あります中国、タイ、パキスタン等）。詳しくは税務署（所得税）又はお住いの市区町村（住民税）

にお問い合わせください。

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日時点で居住している地方公

共団体に対し、原則、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、未納の住民税は残額を納付しなければなりません。

 なお、日本に住所を有しない場合で、かつ、日本に引き続き１年以上居所を有しない場合は、

これらについて別の取扱いとなります。

〇詳しくは、23．各種相談・支援窓口の③に記載の税務署又は市区町村役場にお尋ねいただく

か、実習実施者又は監理団体にお尋ね下さい。

⑥ สิทธิสาํหรับครอบครัว(ชดเชย)และค่าใชจ่้ายในงานศพ(สวสัดิการที�ไดรั้บในการจดังานศพ): ครอบครัวจะไดรั้บเงินบาํนาญหรือ

เงินกอ้น และค่าจดังานศพ

- นายจา้ง (หน่วยงานที�จดัการฝึก) เป็นผูส้มคัรให ้และนายจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบจ่ายเบี�ยประกนัเตม็จาํนวน คุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) 

ไม่ตอ้งจ่ายเอง

(2) ประกันการจ้างงาน

- ใหสิ้ทธิประโยชนที์�จาํเป็นเพื�อความมั�นคงในการคาํรงชีวติกรณีลกูจา้งตกงาน ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคเองกส็ามารถรับสิทธิประโยชน์

ของประกนัการจา้งงาน(เบี�ยเลี�ยงพื�นฐาน)ได ้หากเป็นไปตามเงื�อนไขที�กาํหนด เมื�อตกงานเนื�องจากหน่วยงานที�จดัการฝึกลม้ละลาย 

ปรับลดขนาดธุรกิจ ฯลฯ

- ในกรณีที�เขา้เกณฑเ์งื�อนไขที�กาํหนด โดยทาํงาน20ชั�วโมงขึ�นไปในเวลาทาํงานที�กาํหนดในระยะเวลา�อาทิตย,์ มีแนวโนม้ที�จะจา้ง

งานเกิน31วนัขึ�นไป จาํเป็นตอ้งมีการเขา้ระบบประกนัการจา้งงาน นายจา้ง (หน่วยงานที�จดัการฝึก) เป็นผูส้มคัรให้

- หลงัออกจากงาน หากเขา้ข่ายตามขอ้กาํหนดดา้นล่าง สามารถเขา้รับสิทธิจากประกนัการจา้งงาน(เบี�ยเลี�ยงพื�นฐาน)ได ้กรุณาส่งใบ

ออกจากงานที�ออกโดยนายจา้ง(หน่วยงานที�จดัการฝึก)ไปยงัHello Workในเขตพื�นที�ของท่าน (อา้งอิงหนา้ 124)

 i.  ยื�นสมคัรงานที�Hello Work  อยูใ่น "สถานะวา่งงาน" แมจ้ะมีความสามารถและประสงคที์�จะฝึกงานต่อ แต่ไม่สามารถทาํงานต่อ

ได้

 ii.  สามารถรับสิทธิประโยชนไ์ดใ้นกรณีที�อยูใ่นสถานะเป็นผูเ้อาประกนัรวมแลว้เกิน12เดือนขึ�นไปในระยะเวลา�ปีก่อนที�จะออก

จากงาน ทวา่ หากเป็นกรณีที�ตกงานเนื�องจากหน่วยงานที�จดัการฝึกลม้ละลาย ปรับลดขนาดธุรกิจ ตอ้งอยูใ่นสถานะผูเ้อา

ประกนัรวมแลว้�เดือนขึ�นไปในระยะเวลา�ปีก่อนที�จะออกจากงาน 

- นายจา้ง (หน่วยงานที�จดัการฝึก) และลกูจา้ง (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) ร่วมกนัรับผดิชอบจ่ายเบี�ยประกนัการจา้งงาน คุณ (ผูฝึ้กงาน

ดา้นเทคนิค) จะตอ้งจ่ายเป็นจาํนวนเงินดงันี�  

ค่าจา้ง x อตัราเบี�ยประกนั (กิจการทั�วไป 0.3% อุตสาหกรรมการเกษตร การป่าไม ้และการประมง 0.4% และกิจการก่อสร้าง 0.4% 

(อตัราเบี�ยประกนัประจาํปี 2020))

- นายจา้ง (หน่วยงานที�จดัการฝึก) จะหกัเงิน (เกบ็เงิน) ค่าเบี�ยประกนัการจา้งงานในส่วนที�คุณตอ้งจ่ายจากค่าจา้ง และส่งใหป้ระเทศ

ญี�ปุ่นเป็นค่าเบี�ยประกนั

(*) กรุณาดู "ความรู้เกี�ยวกบัการคาํนวณค่าจา้ง" (อา้งอิงหนา้ 54)

18. ภาษีเงนิได้และภาษีผู้อยู่อาศัย

- ภาษีที�เกี�ยวขอ้งกบัผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค ไดแ้ก่ ภาษีของประเทศ (ภาษีเงินได)้ และภาษีทอ้งถิ�น (ภาษีผูอ้ยูอ่าศยั) ที�คาํนวณจากค่าจา้ง 

ซึ�งเป็นภาษีที�ผูที้�อาศยัอยูใ่นประเทศญี�ปุ่นและมีรายไดต้อ้งจ่าย กรณีที�มีอนุสญัญาภาษีซอ้นระหวา่งประเทศเกิดของคุณกบัประเทศ

ญี�ปุ่น ภาษีเหล่านี�อาจไดรั้บการยกเวน้ จีน, ไทย, ปากีสถาน เป็นตน้) สาํหรับรายละเอียดเพิ�มเติมโปรดติดต่อสาํนกังานสรรพากร 

(ภาษีเงินได)้ หรือที�วา่การเมือง (ภาษีผูอ้ยูอ่าศยั) ที�คุณอาศยัอยู ่

- ภาษีเงินไดจ้ะถกูหกัออกจากค่าจา้งตามจาํนวนเงินไดที้�ไดรั้บทุกเดือน และในเดือนธนัวาคม จะมีการปรับเทียบยอดภาษีที�ถกูหกั

ออก กบัยอดภาษีเงินไดท้ั�งปีอีกครั�ง

- ภาษีผูอ้ยูอ่าศยัจะคาํนวณจากรายไดข้องปีก่อนหนา้ และจ่ายใหก้บัทอ้งถิ�นที�อยูอ่าศยั ณ วนัที�  1 มกราคมของปีที�  2 โดยหลกัแลว้

จะแบ่งจ่ายเป็น 12  รอบ  และหกัจากค่าจา้งทุกเดือนตั�งแต่เดือนมิถุนายน

- ในระหวา่งที�อยูใ่นประเทศญี�ปุ่น นายจา้งจะเป็นผูห้กัภาษีจากค่าจา้งทุกเดือนและจ่ายใหก้บัรัฐ และองคก์รส่วนภมิูภาค หากกลบั

ประเทศในระหวา่งปีตอ้งจ่ายภาษีผูอ้ยูอ่าศยัส่วนที�เหลือ เนื�องจากเป็นยอดภาษีผูอ้ยูอ่าศยัคา้งชาํระ ในกรณีที�ไม่มีที�อยูใ่นญี�ปุ่น และ 

กรณีที�ไม่มีที�พกัอาศยัในญี�ปุ่นมาเป็นระยะเวลาต่อเนื�อง 1  ปี จะมีการจะดาํเนินการต่างหาก

- รายละเอียดเพิ�มเติมกรุณาสอบถามสาํนกังานภาษี หรือสาํนกังานเขต ในขอ้ iii. ของ 23. สาํนกังานใหค้าํปรึกษาและช่วยเหลือดา้น

ต่างๆ   หรือ สามารถสอบถามไดที้�สาํนกังานเขตหรือเมือง หรือ สามารถถามจาก หน่วยงานกาํกบัดูแลหรือ  หน่วยงานที�จดัฝึก

อบรม
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 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、口座振込みに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」を交付することとされています。「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

○納付する税額は以下のとおりです。

税　額

（所得税）

支給総額から給与所得控除額、基礎控除額、健康保険料、厚生年金保険料及び
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
（※）租税条約による所得税の免除を受けようとする場合には、所定の届出書な
どを賃金の支払い者を経由して税務署に提出する必要があります。

（住民税）
住民税の金額は市区町村から通知された金額
（※）租税条約による免除を受けようとする場合には、所定の届出書などを地方
公共団体に提出する必要があります。

 ความรู้เกี�ยวกับการคาํนวณค่าจ้าง

ค่าจา้งที�หน่วยงานที�จดัการฝึก (บริษทั) จะจ่ายใหคุ้ณทุกเดือน จะเป็นจาํนวนเงินที�หกัเบี�ยประกนัสงัคม (เบี�ยประกนัสุขภาพ 

เบี�ยประกนัเงินบาํนาญสวสัดิการ) เบี�ยประกนัการจา้งงาน ภาษีเงินได ้ภาษีผูอ้ยูอ่าศยั และในบางกรณีอาจมีค่าที�พกั ค่า

สาธารณูปโภค ฯลฯ จากยอดค่าจา้งรวม โดยค่าใชจ่้ายที�คุณตอ้งรับผดิชอบเป็นประจาํ เช่น ค่าที�พกั ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

จะตอ้งเกิดจากการตกลงกนัระหวา่งคุณและหน่วยงานที�จดัการฝึก (บริษทั) ภายใตก้ารทาํความเขา้ใจรายละเอียดสิ�งที�จะไดรั้บ

จริง และมีมลูค่าเทียบเท่ากบัค่าใชจ่้ายจริงในขอบเขตจาํนวนเงินที�เหมาะสม

ทั�งนี�  เบี�ยประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุในอุตสาหกรรมเป็นสิ�งที�นายจา้งตอ้งจ่ายเตม็จาํนวน จะไม่หกัจากค่าจา้ง

ผูที้�จ่ายค่าจา้งตอ้งออก “เอกสารการคาํนวณค่าจา้ง” ใหคุ้ณ (ผูรั้บการชาํระเงิน) เมื�อจ่ายค่าจา้งดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร 

โดยใน “เอกสารการคาํนวณค่าจา้ง” ดงักล่าว ประกอบดว้ย 4 ส่วนใหญ่ๆ ดงันี�

รายการ รายละเอียด

การมาทาํงาน
จาํนวนวนัที�มาทาํงาน จาํนวนวนัที�หยดุ จาํนวนชั�วโมงทาํงาน จาํนวน

ชั�วโมงที�ทาํงานล่วงเวลา ฯลฯ  ใชค้าํนวณ

ยอดเงินไดร้วม
ค่าจา้ง อตัราค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ

รายการหกัเงิน

ค่าประกนัสงัคม (ประกนัสุขภาพ, ประกนัเงินบาํนาญสวสัดิการ), ประกนั

การจา้งงาน
 ใชค้าํนวณ

ยอดหกัเงินรวมภาษี (ภาษีเงินได ้ภาษีผูอ้ยูอ่าศยั)

หกัตามขอ้ตกลง (ค่าที�พกั ค่าสาธารณูปโภค)

เงินรับสุทธิ

(ค่าจา้งหลงัหกัเงิน)
ยอดเงินไดร้วม - ยอดหกัเงินรวม

ยอดภาษีที�ตอ้งจ่ายมีดงันี�

ยอดภาษี

(ภาษีเงินได)้

คาํนวณจากอตัราภาษีของยอดเงินหลงัหกัลดหยอ่นเงินได,้ ลดหยอ่นภาษีบุคคลธรรมดา, เบี�ยประกนัสุขภาพ, 

เบี�ยประกนัเงินบาํนาญสวสัดิการและเบี�ยประกนัการจา้งงาน ฯลฯ จากยอดรายไดร้วม

[ยอดภาษีต่อปีโดยประมาณ]

ไม่เกิน 1.95 ลา้นเยน 5%

ไม่เกิน 3.30 ลา้นเยน 10% -97,500 เยน

(*)  หากคุณจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ตามสนธิสญัญาภาษีซอ้นจะตอ้งส่งแบบฟอร์มตามที�กาํหนดไว ้

ไปยงัสาํนกังานสรรพากรผา่นทางผูจ่้ายค่าแรง

(ภาษีผูอ้ยูอ่าศยั)

ยอดภาษีผูอ้ยูอ่าศยัจะเป็นยอดตามที�เทศบาลนั�น ๆ แจง้

(*)   หากคุณจะไดรั้บการยกเวน้ภาษี ตามสนธิสญัญาภาษีซอ้นจะตอ้งส่งแบบฟอร์มตามที�กาํหนดไว ้ไปยงั

สาํนกังานองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น
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 19. 健康診断

【用語の説明】19，20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。

 20. 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。）
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、酸素欠乏等の場合には、救助者が被災する二次災害の危険があるため、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。

19. การตรวจสุขภาพ

[คาํอธิบายคาํศัพท์] คาํวา่ “นายจา้ง” ในขอ้ 19 และ 20 หมายถึง “หน่วยงานที�จดัการฝึก”

ตามกฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในงานอุตสาหกรรม เมื�อนายจา้งจะรับลกูจา้งประจาํ จะตอ้ง

ตรวจสุขภาพดว้ย และนายจา้งตอ้งจดัการตรวจสุขภาพใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานเป็นประจาํ ปีละ � ครั�ง (งานบาง

ประเภทตอ้งเป็น � เดือนครั�ง) นอกจากนี�  งานบางประเภทตอ้งมีการตรวจสุขภาพพิเศษเพิ�มเติมจากการ

ตรวจสุขภาพที�ทาํเป็นประจาํดงักล่าวดว้ย

นายจา้งจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพเหล่านี�  จึงขอใหเ้ขา้รับการตรวจสุขภาพเพื�อเป็นการ

ดูแลสุขภาพใหดี้อยูเ่สมอดว้ย

20.  การป้องกันอุบตัเิหตุในการทาํงานระหว่างการฝึกงานด้านเทคนิค

- กฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในงานอุตสาหกรรมกาํหนดใหน้ายจา้งมีหนา้ที�ดาํเนิน

มาตรการเพื�อป้องกนัไม่ใหผู้ป้ฏิบติังานเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็จากการทาํงาน และใหผู้ป้ฏิบติังานให้

ความร่วมมือกบัมาตรการของนายจา้ง โดยปฏิบติัตามรายการที�จาํเป็นในการป้องกนัอุบติัเหตุในการ

ทาํงาน

- คุณตอ้งทาํงานโดยระวงัในสิ�งต่อไปนี�  และใหค้วามสาํคญัสูงสุดกบัความปลอดภยั เพื�อให้ไม่ไตรั์บบาด

เจบ็ในระหวา่งทาํงาน (สาํหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิค)

i. ปฏิบติัตามกฎในที�ทาํงานและขั�นตอนการทาํงานที�กาํหนดไว้

ii. ปฏิบติัตามคาํสั�งของผูรั้บผดิชอบ เช่น ผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิค

iii. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั เช่น หมวกนิรภยั หนา้กาก เขม็ขดันิรภยั ฯลฯ ใหเ้รียบร้อย

iv. หา้มถอดเครื�องมือหรืออุปกรณ์เพื�อความปลอดภยั เช่น ฝาครอบเพื�อความปลอดภยั ที�จบั ฯลฯ 

โดยพลการ

- นอกจากนี�  หากเกิดเหตุฉุกเฉินในที�ทาํงาน เช่น เกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน คุณตอ้งระวงัในสิ�งต่อไปนี�  ตอบสนองอยา่งเหมาะสม

และรวดเร็ว เพื�อลดความเสียหายต่อมนุษยแ์ละทรัพยสิ์นใหเ้หลือนอ้ยที�สุด (สาํหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามผูป้ระสานงาน

ฝึกงานดา้นเทคนิค)

i. หากพบเห็นสิ�งผดิปกติ ใหแ้จง้คนรอบขา้ง (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค คนญี�ปุ่น ฯลฯ) ดว้ยเสียงดงั ๆ และติดต่อผูป้ระสานงาน

ฝึกงานดา้นเทคนิค

ii. ในกรณีที�เกิดไฟฟ้าชอ็ต , ขาดออกซิเจน ฯลฯ มีความเสี�ยงที�อาจจะทาํใหผู้เ้ขา้ช่วยไดรั้บอนัตรายกลายเป็นการประสบภยัซํ� า

ซอ้นได ้กรุณาทาํตามคาํแนะนาํของหวัหนา้ผูรั้บผดิชอบ

iii. ใหค้วามสาํคญัสูงสุดกบัการช่วยเหลือและรักษาผูป้ระสบอุบติัเหตุ

iv. รายงานต่อผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิค แมว้า่จะเป็นการบาดเจบ็เลก็นอ้ยเพียงใดกต็าม

- นายจา้งจะดาํเนินมาตรการตามขอ้ (1) ถึง (6) ต่อไปนี�  เพื�อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน

(1) มาตรการด้านความปลอดภยัหลักในสถานที�ฝึกงาน

i. ใส่กรอบหรือฝาครอบเพื�อความปลอดภยัในตาํแหน่งที�เมื�อสมัผสัแลว้จะเป็นอนัตราย

* หา้มถอดฝาครอบเพื�อความปลอดภยั หากจาํเป็นตอ้งถอด กรุณาติดต่อผูป้ระสานงาน

ii. ทาํใหเ้ครื�องจกัรหยดุทาํงานเมื�อมีส่วนใดส่วนหนึ�งของร่างกายเขา้ไปในตาํแหน่งที�อนัตราย

* หา้มปิดอุปกรณ์ความปลอดภยั กรุณาตรวจเชค็อุปกรณ์อยา่งละเอียดก่อนเริ�มงาน

iii. ใส่กรอบหรือครอบเครื�องจกัร กรณีที�วสัดุแปรรูป ฯลฯ อาจถกูตดัหรือแตกหกัแลว้กระเดน็ หรือเศษจากการตดักระเดน็มาทาํ

อนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานได้

* หากใส่กรอบหรือครอบเครื�องจกัรไดย้าก ผูป้ฏิบติังานตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
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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。

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。

iv. ตรวจสอบวา่ไดปิ้ดสวติชแ์ละเครื�องจกัรหยดุทาํงานแลว้ ก่อนการตรวจเชค็ ซ่อมแซม ทาํความสะอาด เติมนํ�ามนั ฯลฯ ต่อ

เครื�องจกัร

* หา้มดาํเนินการนอกเหนือจากการทาํงานปกติ เช่น การตรวจเชค็ ซ่อมแซม ทาํความสาํอาด เติมนํ�ามนั ฯลฯ ต่อเครื�องจกัร

โดยพลการ แมจ้ะเป็นการทาํตามคาํสั�งของผูป้ระสานงาน กต็อ้งปิดสวติชแ์ละรอใหเ้ครื�องจกัร ฯลฯ หยดุทาํงานอยา่ง

สมบูรณ์ก่อน

v. ติดตั�งที�จบัในบริเวณที�อาจร่วงตกได้

* หากไม่มีที�จบักรุณาติดต่อผูป้ระสานงาน ระหวา่งนั�นใหห้ยดุทาํงานและไม่เขา้บริเวณดงักล่าว

* หากทาํพื�น ที�จบั ฯลฯ ในบริเวณที�อาจร่วงตกไดย้าก ผูป้ฏิบติังานตอ้งใชเ้ขม็ขดันิรภยั

vi. ในการทาํงานเชื�อม ผูป้ฏิบติังานตอ้งใส่แวน่ตานิรภยัและถุงมือนิรภยั

vii. งานที�ตอ้งใชต้วัทาํละลายอินทรียที์�เป็นอนัตราย ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตามความเหมาะสม เช่น ชุดนิรภยั 

แวน่ตานิรภยั อุปกรณ์ป้องกนัสาํหรับระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ ตามรายละเอียดของงานนั�น ๆ

(2) การศกึษาเกี�ยวกับความปลอดภยัและอาชีวอนามัย

แมใ้นที�ทาํงานจะมีขอ้ควรระวงั กฎพื�นฐาน ฯลฯ เพื�อใหท้าํงานไดอ้ยา่งปลอดภยั แต่หากผูป้ฏิบติังานที�ทาํงานดงักล่าวจริง ๆ ไม่มี

ความรู้และทกัษะดา้นความปลอดภยัที�เพียงพอ จะใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัเท่าใดกไ็ม่เกิดผล ดงันั�น การศึกษาดา้นความ

ปลอดภยัที�จะใหค้วามรู้เกี�ยวกบัความปลอดภยัจึงเป็นสิ�งที�สาํคญัมากในป้องกนัอุบติัเหตุในการทาํงาน

กฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามัยในงานอุตสาหกรรม

i. การศกึษาเมื�อ
รับเข้าทาํงาน

มาตรา 59
ข้อ 1

การศกึษาสําหรับ
ผู้ปฏิบตัิงานที�มี

อนัตราย
มาตรา 60 (2)

การศกึษาสําหรับ
หวัหน้างาน
มาตรา 60

iii. การศกึษาพเิศษ
มาตรา 59

ข้อ 3

ii. การศกึษาเมื�อ
เปลี�ยนงาน
มาตรา 59

ข้อ 2

i.  การศึกษาเมื�อรับเขา้ทาํงาน / ii.  การศึกษาเมื�อเปลี�ยนงาน

เมื�อรับผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคเขา้ทาํงานหรือใหผู้ฝึ้กงานดา้นเทคนิคเปลี�ยนงาน นายจา้งตอ้งจดัใหมี้การศึกษาดา้นความปลอดภยั

และอาชีวอนามยัเกี�ยวกบัรายการที�จาํเป็นเพื�อรักษาความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค เช่น i. วธีิใช้

เครื�องจกัร วสัดุ ฯลฯ ii. วธีิใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยั อุปกรณ์ป้องกนั ฯลฯ iii. รายละเอียดงาน ฯลฯ

รายการการศกึษาด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัยเมื�อรับเข้าทาํงานหรือเปลี�ยนงาน

i. เกี�ยวกบัอนัตรายของเครื�องจกัร วสัดุ ฯลฯ และวธีิใช้

ii. เกี�ยวกบัคุณสมบติัของอุปกรณ์ความปลอดภยั อุปกรณ์ยบัย ั�งสารอนัตราย และอุปกรณ์ป้องกนั และวธีิใช้

iii. เกี�ยวกบัขั�นตอนการทาํงาน

iv. เกี�ยวกบัการตรวจเชค็ก่อนเริ�มงาน

v. เกี�ยวกบัสาเหตุของอาการเจบ็ป่วยที�อาจเกิดขึ�นไดจ้ากการทาํงานดงักล่าว และวธีิป้องกนั

vi. เกี�ยวกบัการจดัการ จดัระเบียบ และรักษาความสะอาด

vii. เกี�ยวกบัมาตรการฉุกเฉินกรณีเกิดอุบติัเหตุ ฯลฯ และการลี�ภยั

viii. สิ�งอื�นที�จาํเป็นเพื�อความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการทาํงานดงักล่าว นอกเหนือจากที�ระบุขา้งตน้

iii.  การศึกษาพเิศษ

และในการทาํงานอนัตราย ตอ้งเขา้รับการศึกษาพิเศษดว้ย
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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トン未満のもの）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トン以上の床上操作式のもの）の運転
・移動式クレーン（つり上げ荷重1トン以上5トン未満のもの）の運転
・玉掛作業（つり上げ荷重1トン以上のクレーン、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。

（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。

งานที�ต้องมีการศกึษาพเิศษ

- การบงัคบัปั� นจั�น (แบบยกของหนกัไม่ถึง 5 ตนั)

- การบงัคบัปั� นจั�นแบบเคลื�อนที�ได ้(แบบยกของหนกัไม่ถึง 1 ตนั)

- งานแขวนของเขา้กบัปั� นจั�น (ปั� นจั�นแบบยกของหนกัไม่ถึง 1 ตนั ปั� นจั�นแบบเคลื�อนที�ได)้

- การบงัคบัเครื�องจกัรสาํหรับเคลื�อนยา้ยสิ�งของ เช่น รถโฟลค์ลิฟท ์(ที�รองรับของหนกัไม่ถึง 1 ตนั)

- งานติดตั�ง ถอด หรือปรับแม่พิมพเ์ครื�องปั�ม

- งานเชื�อมโลหะที�ใชเ้ครื�องเชื�อม

- งานในที�สูงที�ใชเ้ชือก   เป็นตน้

(3) คุณสมบตัใินการทาํงาน

มีงานที�ตอ้งมีคุณสมบติัจึงจะทาํไดด้ว้ย หากจะทาํงานที�มีขอ้จาํกดัเหล่านี�  จะตอ้งมีคุณสมบติัที�จาํเป็น เช่น ไดรั้บใบอนุญาต ผา่นการ

อบรมทกัษะ ฯลฯ

งานที�มีข้อจาํกัด

- การบงัคบัปั� นจั�น (แบบยกของหนกั 5 ตนัขึ�นไปที�ควบคุมบนพื�น)

- การบงัคบัปั� นจั�นแบบเคลื�อนที�ได ้(แบบยกของหนกั 1 ตนัขึ�นไปแต่ไม่ถึง 5 ตนั)

- งานแขวนของเขา้กบัปั� นจั�น (ปั� นจั�นแบบยกของหนกั 1 ตนัขึ�นไป ปั� นจั�นแบบเคลื�อนที�ได)้

- การบงัคบัเครื�องจกัรสาํหรับเคลื�อนยา้ยสิ�งของ เช่น รถโฟลค์ลิฟท ์(ที�รองรับของหนกัสูงสุด 1 ตนัขึ�นไป)

- งานเชื�อมแก๊ส ฯลฯ

- การบงัคบัเครื�องจกัรในงานก่อสร้างที�เป็นรถ

- การบงัคบัรถทาํงานที�สูง   เป็นตน้

(4) ข้อควรระวังเกี�ยวกับชุดปฏบิตัิงาน

กรณีที�เสน้ผมหรือเสื�อผา้อาจถกูเครื�องจกัรดูดเขา้ไป ตอ้งใส่ชุดปฏิบติังานและหมวกปฏิบติังาน หากใส่ชุดปฏิบติังานไม่เรียบร้อย จะ

ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุดงัต่อไปนี�

- เสน้ผมถกูดูด          - เสื�อผา้ถกูดูด          - สะดุด

เพื�อป้องกนัอุบติัเหตุเหล่านี�  ขอใหส้วมใส่ชุดปฏิบติังานและหมวกปฏิบติังานใหถ้กูตอ้ง และใส่รองเทา้นิรภยั ฯลฯ ใหถ้กูตอ้ง

ทั�งนี�  กรณีที�มือผูป้ฏิบติังานอาจถกูดูดเขา้ส่วนที�เป็นของมีคมที�หมุนอยูไ่ด ้จะหา้มใส่ถุงมือ

(5) อุปกรณ์ความปลอดภยัและอุปกรณ์ป้องกัน

อุปกรณ์ความปลอดภยัและอุปกรณ์ป้องกนัเป็นมาตรการขั�นพื�นฐาเพื�อปกป้องร่างกายของคุณจากอนัตรายในการทาํงาน และถือเป็น 

หนา้ที�ที�จะตอ้งใช ้หา้มถอดออกเพราะทาํใหป้ฏิบติังานไดล้าํบากอยา่งเดด็ขาด
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（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

一般注意 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

 21. 日本での生活

（1）交通ルール

■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
・ 信号機と道路標識に従ってください。

(6) ป้ายความปลอดภยัและอาชีวอนามัย

ป้ายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัมีไวเ้พื�อแจง้เตือนในสถานที�อนัตรายและแนะนาํวธีิปฏิบติัที�ปลอดภยัดว้ยตวัอกัษรหรือ

สญัลกัษณ์ เรียกไดว้า่เป็นหนึ�งในมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุในการทาํงานเช่นกนั

ห้ามสบูบหุรี� ห้ามสมัผสั ห้ามทําให้เกิดไฟ ห้ามเข้า

ข้อควรระวงัทั�วไป ระวงัไฟดดู ระวงัสิ�งกีดขวาง ระวงัศีรษะ

ใช้เข็มขดันิรภยั ใช้หมวกนิรภยั ทางออกฉกุเฉิน เครื�องดบัเพลิง

21. การใช้ชีวติในประเทศญี�ปุ่น

(1) กฎจราจร

■ กฎจราจรพื �นฐาน

- คนเดินเทา้ ⇒ ชิดขวา

- รถยนต ์จกัรยาน จกัรยานยนต ์⇒ ชิดซา้ย

-- กรุณาปฏิบติัตามสญัญาณไฟจราจรและเครื�องหมายจราจร
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■歩行者のルール

・ 歩行者は、歩道や路側帯があるところでは、これらを利
用してください。 

・ 道路を横断するときは、信号機のある交差点や横断歩道
を横断してください。

・ 信号機のある交差点や横断歩道が近くにない道路を横断
するときは、道路がよく見渡せる場所で、渡る前に一度
立ち止まり左右をよく確認して、車が近づいてこないこ
とを確かめましょう。

■自転車のルール

・ 自転車は、車道を、左端に沿って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。ただし、歩行者の通行の妨げにならないよう
に車道寄りを徐行してください。

・ 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。

■運転免許
自動車（自動二輪車を含む）、原動機付自転車（ペダル付きの原動機付自転車（通称モペット

（moped）を含む）などを運転するためには、道路交通法による運転免許の携帯が必要です。

車種 免許証の要（〇）・否（×）

自動車  〇

自動二輪車  〇（※）

原動機付き自転車  〇（※）

駆動補助機付自転車（通称電動アシスト自転車）  ×

自転車  ×

※母国では運転免許が不要の場合であっても日本では必要です。

■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。）

■ กฎสําหรับคนเดนิเท้า

-  คนเดินเทา้กรุณาใชบ้ริเวณที�มีทางเทา้ และแถบริมถนน

-  เมื�อขา้มถนน ใหข้า้มแยกที�มีสญัญาณไฟจราจร หรือทางมา้ลาย

-  เมื�อตอ้งขา้มถนนที�ไม่มีแยกที�มีสญัญาณจราจร หรือทางมา้ลายอยูใ่กล ้ๆ ให้

หยดุที�ที�คุณสามารถมองเห็นถนนไดดี้ มองซา้ย มองขวาก่อนขา้มและตรวจ

สอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีรถขบัมาใกล้

■ กฎสําหรับจกัรยาน

- กรณีจกัรยานใหขี้�ดา้นซา้ยของถนน เป็นเลนเดียว

- สามารถขี�บนทางเทา้ที�มีเครื�องหมายจราจรระบุใหจ้กัรยานวิ�งได ้อยา่งไรกต็าม

โปรดขี�รถจกัรยานใกลก้บัดา้นถนนเพื�อที�จะไม่กีดขวางคนเดินเทา้

- หา้มซอ้นสอง วิ�งกลางคืนโดยไม่เปิดไฟ ดื�มแลว้ขบั หรือขบัมือเดียวโดยใช้

โทรศพัทมื์อถือไปดว้ย

■ ใบอนุญาตขับรถ

ในการขบัขี�รถยนต ์(รวมถึงรถจกัรยานยนต)์ จกัรยานที�ติดเครื�องยนต ์(จกัรยานที�มีเครื�องยนตพ์ร้อมคนัเหยยีบ (รวมถึงประเภทที�เรียก

วา่ Moped ) จาํเป็นตอ้งพกใบขบัขี�ตามกฎหมายจราจร

ประเภทรถยนต์ ใบขับขี่ จําเป็น（〇）・ไม่จําเป็น（×）

รถยนต์  〇

รถจักรยานยนต์  〇（※）

จักรยานที่มีมอเตอร์  〇（※）

จักรยานพร้อมตัวช่วยขับ (รถจักรยานไฟฟ้า)  ×

รถจักรยาน  ×

* ถึงแมที้�ประเทศของคุณไม่จาํเป็นตอ้งมีใบขบัขี�ประเภทนี�แต่การขบัขี�ในญี�ปุ่นจาํเป็นตอ้งมี

■ สัญญาณไฟจราจร

สญัญาณไฟจราจรมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ สาํหรับคนเดินเทา้และสาํหรับรถยนต์

สัญญาณไฟจราจรสําหรับรถยนต์

สีเขียว (ไปได)้

สีเหลือง (หยดุที�จุดใหห้ยดุ ยกเวน้กรณีไม่สามารถหยดุรถไดอ้ยา่งปลอดภยั ใหไ้ปต่อได)้

สีแดง (หา้มไปต่อ)
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歩行者用信号機

赤色（進んではいけない）
青緑色（進んでもよい）
※点滅しているときに、道路の横断を始めてはいけません。

■道路標識

歩行者横断禁止 横断歩道

歩行者の横断を禁止する標
識です。近くの横断歩道な
どを利用しましょう。

歩行者の横断場所を指定す
る標識です。道路を横断す
るときはこの場所で渡りま
しょう。

自動車専用 自転車及び歩行者専用

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

歩行者と普通自転車の安全
な通行を確保するため、普通
自転車以外の車両の通行を
禁止する標識です。ただし、
配達などの車が歩行者用道
路を通行する場合もありま
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

สัญญาณไฟจราจรสําหรับคนเดนิเท้า

สีแดง (หา้มเดินหนา้)

สีเขียว (ไปต่อได)้

* หา้มเดินหนา้ต่อเมื�อไฟเริ�มกระพริบ

■ เครื� องหมายจราจร

ห้ามคนเดนิเท้าข้ามถนน ทางข้าม

เครื�องหมายแสดงสญัลกัษณ์หา้มไม่ให้

ขา้มถนน ขอใหใ้ชท้างขา้มอื�นที�อยูใ่กล้

บริเวณนั�น

เครื�องหมายสญัลกัษณ์ระบุตาํแหน่ง

ขา้มถนนคนเดินเทา้ หากตอ้งการขา้ม

ถนนใหข้า้มตรงจุดที�มีป้ายนี�

สําหรับรถยนต์เท่านั �น สาํหรับจกัรยานและคนเดนิเท้า

เครื�องหมายแสดงทางสาํหรับรถยนต ์

เท่านั�น หา้มคนเดินเทา้ หรือ จกัรยาน 

จกัรยานยนตเ์ครื�องตํ�ากวา่ 125 CC 

ฯลฯ ใช้

เครื�องหมายสญัลกัษณ์แสดงวา่หา้มยาน

พาหนะอื�นนอกจากจกัรยานธรรมดา

ผา่นเพื�อความปลอดภยัของคนเดิน

เทา้ อยา่งไรกต็ามอาจมียานพาหนะบาง

ประเภทเช่นรถส่งของผา่นถนนนี�

(2) กฎและมารยาทในการใช้ชีวติ

ประเทศของคุณและประเทศญี�ปุ่นอาจมีค่านิยมและขนบธรรมเนียมในการดาํเนินชีวติที�ต่างกนั ซึ�งถือป็นเรื�องปกติ แต่หากรู้กฎและ

มารยาทของประเทศญี�ปุ่นกไ็ม่จาํเป็นตอ้งกงัวล

ขอใหจ้าํกฎและมารยาทในการใชชี้วติในประเทศญี�ปุ่นโดยเร็ว

■ การทิ �งขยะ

- กฎการทิ�งขยะจะแตกต่างกนัตามแต่ละทอ้งถิ�น

- ขอใหแ้ยกขยะและทิ�งตามวนัที�กาํหนด

ประเภทการแยกขยะ (ตัวอย่าง)
- ขยะเผาได:้ ขยะเปียก เศษกระดาษ ฯลฯ

- ขยะเผาไม่ได:้ แกว้ เซรามิก ผลิตภณัฑ์โลหะ ฯลฯ

- ขยะขนาดใหญ่: เฟอร์นิเจอร์ เครื�องใช้ไฟฟ้า จกัรยาน ฯลฯ

- ขยะรีไซเคิล: กระป๋อง ขวด พลาสติก กระดาษ ฯลฯ
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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。

■ การใช้รถไฟฟ้าและรถประจาํทาง

- กรุณาเขา้แถวเพื�อขึ�นโดยสาร

- รักษามารยาทโดยไม่พดูคุยเสียงดงั ไม่ใชโ้ทรศพัท ์ฯลฯ ในรถไฟฟ้าและ

รถประจาํทาง

■ ข้อควรระวังในที�พกั

- การส่งเสียงดงัหรือฟังดนตรีเสียงดงัในที�พกัจะเป็นการรบกวนเพื�อนบา้น

- อาจก่อใหเ้กิดปัญหาได ้ขอใหร้ะวงัโดยเฉพาะช่วงกลางคืน

- รักษาสภาพแวดลอ้มที�สะอาด โดยจดัระเบียบภายในที�พกั ทาํความสะอาด

เป็นประจาํ ฯลฯ

- ขอให้ใส่ใจกบัการระบายอากาศเมื�อทาํอาหาร และตรวจสอบแหล่งกาํเนิด

ไฟหเ้ป็นนิสยั

- ใชอุ้ปกรณ์ทาํอาหาร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เกี�ยวกบัแก๊ส ฯลฯ ใหถ้กูตอ้ง

(�) ความรู้เกี�ยวกับสุขภาพ

i. ปรับตวัเขา้กบัสภาพอากาศของประเทศญี�ปุ่น

ประเทศญี�ปุ่นมี � ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูใบไมผ้ลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) ฤดู

ใบไมร่้วง (กนัยายน-พฤศจิกายน) และฤดูหนาว (ธนัวาคม-กมุภาพนัธ์) โดยอุณหภมิูจะแตกต่าง

กนัตามที�ละพื�นที� ซึ�งในบางที�จะมีฤดูร้อนที�ร้อนชื�น อุณหภมิูสูงกวา่ ��°C และฤดูหนาวที�หนาวตํ�ากวา่ �°C ขอใหเ้ตรียมเสื�อผา้ 

ฯลฯ เพื�อรับมือกบั “ความร้อน” และ “ความหนาว” จากการเปลี�ยนแปลงของอุณหภมิูตามที�ระบุขา้งตน้

และขอใหด้าํเนินชีวติอยา่งถกูตอ้งและเป็นระบบอยูเ่สมอ เพื�อไม่ใหเ้จบ็ป่วยจากการเปลี�ยนแปลงอุณหภมิูที�รุนแรงในช่วง

เปลี�ยนฤดู

ii. รับประทานอาหารใหถ้กูสุขลกัษณะ

อาหารญี�ปุ่นอาจไม่ถกูปากบางคน แต่การรับประทานอาหารเชา้ กลางวนั เยน็ อยา่งถกูตอ้งและเป็นระบบทุกวนักเ็ป็นพื�นฐาน

ของการดูแลสุขภาพ อาหารญี�ปุ่นเป็นอาหารที�เหมาะกบัสภาพอากาศและความเป็นอยูข่องประเทศญี�ปุ่น ดงันั�น ขอใหค่้อย 

ๆ ปรับตวัใหชิ้น และบางครั�งกท็าํอาหารของประเทศตนรับประทานระหวา่งผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคดว้ยกนักเ็ป็นการเปลี�ยน 

บรรยากาศไปอีกแบบ

หากรับประทานอาหารไม่สมดุล เช่นการรับประทานอาหารเดิม ๆ ทุกวนั จะทาํใหป่้วยได ้ขอใหรั้บประทานโดยคาํนึงถึงความ

สมดุลทางโภชนาการดว้ย 

iii. จงัหวะของการใชชี้วติ

การนอนไม่เพียงพอจะทาํใหส้มาธิลดลง ซึ�งไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการฝึกงานดา้นเทคนิค แต่จะเป็น

อุปสรรคต่อการใชชี้วติประจาํวนัดว้ย เพื�อไม่ใหเ้ป็นเช่นนั�น ขอใหตื้�นใหเ้ป็นเวลาในตอนเชา้ รับประทาน

อาหารอยา่งถกูตอ้งและเป็นระบบ กลางวนัฝึกงานดา้นเทคนิค และกลางคืนนอนใหเ้ตม็ที� หากดูหนา้จอ

โทรศพัทมื์อถือ โทรทศัน ์หรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานในช่วงดึกจะทาํใหน้อนไม่หลบั ขอใหดู้แต่พอดี

และขอใหป้รับตวัใหชิ้นกบัการใชชี้วติในประเทศญี�ปุ่นดว้ยจงัหวะการใชชี้วติที�ถกูตอ้งและเป็นระบบ

iv. รักษาสุขอนามยั

การลา้งมือและบว้นปากเป็นวธีิที�ใชป้้องกนัหวดั ไขห้วดัใหญ่ และโรคติดต่ออื�น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ขอใหล้า้งมือและ

บว้นปากทุกครั�งเมื�อกลบัมาจากขา้งนอกใหเ้ป็นนิสยั

และการทาํความสะอาดที�พกั เปลี�ยนผา้ปูที�นอน ตากเบาะนอน ซกัผา้ ฯลฯ กเ็ป็นสิ�งสาํคญัเพื�อรักษาสุขภาพที�ดี 

ขอใหท้าํเป็นกิจวตัรโดยไม่คิดวา่เป็นเรื�องยุง่ยาก
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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。

⑥日本の生活と文化等にふれよう
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。
また、休日に仲間と買い物や旅行に出掛けて、リフレッシュすることも重要です。技能

実習生として滞在中、山や海などの自然と触れることもあるかもしれませんが、その際には、
あらかじめ実習実施者等の担当者に旅行の予定を伝えるとともに、遭難などの事故に遭わ
ないよう、担当者と相談しながら、きちんと事前準備をする、遊泳禁止場所（危険防止のた
め泳ぐことができない場所）ではないかよく確認するなど、十分に注意してください。

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。（127ページ
参照）

（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

v. หาคนปรึกษา
คนที�จะคอยเป็นที�ปรึกษาใหคุ้ณ คือ ผูป้ระสานงานฝึกงานดา้นเทคนิค ที�ปรึกษาดา้นการใชชี้วติประจาํวนั และที�ปรึกษา ขอให้
ไปปรึกษาเพื�อแกไ้ขปัญหาก่อนที�ความกงัวลเลก็ ๆ จะกลายเป็นเรื�องใหญ่
และนอกจากที�ปรึกษาดา้นการใชชี้วติประจาํวนั ลองหาคนอื�นที�สามารถปรึกษาได ้เช่น เพื�อนผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค หวัหนา้ 
ฯลฯ ดูกดี็

vi. สมัผสักบัวฒันธรรมและการใชชี้วติ ฯลฯ ในประเทศญี�ปุ่น
หากจะมวัแต่ถามหาสิ�งที�มีในประเทศของคุณแต่ไม่มีในประเทศญี�ปุ่นกค็งจะไม่สมหวงั ลองมาสมัผสักบัสิ�งที�คุณสนใจใน
การละเล่น กีฬา เทศกาล ฯลฯ ของประเทศญี�ปุ่นดูจะดีกวา่ โดยเฉพาะเมื�อหน่วยงานที�จดัการฝึกหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลให้
โอกาสในการเขา้ร่วมงานอีเวน้ทห์รือกิจกรรมการกศุลในทอ้งถิ�น ขอใหเ้ขา้ร่วมและไปมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูค้นในทอ้งถิ�นดู
และยงัมีสิ�งจาํเป็นอีกอยา่งคือ การทาํใหต้วัเองสดชื�น
เช่นการไปชอ็ปปิ� งหรือท่องเที�ยวกบัเพื�อน ๆ ในช่วงวนัหยดุ ในช่วงที�คุณเป็นผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค อาจไปสมัผสักบัธรรมชาติ 
เช่น ภเูขา ทะเล ฯลฯ ในกรณีนั�น ใหแ้จง้กาํหนดการเดินทาง และปรึกษา หวัหนา้งานที�รับผดิชอบที�หน่วยงานที�จดัการฝึก ล่วง
หนา้  เพื�อหลีกเลี�ยงกรณีเกิดอุบติัเหตุหรือการประสบภยั และเตรียมความพร้อมในการเดินทาง และกรุณาตรวจเชค็ใหแ้น่ใจวา่
สถานที�นั�นหา้มลงเล่นนํ�าหรือไม่ (เพื�อป้องกนัความปลอดภยับางสถานที�ไม่อนุญาตใหล้งเล่นนํ�า)

vii. เตรียมพร้อมสาํหรับกรณีเจบ็ป่วย
ขอใหต้รวจสอบโรงพยาบาลที�ไปไดอ้ยา่งสบายใจเมื�อเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็เอาไวก่้อน
เราไม่รู้วา่จะเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็เมื�อใด จึงควรจดบนัทึกขอ้มลูที�จาํเป็นเตรียมไว ้เช่น ชื�อ-นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด โรคหรือ
อาการที�รับการรักษาอยูใ่นปัจจุบนั ยาที�ใชห้รือรับประทานในปัจจุบนั อาการแพต่้างๆ เป็นตน้ เพื�อใหแ้จง้ขอ้มลูของตวัเองได้
ทนัทีเมื�อไปถึงโรงพยาบาล (อา้งอิงหนา้ 126)

(4) บนัทกึเพื�อความสะดวกในการใช้ชีวติในประเทศญี�ปุ่น

i. หมายเลขโทรศพัทก์รณีฉุกเฉินและที�เป็นประโยชนก์บัชีวติประจาํวนั

หมายเลขโทรศพัทก์รณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทที์�เป็นประโยชนก์บัชีวติประจาํวนั

ตาํรวจ 110 (ฟรี) พยากรณ์อากาศ 177 (มีค่าใชจ่้าย)

ไฟไหม ้รถพยาบาล 119 (ฟรี) ตรวจสอบเวลา 117 (มีค่าใชจ่้าย)

โทรศพัทเ์สีย 113 (ฟรี) หาหมายเลขโทรศพัท์ 104 (มีค่าใชจ่้าย)

ii. วธีิโทรศพัท์ไปต่างประเทศ
สามารถโทรศพัทไ์ปต่างประเทศไดโ้ดยกดหมายเลขโทรศพัทต์ามลาํดบัต่อไปนี�  

หมายเลขลง
ทะเบียน

โทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ

010
รหสัพื �นที�ภายในประเทศของ

ปลายทาง
(เอา 0 ตวัแรกออก)

รหสัประเทศ
ปลายทาง

หมายเลขโทรศพัท์
ปลายทาง

ตวัอยา่ง: หากใช ้KDDI และตอ้งการโทรไปหมายเลข 0123-4567 ของประเทศจีน จะเป็นดงันี�

010001

(หมายเลขลงทะเบียน)

123

(รหสัพื �นที�)

86

(รหสัประเทศ)

4567

(หมายเลขโทรศพัท์)

* ตวัอยา่งหมายเลขลงทะเบียนโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ

KDDI 001

Softbank Telecom 0061

NTT Communications 0033
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※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

ベトナム 84 カンボジア 855

中国 86 ミャンマー 95

インドネシア 62 モンゴル 976

フィリピン 63 ラオス 856

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。

 22．マイナンバー制度・マイナンバーカード

１ マイナンバー制度とは

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。届出

後「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１人ずつ異なります）。

・ マイナンバーは、主に次の場合に必要です。

①年金・子育ての手当、医療サービスを受けるとき

②銀行で口座をつくるとき。

③海外にお金を送るとき。また、海外からお金を受け取るとき。

④働き始めるとき。

・ あなたがマイナンバーを提示するときは、

(A)その番号が、本当にあなたのマイナンバーなのか

(B)あなたがパスポートなど顔写真つき証明書の人と本当に同じ人なのかを確認します。で

すから、あなたのマイナンバーを他の人がなりすまして使うことはできません。

* ตวัอยา่งรหสัประเทศสาํหรับโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ

ชื�อประเทศ รหสัประเทศ ชื�อประเทศ รหสัประเทศ

ญี�ปุ่น 81 ไทย 66

เวยีดนาม 84 กมัพชูา 855

จีน 86 พม่า 95

อินโดนีเซีย 62 มองโกเลีย 976

ฟิลิปปินส์ 63 ลาว 856

iii. ค่าบริการไปรษณียร์ะหวา่งประเทศปกติ (ทางอากาศ) 

ภมูภิาค ภมูภิาค 1 ภมูภิาค 2 ภมูภิาค 3

ชื�อภมิูภาค

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

การส่งเงินจากประเทศญี�ปุ่นไปยงัต่างประเทศ สามารถทาํไดที้�ธนาคารต่าง ๆ ที�ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย (รวมถึงบริษทัที�ไดรั้บ

อนุญาตดาํเนินธุรกิจส่งเงินตามกฎหมายดว้ย) ซึ�งเป็นกฎหมายเพื�อป้องกนัการส่งเงินไปยงัต่างประเทศโดยมิชอบ และจะตอ้งแสดง

หนงัสือเดินทาง ฯลฯ เพื�อยนืยนัตวัตนในการส่งเงินระหวา่งประเทศดว้ย

กรณีที�คุณ (ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค) จะส่งเงินไปยงัประเทศของตนเอง ตอ้งส่งผา่นธนาคารที�อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขดงัที�

กล่าวมาขา้งตน้เท่านั�น มิเช่นนั�น จะถือวา่มีความผดิและถกูลงโทษตามกฎหมายได้

��. ระบบมายนัมเบอร์•การ์ดมายนัมเบอร์

� ระบบมายนัมเบอร์คืออะไร

เมื�อผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคมาถึงญี�ปุ่นจะตอ้งทาํการแจง้ "ยา้ยเขา้" ที�เคานเ์ตอร์สาํนกังานเขตทอ้ง

ถิ�นภายใน �� วนั

หลงัจากกาํหนดที�อยูอ่าศยัแน่นอนแลว้ หลงัจากนั�นจะมี“ทะเบียนบา้น”ของตนพร้อมกบัไดรั้บ“ 

มายนมัเบอร์ (เลขประจาํตวัส่วนบุคคล)”จาํนวน �� หลกัในเวลาเดียวกนั (มายนมัเบอร์ของ

แต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั)

- มายนมัเบอร์จาํเป็นในกรณีดงัต่อไปนี�
i. ตอนรับเงินบาํนาญ・ค่าเลี�ยงดูบุตร・ใชบ้ริการทางการแพทย์

ii. ตอนเปิดบญัชีที�ธนาคาร

iii. ตอนส่งเงินไปต่างประเทศ รวมถึงเมื�อรับเงินจากต่างประเทศ

iv.  ตอนเริ�มทาํงาน

- จะนาํเอกสารมายนมัเบอร์ออกมาแสดงเมื�อไหร่

(A)ยนืยนัวา่หมายเลขนั�นเป็นมายนมัเบอร์ของคุณจริงหรือไม่

(B)เมื�อตอ้งตรวจสอบชื�อบนมายนมัเบอร์วา่ตรงกบัตวัคุณในพาสปอร์ตหรือเอกสารแสดงตวัตนอื�นๆที�มีชื�อและใบหนา้ของ

คุณวา่ใช่คนๆเดียวกนัหรือไม่ ดงันั�นคนอื�นจึงไม่สามารถแอบอา้งใชม้ายนมัเบอร์ของคุณได้

72 73



・ マイナンバー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、注意してください。

２ マイナンバーカード

・ 住民票が作成されると、公的な身分証明書など様々な場面で利用できるマイナンバーカー

ドが無料で取得できます。地方出入国在留管理局・在外公館における入国の手続の際に、

マイナンバーカードの申請案内等を行っています。ぜひ、マイナンバーカードの申請をし

ましょう。

(1)記載事項

おもて面：氏名、住所、生年月日、性別、顔写真

うら面：マイナンバー、ＩＣチップ

【おもて面】 【うら面】

(2)どんな時に使うのか

・公的な身分証明書として使う（おもて面のみ提示）

・コンビニで住民票の写しなどの証明書を取得する

・健康保険証として使う（2021年3月～）

3 マイナンバー制度に関する問合せ

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： 0120-95-0178（日本語） 

0120-0178-26 / 0120-0178-27（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）

※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日受け付

けています。あわせて、警察に届け出ていただき、受理番号を控えてください。

マイナンバーカードを再発行することもできます。再発行を希望される場合は、お

住まいの市区町村へ申請してください。

【マイナンバー制度に関するホームページ】

https://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。

【マイナンバーカードに関するホームページ】

https://www.kojinbango-card.go.jp/
※英語、中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語でも案内しています。

- หมายเลขมายนมัเบอร์ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได ้กรุณาระมดัระวงัไม่บอกมายนมัเบอร์ของตนใหแ้ก่ผูอื้�นทราบ เวน้แต่ในกรณี

ที�ถกูยกเวน้โดยกฎหมายญี�ปุ่น

2 บตัรมายนัมเบอร์

- เมื�อมีทะเบียนบา้นแลว้ คุณสามารถทาํบตัรมายนมัเบอร์เป็นเอกสารแสดงตวัตนอยา่งเป็นทางการที�สามารถใชใ้นสถานการณ์

ต่างๆ ไดฟ้รี มีการแนะนาํขั�นตอนการขอทาํบตัรมายนมัเบอร์ในระหวา่งขั�นตอนการเขา้เมืองที�สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง และ

สถานทูตในต่างประเทศ ลองมายื�นคาํขอทาํบตัรมายนมัเบอร์ดูนะ

(1) ขอ้มูลที�จะแสดงบนบตัร

ดา้นหนา้ : ชื�อ , ที�อยู ่, วนัเดือนปีเกิด , เพศ , รูปถ่ายใบหนา้เจา้ของบตัร

ดา้นหลงั : หมายเลขนมัเบอร์, ชิพ IC 

[ดา้นหนา้]           [ดา้นหลงั]

(2)ควรใชใ้นเวลาแบบไหน

- ใชแ้สดงเป็นเอกสารแสดงตวัตนแบบเป็นทางการ (แสดงเฉพาะดา้นหนา้ของบตัร)

- รับใบรับรอง เช่น สาํเนาทะเบียนบา้น ที�ร้านสะดวกซื�อ

- ใชแ้ทนบตัรประกบัสุขภาพ (ตั�งแต่ มีนาคม ���� เป็นตน้ไป)

3 สอบถามเกี�ยวกับระบบมายนัมเบอร์

หากตอ้งการสอบถามเกี�ยวกบัระบบมายนมัเบอร์กรุณาโทรไปยงัหมายเลขโทรฟรีดา้นล่างนี�  และสามารถตรวจสอบจากเวบ็ไซต์

มีขอ้มูลพร้อมอธิบายระบบเอาไวไ้ด้

[หมายเลขโทรฟรีเกี่ยวกับมายนัมเบอร์ทั้งหมด]

วนัธรรมดา 9:30 - 20:00

วนัเสาร์,วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุ 9:30 - 17:30
โทรศพัท ์ 0120-95-0178 (ภาษาญี�ปุ่น)

0120-0178-26 / 0120-0178-27 (ภาษาองักฤษ•ภาษาจีน•ภาษาเกาหลี•ภาษาสเปน•ภาษาโปรตุเกส)
* สามารถแจง้ระงบัการใชบ้ตัรมายนมัเบอร์ชั�วคราวอนัเนื�องมาจากการสูญหาย การถกูขโมย ไดต้ลอด 24 ชั�วโมง 365 วนั

และกรุณาไปแจง้ความที�สถานีตาํรวจเพื�อรับหมายเลขและใบแจง้ความ

สามารถขอออกบตัรมายนมัเบอร์ใหม่ได ้หากตอ้งการออกบตัรใหม่ใหไ้ปยงัสาํนกังานเขตทอ้งถิ�นที�คุณอาศยัอยู่

[โฮมเพจเกี่ยวกับระบบมายนัมเบอร์]
https://www.cao.go.jp/bangouseido/

* นอกจาก ภาษาอังกฤษ,จีน, เกาหลี แล้วยังให้คําแนะนําด้วยภาษาอื่นอีกมากถึง 26 ภาษา

[โฮมเพจเกี่ยวกับมายนัมเบอร์]
https://www.kojinbango-card.go.jp/

* ให้คําแนะนําภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, สเปนและโปรตุเกส
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 23．各種相談・支援窓口

あなたが相談したいことは、何ですか。
相談内容によって、相談の窓口が異なりますので、相談例を参考にして、問合せ先の頁に進

んでください。
なお、機構では、労働条件や出入国在留管理局での手続き等の相談についてもアドバイスを

しますので、日本語に不安があるときは、遠慮せずに母国語相談に連絡してください。

・ 技能実習制度のこと
・ 技能実習法令に違反があると感じたとき
・ 実習先の変更について

・ 労働条件（就業時間、賃金、休暇など）
・ 賃金や残業代に未払いがあったとき
・ 仕事中にケガをしたとき

・ 在留手続について
・ 再入国手続きについて
・ 在留カードの紛失について

・ 日本での生活上の疑問、問題

外国人技能実習機構
⇒　93ページへ

労働局・労働基準監督署
⇒　79, 95ページへ

出入国在留管理局
⇒　107ページへ

その他各種相談窓口
⇒　85ページへ

 23. สาํนักงานให้คาํปรึกษาและช่วยเหลือด้านต่างๆ

คณุต้องการปรึกษาเรื�องอะไร
เคาน์เตอร์ให้คําปรึกษาจะแตกตา่งตามเรื�องที�ทา่ต้องการปรึกษา กรุณาดตูวัอยา่งของการให้คําปรึกษาและไปยงัหน้าช่อง
ดงักลา่ว นอกจากนี � ทางองค์กรยงับริการให้คําปรึกษาเกี�ยวกบัเงื�อนไขการทํางาน การเดินเรื�องที�สํานกังานตรวจและควบคมุ
คนเข้าเมือง และอื�น ๆ อีกด้วย หากทา่นไมแ่นใ่จในการปรึกษาด้วยภาษาญี�ปุ่ น ทา่นสามารถติดตอ่ที�เคาน์เตอร์ที�ให้บริการใน
ภาษาแม่ของทา่นได้

• ระบบฝึกงานด้านเทคนิค

•  เมื�อรู้สึกว่ามกีารกระทาํผดิกฎหมายฝึกงานด้านเทคนิค

• การเปลี�ยนสถานที�ฝึกงาน

•  เงื�อนไขการทาํงาน (เวลาทาํงาน, ค่าจ้าง, วนัหยุด เป็นต้น)

•  กรณทีี�ยงัไม่ได้รับการจ่ายค่าจ้างและค่าทาํงานล่วงเวลา

• กรณทีี�ได้รับบาดเจบ็ในการทาํงาน

•  ขั�นตอนการขอพาํนักในประเทศญี�ปุ่น

•  ขั�นตอนการขอRe-entry

•  กรณีไซริวการ์ดสูญหาย

•  คาํถามและปัญหาในการใช้ชีวติที�ประเทศญี�ปุ่น

องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสําหรับ
ชาวต่างชาติ

⇒　ไปหน้า 92

สํานักงานแรงงาน・
สํานักงานตรวจสอบมาตรฐาน

แรงงาน
⇒　ไปหน้า 78, 94

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
⇒　ไปหน้า 106

อื�นๆ
เคาท์เตอร์ให้คาํปรึกษา

⇒　ไปหน้า 84
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 ① 労働条件等の相談（都道府県労働局及び労働基準監督署）
○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。

○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。

○「外国人労働者向け相談ダイヤル」は、固定電話からは180秒ごとに8.5円、携帯電話から
は180秒ごとに10円（いずれも税込）の料金が発生します。

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
する問題につ
いて、法令の
説明や関係機
関の紹介を行
います。

・ 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～金曜日

午前10:00～午後3:00

電話:0570-001706
対応言語:ベトナム語

毎週
月曜日～金曜日

午前10:00～午後3:00

電話:0570-001707
対応言語:ミャンマー語

毎週
月曜日

午前10:00～午後3:00

電話:0570-001708
対応言語:ネパール語

毎週
火曜日・木曜日

午前10:00～午後3:00

電話:0570-001709 
対応言語：韓国語

毎週
月曜日・木曜日・金曜日
午前10：00～午後３：00

電話:0570-001712 
対応言語：タイ語

毎週
水曜日

午前10：00～午後３：00

電話:0570-001715 
対応言語：インドネシア語

電話:0570-001716 
対応言語：カンボジア語

電話:0570-001718 
対応言語：モンゴル語

毎週
木曜日

午前10：00～午後３：00

i. การปรึกษาเกี�ยวกับเงื�อนไขการทาํงาน ฯลฯ (สํานักงานแรงงานจังหวัด และ สํานักงานตรวจสอบมาตรฐาน
แรงงาน)
-  สามารถปรึกษาเรื�องต่าง ๆ เกี�ยวกบัแรงงาน (ปัญหาในที�ทาํงาน เงื�อนไขการทาํงาน ฯลฯ) ไดที้�สาํนกังานแรงงานจงัหวดั

และสาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน ทางเคานเ์ตอร์และโทรศพัท์
-  หากมีการกระทาํผดิกฎหมายเกี�ยวกบัมาตรฐานแรงงาน สามารถรายงานต่อสาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานไดทุ้ก

แห่งทั�วประเทศ
-  “สายด่วนใหค้าํปรึกษาสาํหรับแรงงานต่างชาติ” จากโทรศพัทพ์ื�นฐานราคา 8.5 เยนต่อ 180 วนิาทีและจากโทรศพัทมื์อถือ 

ค่าโทร 10 เยน (รวมภาษีแลว้ทั�งสองแบบ) ต่อ 180 วนิาที

ชื�อเคาน์เตอร์ หมายเลขตดิต่อ / ภาษาที�รองรับ เวลาทาํการ เพิ�มเตมิ

 สายด่วนใหค้าํ

ปรึกษาสาํหรับ

แรงงานชาวต่างชาติ

โทรศัพท์: 0570-001701
ภาษา: องักฤษ

ทุกสปัดาห์
จนัทร์ - ศุกร์

10.00 - 15.00 น.

อธิบายเกี�ยวกบัขอ้

กฎหมาย และแนะนาํ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

กบัปัญหาดา้น

แรงงาน

-  ยกเวน้ 12.00 - 

13.00 น.

-  หยดุวนัหยดุนกัขตั

ฤกษ ์และช่วง

สิ�นปีและปีใหม่ 

(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
วนัองัคาร - วนัศุกร์

10.00 - 15.00 น.

โทรศัพท์: 0570-001706
ภาษา: เวยีดนาม

ทุกสปัดาห์
วนัจนัทร์ - วนัศุกร์
10.00 - 15.00 น.

โทรศัพท์: 0570-001707
ภาษา: ภาษาพม่า

ทุกสปัดาห์
วนัจนัทร์

10.00 - 15.00 น.

โทรศัพท์: 0570-001708
ภาษา: เนปาล

ทุกสปัดาห์
วนัองัคาร, วนัพฤหสับดี

10.00 - 15.00 น.

โทรศัพท์: 0570-001709
ภาษา: เกาหลี

ทุกสปัดาห์ 
วนัจนัทร์, วนัพฤหสับดี, วนัศุกร์

10.00 - 15.00 น.

โทรศัพท์: 0570-001712
ภาษา: ไทย

ทุกสปัดาห์ 
วนัพธุ

10.00 - 15.00 น.

โทรศัพท์: 0570-001715
ภาษา: อินโดนีเซีย

โทรศัพท์: 0570-001716
ภาษา: กมัพชูา

โทรศัพท์: 0570-001718
ภาษา: มองโกเลีย

ทุกสปัดาห์ 
วนัพฤหสับดี

10.00 - 15.00 น.

78 79



窓口名 連絡先・対応言語 受付時間 備考

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379か所に
設置
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】

https://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

95ページ参照

外国人労働者相
談コーナー

外国人労働者相談コーナーが設置されている都道府県労働
局及び労働基準監督署の詳細は、
【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】
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html

を参照ください。
外国人労働者相談コーナーの開催日等詳細については、そ
れぞれの連絡先にお問い合わせ下さい。
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、ミャンマー語、ネパー
ル語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カン
ボジア語（クメール語）及びモンゴル語

なお、外国人労働者相談コーナーが設置されていない都道
府県労働局及び労働基準監督署においても労働条件に関す
る相談を受け付けていますが、できるだけ通訳できる方と
御一緒に来局又は来署されるようお願いします。

99ページ参照

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
https://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

ชื�อเคาน์เตอร์ หมายเลขตดิต่อ / ภาษาที�รองรับ เวลาทาํการ เพิ�มเตมิ

มุมใหค้าํปรึกษาดา้น

แรงงานครบวงจร

มีในสาํนกังานแรงงานจงัหวดั สาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน ฯลฯ 

ทั�งหมด 379 แห่งทั�วประเทศ 

มีรายละเอียดใน [เวบ็ไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร 
หน้าแนะนํามุมให้คาํปรึกษาด้านแรงงานครบวงจร] ดว้ย

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/
soudan.html

ภาษา: ญี�ปุ่น

อา้งอิงหนา้  94

มุมใหค้าํปรึกษาดา้น

แรงงานสาํหรับชาว

ต่างชาติ

รายละเอียดของสาํนกังานแรงงานจงัหวดั และสาํนกังานตรวจสอบมาตรฐาน

แรงงานซึ�งเป็นที�ตั�งของมุมใหค้าํปรึกษาดา้นแรงงานครบวงจร

[เวบ็ไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร หน้าข้อมูล
เกี�ยวกับเงื�อนไขการทาํงาน (ภาษาญี�ปุ่น) แนะนํามุมให้คาํปรึกษาด้าน
แรงงานสําหรับชาวต่างชาต]ิ

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.
html

รายละเอียดเกี�ยวกบัวนัใหบ้ริการมุมใหค้าํปรึกษาดา้นแรงงานครบวงจร กรุณา

ติดต่อตามภาษาต่างๆ 

ภาษาที�รองรับ:  องักฤษ, จีน, โปรตุเกส, สเปน, ตากาลอ็ก, เวยีดนาม, เมียนมา, 

เนปาล, เกาหลี, ไทย, อินโดนีเซีย, กมัพชูา (เขมร) และมองโกเลีย

สาํนกังานแรงงานจงัหวดัและสาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานที�ไม่มีมุมให้

มุมใหค้าํปรึกษาดา้นแรงงานครบวงจร กส็ามารถใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบัเงื�อนไขการ

ทาํงานได ้หากเป็นไปไดก้รุณามากบัผูที้�สามารถสื�อสารภาษาญี�ปุ่นได้

อา้งอิงหนา้  98

สาํนกังานตรวจสอบ

มาตรฐานแรงงาน

กรุณาดูเวบ็ไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร หน้าแนะนํา
ที�ตั �งสํานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานทั�วประเทศ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/roudoukijun/location.html

ภาษา: ญี�ปุ่น
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※「労働条件相談ほっとライン」（委託事業）
○都道府県労働局及び労働基準監督署の閉庁後や休日に、労働条件に関する相談を無料で　電
話（フリーダイヤル）にて受け付け、法令の説明や関係機関の紹介等を行っています。

窓口名 連絡先・対応言語 開設曜日 開設時間

労働条件相談
ほっとライン

電話:0120—531-401
対応言語：英語

毎週
月曜日～日曜日（毎日）

○ 平日（月～金）
午後５時～午後10時

○ 土日・祝日
午前９時～午後９時

・ 祝日及び年末年始
12月29日～１月３
日は休み

電話:0120-531-402
対応言語：中国語

電話:0120-531-403
対応言語：ポルトガル語

電話:0120-531-404
対応言語：スペイン語

毎週
火曜日・木曜日～土曜日

電話:0120-531-405
対応言語：タガログ語

毎週
火曜日・水曜日・土曜日

電話:0120-531-406
対応言語：ベトナム語

毎週
水曜日・金曜日・土曜日

電話:0120-531-407
対応言語：ミャンマー語 毎週　

水曜日・日曜日電話:0120-531-408
対応言語：ネパール語

電話:0120-613-801
対応言語：韓国語

毎週　
木曜日・日曜日

電話:0120-613-802
対応言語：タイ語

電話:0120-613-803
対応言語：インドネシア語

電話:0120-613-804
対応言語：カンボジア語
（クメール語） 毎週　

月曜日・土曜日
電話:0120-613-805
対応言語：モンゴル語

* “สายด่วนใหค้าํปรึกษาเงื�อนไขการทาํงาน” (บริการโดยจา้งบุคคลภายนอก)

-  หลงัเวลาทาํการของสาํนกังานแรงงานจงัหวดัและสาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานหรือในวนัหยดุ ที�นี�รับปรึกษาเกี�ยวกบั

เงื�อนไขการทาํงานผา่นทางโทรศพัทโ์ดยไม่มีค่าใชจ่้าย (โทรฟรี) และอธิบายกฎหมายและแนะนาํองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง

ชื�อเคาน์เตอร์ หมายเลขตดิต่อ / ภาษาที�รองรับ วันทาํการ เวลาทาํการ

สายด่วนใหค้าํ

ปรึกษาเงื�อนไขการ

ทาํงาน

โทรศัพท์: 0120—531-401
ภาษา: องักฤษ

ทุกสปัดาห์
วนัจนัทร์ - วนัอาทิตย ์(ทุกวนั)

-  วนัธรรมดา 

(จนัทร์ - ศุกร์)

17.00 - 22.00 น.

- เสาร์อาทิตย ์และวนั

หยดุนกัขตัฤกษ์

9.00 - 21.00 น.

•  วนัหยดุทาํการคือ 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์

และช่วงวนัสิ�นปี

และวนัปีใหม่ 29 

ธ.ค. - 3 ม.ค.

โทรศัพท์: 0120-531-402
ภาษา: จีน

โทรศัพท์: 0120-531-403
ภาษา: โปรตุเกส

โทรศัพท์: 0120-531-404
ภาษา: สเปน

ทุกสปัดาห์
วนัองัคาร, วนัพฤหสับดี - วนัเสาร์

โทรศัพท์: 0120-531-405
ภาษา: ตากาลอ็ก

ทุกสปัดาห์
วนัองัคาร, วนัพธุ, วนัเสาร์

โทรศัพท์: 0120-531-406
ภาษา: เวยีดนาม

ทุกสปัดาห์
วนัพธุ, วนัศุกร์, วนัเสาร์

โทรศัพท์: 0120-531-407
ภาษา: เมียนมา ทุกสปัดาห์

วนัพธุ, วนัอาทิตย์โทรศัพท์: 0120-531-408
ภาษา: เนปาล

โทรศัพท์: 0120-613-801
ภาษา: เกาหลี

ทุกสปัดาห์
วนัพฤหสับดี, วนัอาทิตย์

โทรศัพท์: 0120-613-802
ภาษา: ไทย

โทรศัพท์: 0120-613-803
ภาษา: อินโดนีเซีย

โทรศัพท์: 0120-613-804
ภาษา: กมัพชูา (เขมร) ทุกสปัดาห์

วนัจนัทร์, วนัเสาร์โทรศัพท์: 0120-613-805
ภาษา: มองโกเลีย
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 ② 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出入国在留管理局で受け
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 備考

地方出入国在
留管理局

地方出入国在留管理局・支局
詳細は、
【出入国在留管理庁ホームページ　組織・機構】

https://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)

107ページ
参照

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@i.moj.go.jp

 ③ 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、ネパール語、
タイ語

平日
午前9:00～午後5:00

ii. เคาน์เตอร์ให้คาํปรึกษาเกี�ยวกับกระบวนการขอเข้าประเทศและพาํนักในประเทศญี�ปุ่น

-  สามารถปรึกษาเกี�ยวกบักระบวนการขอเขา้ประเทศและพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นไดที้�สาํนกังานตรวจและควบคุมคนเขา้เมือง

ทอ้งถิ�นที�ดูแลพื�นที�ที�คุณอาศยัอยู่

-  มีศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ครบวงจรสาํหรับการพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นของชาวต่างชาติที�สามารถใหบ้ริการเป็นภาษาต่าง

ประเทศไดด้ว้ย กรุณาใชบ้ริการเมื�อตอ้งการ

-  หากผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคถกูบงัคบัใหก้ลบัประเทศดว้ยความไม่เตม็ใจ สามารถแจง้เรื�องดงักล่าวต่อเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมือง ในตอนที�จะดาํเนินการเรื�องขอออกจากประเทศที�สนามบินหรือท่าเรือได้

ชื�อเคาน์เตอร์ การตดิต่อ / ภาษาที�รองรับ เวลาทาํการ เพิ�มเตมิ

สาํนกังานตรวจและ

ควบคุมคนเขา้เมือง

ทอ้งถิ�น

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองและสาขา 

สาํหรับรายละเอียด กรุณาดูที� 

[เวบ็ไซต์ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง หน้าโครงสร้างองค์กร]
https://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html

ภาษา:  ญี�ปุ่น (จดัหาล่ามไดต้ามความจาํเป็น)

อา้งอิงหนา้ 106

ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์

ครบวงจรสาํหรับ

การพาํนกัในประเทศ

ญี�ปุ่นของชาวต่างชาติ

โทรศัพท์: 0570-013904
โทรศัพท์: 03-5796-7112 (เมื�อโทรจาก IP / PHS หรือจาก

ต่างประเทศ)

ภาษา:  ญี�ปุ่น องักฤษ จีน เกาหลี สเปน และโปรตุเกส

ทุกสปัดาห์

จนัทร์ - ศุกร์

8.30 - 17.15 น.

อีเมล: info-tokyo@i.moj.go.jp

iii. เคาน์เตอร์ให้คาํปรึกษาอื�น ๆ 

- ดา้นล่างนี� เป็นขอ้มลูเคานเ์ตอร์ใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบัปัญหาและขอ้สงสยัต่าง ๆ ในการใชชี้วติในประเทศญี�ปุ่น 

- บางส่วนสามารถใหบ้ริการเป็นภาษาต่างประเทศไดด้ว้ย กรุณาใชบ้ริการเมื�อตอ้งการ

ชื�อเคาน์เตอร์ การตดิต่อ / ภาษาที�รองรับ เวลาทาํการ เพิ�มเตมิ

ศูนยส์นบัสนุน

กฎหมายญี�ปุ่น 

(หรืออีกชื�อหนึ�ง: 

โฮเทอเรส)

สายด่วนโฮเทอเรส
โทรศัพท์:  0570-078374 (ใช ้PHS ได)้

โทรศัพท์:  03-6745-5600 (เมื�อใชโ้ทรศพัทแ์บบ IP)

ค่าบริการ: ฟรี

ค่าโทรศพัท:์ มีค่าใชจ่้าย

ภาษา: ญี�ปุ่น

วนัธรรมดา

9.00 - 21.00 น.

วนัเสาร์

9.00 - 17.00 น.

-  เคานเ์ตอร์ใหค้าํ

ปรึกษาเมื�อเกิดปัญหา

ทางกฎหมายต่าง ๆ 

เช่น คดีแพง่ คดีอาญา 

ฯลฯ

-  แนะนาํหน่วยงาน

หรือกลุ่มใหค้าํปรึกษา

ระบบกฎหมาย 

ฯลฯ ตามเนื�อหาที�

สอบถาม

บริการข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์: 0570-078377
ค่าบริการ: ฟรี

ค่าโทรศพัท:์ มีค่าใชจ่้าย

ภาษา: ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, 

ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวยีดนาม, ภาษาตากาลอ็ก, ภาษา

เนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย

วนัธรรมดา

9.00 - 17.00 น.
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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

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、
ネパール語、スペイン
語、インドネシア語、
タイ語

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

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

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、
ネパール語、スペイン
語、インドネシア語、
タイ語

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

税務署
【国税庁ホームページ　税についての相談窓口】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/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】

https://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

ชื�อเคาน์เตอร์ การตดิต่อ / ภาษาที�รองรับ เวลาทาํการ เพิ�มเตมิ

ศูนยใ์หค้าํปรึกษา

ดา้นสิทธิมนุษยชน

สาํหรับชาวต่างชาติ

สํานักงานใหญ่ของสํานักกฎหมายท้องถิ�นและสํานัก
กฎหมายทั�วประเทศ
โทรศัพท์: 0570-090911
* หมายเลขโทรศพัทนี์� เป็นของเอกชนผูใ้หบ้ริการแปล

ภาษาต่างประเทศทางโทรศพัท ์และจะต่อสายไปยงัสาํนกั

กฎหมายหรือสาํนกักฎหมายทอ้งถิ�นที�รับผดิชอบ

ภาษา: ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษา

ฟิลิปปินส์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวยีดนาม, ภาษาเนปาล, 

ภาษาสเปน, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย

วนัธรรมดา

(ยกเวน้ช่วงสิ�นปี

และปีใหม่)

9.00 - 17.00 น.

ปรึกษาปัญหาเกี�ยวกบั

สิทธิมนุษยชน เช่น 

การเลือกปฏิบติั กลั�น

แกลง้ รังควาน ฯลฯ

อครอส ฟุคุโอกะ ชั �น 3 โคคุไซฮโิรบะ
ที�อยู:่ 1-1-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka

ภาษา: องักฤษ

วนัเสาร์ที� 2 ของ

เดือน

13.00 - 16.00 น.

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

ภาษา: องักฤษ จีน เกาหลี สเปน และโปรตุเกส

วนัศุกร์ที� 3 ของ

เดือน

13.00 - 15.00 น.

(ตอ้งจอง)

ศูนย์นานาชาตจิงัหวัดเอฮเิมะ
ที�อยู:่ 1-1 Dogoichiman, Matsuyama-shi, Ehime

ภาษา: องักฤษ

วนัพฤหสับดีที� 4 

ของเดือน

13.30 - 15.30 น.

สายด่วนใหค้าํ

ปรึกษาดา้นสิทธิ

มนุษยชนสาํหรับ

ชาวต่างชาติ

โทรศัพท์: 0570-090911
ภาษา: ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษา

ฟิลิปปินส์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวยีดนาม, ภาษาเนปาล, 

ภาษาสเปน, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย

วนัธรรมดา 

(ยกเวน้ช่วงสิ�นปี

และปีใหม่)

9.00 - 17.00 น.

ปรึกษาปัญหาเกี�ยวกบั

สิทธิมนุษยชน เช่น 

การเลือกปฏิบติั กลั�น

แกลง้ รังควาน ฯลฯ

สาํนกังานภาษี
กรุณาดู [เวบ็ไซต์หน่วยงานด้านจดัระบบภาษีแห่งชาตญีิ�ปุ่น หน้า
เคาน์เตอร์ให้คาํปรึกษาเกี�ยวกับภาษี]

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

ปรึกษาเกี�ยวกบัภาษี

เงินได้

สาํนกังานเงิน

บาํนาญ

กรุณาดู [เวบ็ไซต์องค์กรบาํนาญประเทศญี�ปุ่น หน้าเคาน์เตอร์ให้คาํ
ปรึกษาและการดาํเนินการทั�วประเทศ]

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

ปรึกษาเกี�ยวกบัระบบ

เงินบาํนาญภาครัฐ

สาํนกังานเทศบาล

กรุณาติดต่อสาํนกังานเทศบาลในพื�นที�ที�คุณอาศยัอยู่ ปรึกษาเกี�ยวกบับริการ

ภาครัฐและภาษีผูอ้ยู่

อาศยั
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窓口名 連絡先・対応言語 受付時間 備考

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
・ 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。）

109ページ参照

ชื�อเคาน์เตอร์ การตดิต่อ / ภาษาที�รองรับ เวลาทาํการ เพิ�มเตมิ

สมาคมแลกเปลี�ยน

นานาชาติ

สาํหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสาํนกังานเทศบาลหรือสาํนกังานจงัหวดัในพื�นที�

ที�คุณอาศยัอยู่

(*สมาคมแลกเปลี�ยนนานาชาติเป็นสมาคมที�จดัตั�งขึ�นเพื�อแลกเปลี�ยนวฒันธรรม 

ฯลฯ ระหวา่งคนญี�ปุ่นและชาวต่างชาติที�อาศยัอยูใ่นทอ้งถิ�นนั�น ๆ)

-  เวบ็ไซตส์มาคมจะ

มีขอ้มูลเกี�ยวกบัการ

ใชชี้วติและขอ้มลูใน

ทอ้งถิ�น

-  มีที�ที�ใหค้าํปรึกษา

สาํหรับชาวต่างชาติ

และเปิดหอ้งเรียน

ภาษาญี�ปุ่นดว้ย

สถานกงสุลและ

สถานทูตของแต่ละ

ประเทศ

สถานทูตของแต่ละประเทศในประเทศญี�ปุ่น 

-  ติดต่อสอบถามเมื�อหนงัสือเดินทางชาํรุด สูญหาย หรือหน่วยงานจดัส่งผูฝึ้กงาน 

ฯลฯ

-  ยื�นเอกสารต่อสถานทูต (สถานกงสุลใหญ่) ของประเทศของตน (บางประเทศ

หรือภมิูภาคกาํหนดใหต้อ้งส่งที�อยูแ่ละช่องทางติดต่อในประเทศญี�ปุ่นดว้ย 

กรุณาสอบถามสถานทูต ฯลฯ)

อา้งอิงหนา้ 108
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１．相談窓口所在一覧

 表1：外国人技能実習機構

事務所名 〒 所在地 電話

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 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-2-1 
仙台フコク生命ビル6階

022-399-6326（代表）

東京事務所認定課 101-0041
東京都千代田区神田須田町2-7-2
NKビル7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
広島鯉城通りビル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）

1. รายการที�อยู่ของเคาน์เตอร์ให้คาํปรึกษา

ตาราง 1: องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสําหรับชาวต่างชาติ

ชื�อสํานักงาน
รหสั

ไปรษณีย์
ที�อยู่ โทรศัพท์

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาํนกังานซปัโปโร
060-0034

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

011-596-6470
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาํนกังานเซ็นได
980-0803

6F Sendai Fukoku Seimei Bldg., 1-2-1 
Kokubuncho, Aoba-ku, Sendai-shi, 
Miyagi

022-399-6326
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาํนกังานโตเกียว
101-0041 7F NK Bldg., 2-7-2 Kandasudacho, 

Chiyoda-ku 
03-6433-9211
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาขามิโตะ
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 

สาํนกังานนาโกยา่
460-0008 5F Nikken/Sumisei Bldg., 4-15-32 Sakae, 

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

แผนกใหก้ารรับรอง 

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

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

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาํนกังานโอซากา้
541-0043 3F Osaka Asahi Seimei Bldg., 4-2-16 

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

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาํนกังานฮิโรชิม่า
730-0051

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

082-207-3123
(หมายเลขหลกั)

แผนกใหก้ารรับรอง 

สาํนกังานทาคามตัสึ
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 

สาํนกังานฟุคุโอกะ
812-0029

7F Nikkan Kogyo Shinbunsha Seibu 
Branch Bldg., 1-1 Komondomachi, 
Hakata-ku, 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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 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8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 024-536-4600

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4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4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２階 052-972-0266

ตาราง 2: มุมให้คาํปรึกษาด้านแรงงานครบวงจร

สาํนักงานแรงงาน ที�อยู่
หมายเลข
โทรศัพท์

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

02 สาํนกังานแรงงานอาโอโมริ
8F Aomori Joint Government Office, 2-4-25 Shinmachi, 
Aomori-shi 017-734-4211

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

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

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

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

07 สาํนกังานแรงงานฟุกชิุมะ
5F Fukushima Joint Government Office, 1-46 
Kasumicho, Fukushima-shi 024-536-4600

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

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

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

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

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

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

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

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

16 สาํนกังานแรงงานโทยามะ
4F Toyama Labor General Government Office, 1-5-5 
Jinzuhonmachi, Toyama-shi 076-432-2740

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

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

19 สาํนกังานแรงงานยามะนาชิ 4F 1-1-11 Marunouchi, Kofu-shi 055-225-2851

20 สาํนกังานแรงงานนากาโนะ
4F Nagano Labor General Government Office, 1-22-1 
Nakagosho, Nagano-shi 026-223-0551

21 สาํนกังานแรงงานกิฟุ
4F Gifu Local Joint Government Office, 5-13 Kinryucho, 
Gifu-shi 058-245-8124

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

23 สาํนกังานแรงงานไอจิ
2F Nagoya Joint Government Office, Bldg. No. 2, 2-5-1 
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 052-972-0266
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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 滋賀県大津市打出浜14-15　滋賀労働総合庁舎４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北館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

สาํนักงานแรงงาน ที�อยู่
หมายเลข
โทรศัพท์

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

25 สาํนกังานแรงงานชิกะ
4F Shiga Labor General Government Office, 14-5 
Uchidehama, Otsu-shi 077-522-6648

26 สาํนกังานแรงงานเกียวโต
451 Ryougaemachido-ri Oikeagaru Kinbukicho, 
Nakagyo-ku, Kyoto-shi 075-241-3221

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

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

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

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

31 สาํนกังานแรงงานทตโตริ 2-89-9 Tomiyasu, Tottori-shi 0857-22-7000

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

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

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

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

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

37 สาํนกังานแรงงานคะกาวะ
2F Takamatsu Sunport Joint Government Office (North 
Annex), 3-33 Sunport, Takamatsu-shi 087-811-8924

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

39 สาํนกังานแรงงานโคจิ 4F 1-39 Minamikanada, Kochi-shi 088-885-6027

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

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

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

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

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

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

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

47 สาํนกังานแรงงานโอกินาวา่
3F Second Naha Local Joint Government Office, Bldg. 
No. 1, 2-1-1 Omoromachi, Naha-shi 098-868-6060
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 表3：外国人労働者相談コーナー

都道府県 設置箇所

対応言語

所在地 連絡先

英
語

中
国
語

ス
ペ
イ
ン
語

ポ
ル
ト
ガ
ル
語

タ
ガ
ロ
グ
語

ベ
ト
ナ
ム
語

ミ
ャ
ン
マ
ー
語

ネ
パ
ー
ル
語

北海道

監督課 ○
札幌市北区北8条西2-1-1

札幌第1合同庁舎
011-709-2311

函館署 ○
函館市新川町28番18号

函館地方合同庁舎1階
0138-87-7605

釧路署 ○ 釧路市柏木町2-12 0154-42-9711

宮城 監督課 ○ ○
仙台市宮城野区鉄砲町1

仙台第4合同庁舎
022-299-8838

茨城 監督課 ○ ○ ○
水戸市宮町1-8-31

茨城労働総合庁舎
029-224-6214

栃木
監督課 ○ ○ ○

宇都宮市明保野町1-4

宇都宮第2地方合同庁舎
028-634-9115

栃木署 ○ 栃木市沼和田町20-24 0282-24-7766

群馬
監督課 ○

前橋市大手町2-3-1

前橋地方合同庁舎8階
027-896-4735

太田署 ○ 太田市飯塚町104-1 0276-45-9920

埼玉 監督課 ○ ○ ○
さいたま市中央区新都心11-2

ランド・アクシス・タワー15階

048-816-3596 
(英語)

048-816-3597 
(中国語)

048-816-3598 
(ベトナム語)

千葉

監督課 ○
千葉市中央区中央4-11-1　

千葉第2地方合同庁舎
043-221-2304

船橋署 ○ 船橋市海神町2-3-13 047-431-0182

柏署 ○ 柏市柏255-31 047-163-0246

東京

監督課 ○ ○ ○ ○ ○
千代田区九段南1-2-1

九段第3合同庁舎13階
03-3816-2135

新宿署 ○ ○ ○
新宿区百人町4-4-1

新宿労働総合庁舎4階
03-5338-5582

神奈川
監督課 ○ ○ ○

横浜市中区北仲通5-57

横浜第2合同庁舎8階
045-211-7351

厚木署 ○ ○ 厚木市中町3-2-6厚木Tビル5階 046-401-1641

ตาราง 3: มุมให้คาํปรึกษาด้านแรงงานสําหรับชาวต่างชาติ

จังหวัด สถานที�ตดิต่อ

ภาษาที�รองรับ

ที�อยู่ เบอร์โทรศัพท์

อง
กัฤ

ษ

จนี สเ
ป

น

โป
รตุ

เก
ส

ต
าก

าล
็อก

เวี
ยด

น
าม

เมี
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ป

าล

ฮอกไกโด

แผนกกาํกบัดูแล ○
First Sapporo Joint Government 
Office, 2-1-1 Kita Hachijyo 
Nishi, Kita-ku, Sapporo-shi

011-709-2311

สาํนกังานฮาโกดาเตะ ○
1F Hakodate Local Joint 
Government Office, 28-18 
Shinkawacho, Hakodate-shi

0138-87-7605

สาํนกังานคุชิโระ ○ 2-12 Kashiwagicho, Kushiro-shi 0154-42-9711

มิยางิ แผนกกาํกบัดูแล ○ ○
Fourth Sendai Joint Government 
Office, 1 Teppoumachi, 
Miyagino-ku, Sendai-shi

022-299-8838

อิบาราคิ แผนกกาํกบัดูแล ○ ○ ○
Ibaraki Labor General 
Government Office, 1-8-31 
Miyamachi, Mito-shi

029-224-6214

โทชิกิ

แผนกกาํกบัดูแล ○ ○ ○
Second Utsunomiya Local 
Joint Government Office, 1-4 
Akebonocho, Utsunomiya-shi

028-634-9115

สาํนกังานโทชิกิ ○ 20-24 Numawadacho, Tochigi-
shi 0282-24-7766

กมุมะ 
แผนกกาํกบัดูแล ○

8F Maebashi Local Joint 
Government Office, 2-3-1 
Otemachi, Maebashi-shi

027-896-4735

สาํนกังานโอตะ ○ 104-1 Iizukacho, Ota-shi 0276-45-9920

ไซตามะ แผนกกาํกบัดูแล ○ ○ ○ 15F Land Axis Tower, 11-2 
Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi

048-816-3596
(องกัฤษ)

048-816-3597
(จีน)

048-816-3598
(เวยีดนาม)

ชิบะ

แผนกกาํกบัดูแล ○
Second Chiba Local Joint 
Government Office, 4-11-1 
Chuo, Chuo-ku, Chiba-shi

043-221-2304

สาํนกังานฟุนาบาชิ ○ 2-3-13 Kaijincho, Funabashi-shi 047-431-0182

สาํนกังานคาชิวะ ○ 255-31 Kashiwa, Kashiwa-shi 047-163-0246

โตเกียว

แผนกกาํกบัดูแล ○ ○ ○ ○ ○
13F Third Kudan Joint 
Government Office, 1-2-1 
Kudanminami, Chiyoda-ku

03-3816-2135

สาํนกังานชินจุกุ ○ ○ ○
4F Shinjuku Labor General 
Government Office, 4-4-1 
Hyakunincho, Shinjuku-ku

03-5338-5582

คานางาวะ 

แผนกกาํกบัดูแล ○ ○ ○

8F Second Yokohama Joint 
Government Office, 5-57 
Kitanakadori, Naka-ku, 
Yokohama-shi

045-211-7351

สาํนกังานอทัสึงิ ○ ○ 5F Atsugi T Bldg., 3-2-6 
Nakacho, Atsugi-shi 046-401-1641
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新潟 監督課 ○
新潟市中央区美咲町1-2-1

新潟美咲合同庁舎2号館
025-288-3503

富山

監督課 ○
富山市神通本町1-5-5

富山労働総合庁舎
076-432-2730

高岡署 ○ ○
高岡市中川本町10-21

高岡法務合同庁舎2階
0766-23-6446

石川 監督課 ○ ○
金沢市西念3-4-1

金沢駅西合同庁舎5階
076-200-9771

福井 監督課 ○ ○　○
福井市春山1-1-54

福井春山合同庁舎
0776-22-2652

山梨 甲府署 ○ ○ 甲府市下飯田2-5-51 055-224-5620

長野 監督課 ○ 長野市中御所1-22-1 026-223-0553

岐阜

監督課 ○ ○
岐阜市金竜町5-13

岐阜合同庁舎3階
058-245-8102

岐阜署 ○ 岐阜市五坪1-9-1 058-247-2368

多治見署 ○
多治見市音羽町5-39-1

多治見労働総合庁舎
0572-22-6381

静岡

監督課 ○ ○ ○ ○ ○
静岡市葵区追手町9-50

静岡地方合同庁舎3階
054-254-6352

浜松署 ○
浜松市中区中央1-12-4

浜松合同庁舎8階
053-456-8148

三島署 ○
三島市文教町1-3-112

三島労働総合庁舎3階
055-986-9100

磐田署 ○
磐田市見付3599-6

磐田地方合同庁舎4階
0538-32-2205

島田署 ○ ○
島田市本通1-4677-4

島田労働総合庁舎3階
0547-37-3148

愛知

監督課 ○ ○
名古屋市中区三の丸2-5-1

名古屋合同庁舎第2号館
052-972-0253

名古屋
西署

○ 名古屋市中村区二ツ橋町3-37 052-481-9533

刈谷署 ○
刈谷市若松町1-46-1

刈谷合同庁舎3階
0566-21-4885
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นีงาตะ แผนกกาํกบัดูแล ○
Niigata Misaki Joint Government 
Office, Bldg. No. 2, 1-2-1 
Misakicho, Chuo-ku, Niigata-shi

025-288-3503

โทยามะ

แผนกกาํกบัดูแล ○
Toyama Labor General 
Government Office, 1-5-5 
Jinzuhonmachi, Toyama-shi

076-432-2730

สาํนกังานทาคาโอคะ ○ ○

2F Takaoka Legal Affairs Joint 
Government Office, 10-21 
Nakagawahonmachi, Takaoka-
shi

0766-23-6446

อิชิกาวะ แผนกกาํกบัดูแล ○ ○
5F Kanazawa Station West 
Joint Government Office, 3-4-1 
Sainen, Kanazawa-shi

076-200-9771

ฟุคุอิ แผนกกาํกบัดูแล ○ ○ ○
Fukui Haruyama Joint 
Government Office, 1-1-54 
Haruyama, Fukui-shi

0776-22-2652

ยามะนาชิ สาํนกังานโคฟุ ○ ○ 2-5-51 Shimoiida, Kofu-shi 055-224-5620

นางาโนะ แผนกกาํกบัดูแล ○ 1-22-1 Nakagosho, Nagano-shi 026-223-0553

กิฟุ

แผนกกาํกบัดูแล ○ ○ 3F Gifu Joint Government 
Office, 5-13 Kinryucho, Gifu-shi 058-245-8102

สาํนกังานกิฟุ ○ 1-9-1 Gotsubo, Gifu-shi 058-247-2368

สาํนกังานทาจิมิ ○
Tajimi Labor General 
Government Office, 5-39-1 
Otowacho, Tajimi-shi

0572-22-6381

ชิซูโอกะ

แผนกกาํกบัดูแล ○ ○ ○ ○ ○

3F Shizuoka Local Joint 
Government Office, 9-50 
Outemachi, Aoi-ku, Shizuoka-
shi

054-254-6352

สาํนกังานฮามะมตัสึ ○
8F Hamamatsu Joint 
Government Office, 1-12-4 
Chuo, Naka-ku, Hamamatsu-shi

053-456-8148

สาํนกังานมิชิมะ ○
3F Mishima Labor General 
Government Office, 1-3-112 
Bunkyocho, Mishima-shi

055-986-9100

สาํนกังานอิวาตะ ○
4F Iwata Local Joint Government 
Office, 3599-6 Mitsuke, 
Iwata-shi

0538-32-2205

สาํนกังานชิมาดะ ○ ○
3F Shimada Labor General 
Government Office, 1-4677-4 
Hontoori, Shimada-shi

0547-37-3148

ไอจิ

แผนกกาํกบัดูแล ○ ○
Nagoya Joint Government 
Office, Bldg. No. 2, 2-5-1 
Sannomaru, Nakaku, Nagoya-shi

052-972-0253

สาํนกังานนาโกยา่ ○ 3-37 Futatsubashicho, 
Nakamura-ku, Nagoya-shi 052-481-9533

สาํนกังานคาริยะ ○
3F Kariya Joint Government 
Office, 1-46-1 Wakamatsucho, 
Kariya-shi

0566-21-4885
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三重

四日市署 ○ ○ ○ 四日市市新正2-5-23 059-342-0340

津署 ○ ○ ○
津市島崎町327-2

津第二地方合同庁舎1階
059-227-1282

滋賀

大津署 ○
大津市打出浜14-15

滋賀労働総合庁舎3階
077-522-6616

彦根署 ○ ○
彦根市西今町58-3

彦根地方合同庁舎3階
0749-22-0654

東近江署 ○ ○ 東近江市八日市緑町8-14 0748-22-0394

京都 監督課 ○
京都市中京区両替町通御池上ル

金吹町451
075-241-3214

大阪

監督課 ○ ○ ○
大阪市中央区大手前4-1-67

大阪合同庁舎2号館9階
06-6949-6490

大阪
中央署

○ 大阪市中央区森ノ宮中央1-15-10 06-7669-8726

天満署 ○
大阪市北区天満橋1-8-30

OAPタワー7階
06-7713-2003

堺署 ○
堺市堺区南瓦町2-29

堺地方合同庁舎3階
072-340-3829

兵庫
監督課 ○

神戸市中央区東川崎町1-1-3

神戸クリスタルタワー16階
078-371-5310

姫路署 ○ 姫路市北条1-83 079-224-8181

鳥取 監督課 ○ ○ 鳥取市富安2-89-9 0857-29-1703

島根 監督課 ○
松江市向島町134-10

松江地方合同庁舎5階
0852-31-1156

岡山 監督課 ○
岡山市北区下石井1-4-1

岡山第2合同庁舎1階
086-201-1651

広島

監督課 ○ ○ ○
広島市中区上八丁堀6-30

広島合同庁舎第2号館5階
082-221-9242

広島
中央署

○
広島市中区上八丁堀6-30

広島合同庁舎第2号館1階
082-221-2460

福山署 ○ 福山市旭町1-7 084-923-0005
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มิเอะ

สาํนกังานยคคะอิจิ ○ ○ ○ 2-5-23 Shinsho, Yokkaichi-shi 059-342-0340

สาํนกังานสึ ○ ○ ○
1F Second Tsu Local Joint 
Government Office, 327-2 
Shimazakicho, Tsu-shi

059-227-1282

ชิกะ

สาํนกังานโอสึ ○
3F Shiga Labor General 
Government Office, 14-15 
Uchidehama, Otsu-shi

077-522-6616

สาํนกังานฮิโคเนะ ○ ○
3F Hikone Local Joint 
Government Office, 58-3 
Nishiimacho, Hikone-shi

0749-22-0654

สาํนกังานฮิกาชิโอมิ ○ ○ 8-14 Yokaichimidorimachi, 
Higashiomi-shi 0748-22-0394

เกียวโต แผนกกาํกบัดูแล ○
451 Ryougaemachido-ri 
Oikeagaru Kinbukicho, 
Nakagyo-ku, Kyoto-shi

075-241-3214

โอซากา้

แผนกกาํกบัดูแล ○ ○ ○
9F Osaka Joint Government 
Office, Bldg. No. 2, 4-1-67 
Otemae, Chuo-ku, Osaka-shi

06-6949-6490

สาํนกังานโอซากา้จูโอ ○ 1-15-10 Morinomiyachuo, 
Chuo-ku, Osaka-shi 06-7669-8726

สาํนกังานเทมมะ ○ 7F OAP Tower, 1-8-30 
Tenmabashi, Kita-ku, Osaka-shi 06-7713-2003

สาํนกังานซะไก ○

3F Sakai Local Joint 
Government Office, 2-29 
Minamikawaramachi, Sakai-ku, 
Sakai-shi

072-340-3829

เฮียวโกะ
แผนกกาํกบัดูแล ○

16F Kobe Crystal Tower, 1-1-3 
Higashikawasakicho, Chuo-ku, 
Kobe-shi

078-371-5310

สาํนกังานฮิเมจิ ○ 1-83 Hojo, Himeji-shi 079-224-8181

ทตโทริ แผนกกาํกบัดูแล ○ ○ 2-89-9 Tomiyasu, Tottori-shi 0857-29-1703

ชิมาเนะ แผนกกาํกบัดูแล ○
5F Matsue Local Joint 
Government Office, 134-10 
Mukoujimacho, Matsue-shi

0852-31-1156

โอคายามะ แผนกกาํกบัดูแล ○

1F Second Okayama Joint 
Government Office, 1-4-1 
Shimoishii, Kita-ku, Okayama-
shi

086-201-1651

ฮิโรชิม่า

แผนกกาํกบัดูแล ○ ○ ○

5F Hiroshima Joint Government 
Office, Bldg. No. 2, 6-30 
Kamihacchobori, Naka-ku, 
Hiroshima-shi

082-221-9242

สาํนกังานฮิโรชิม่าจูโอ ○

1F Hiroshima Joint Government 
Office, Bldg. No. 2, 6-30 
Kamihacchobori, Naka-ku, 
Hiroshima-shi

082-221-2460

สาํนกังานฟุกยุามะ ○ 1-7 Asahimachi, Fukuyama-shi 084-923-0005
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徳島 監督課 ○
徳島市徳島町城内6-6

徳島地方合同庁舎1階
088-652-9163

愛媛
監督課 ○ ○

松山市若草町4-3

松山若草合同庁舎5階

089-913-6244
（中国語）

089-913-5653
（ベトナム語）

今治署 ○ 今治市旭町1-3-1 0898-25-3760

福岡

監督課 ○　
福岡市博多区博多駅東2-11-1

福岡合同庁舎新館4階
092-411-4862

福岡
中央署

○
福岡市中央区長浜2-1-1

福岡中央労働基準監督署4階
092-761-5607

北九州
西署

○
北九州市八幡西区岸の浦1-5-10

八幡労働総合庁舎3階
093-622-6550

熊本
監督課 ○

熊本市西区春日2-10-1

熊本地方合同庁舎A棟9階
096-355-3181

八代署 ○ 八代市大手町2-3-11 0965-32-3151

鹿児島 監督課 ○
鹿児島市山下町13-21

鹿児島合同庁舎2階
099-216-6100

沖縄 監督課 ○
那覇市おもろまち2-1-1

那覇第二地方合同庁舎1号館3階
098-868-1634

※対応言語等は令和２年４月１日現在のものであり、今後変更される可能性があります。
※韓国語、タイ語、インドネシア語は東京局新宿署、カンボジア語（クメール語）、モンゴル語は
東京局監督課で対応します。

※対応日は外国人労働者相談コーナーごとに異なっていますので、事前にお問い合わせいただく
か、厚生労働省のHP内のポータルサイト

 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.htmlでご確認ください。
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โทคุชิมะ แผนกกาํกบัดูแล ○
1F Tokushima Local Joint 
Government Office, 6-6 Jyounai, 
Tokushimacho, Tokushima-shi

088-652-9163

เอะฮิเมะ
แผนกกาํกบัดูแล ○ ○

5F Matsuyama Wakakusa 
Joint Government Office, 4-3 
Wakakusacho, Matsuyama-shi

089-913-6244
(จีน)

089-913-5653
(เวยีดนาม)

สาํนกังานอิมะบาริ ○ 1-3-1 Asahimachi, Imabari-shi 0898-25-3760

ฟุคุโอกะ

แผนกกาํกบัดูแล ○　

4F Fukuoka Joint Government 
Office (New Annex), 2-11-1 
Hakataekihigashi, Hakata-ku, 
Fukuoka-shi

092-411-4862

สาํนกังานฟุคุโอกะจูโอ ○

4F Fukuoka Central Labor 
Standards Inspection Office, 
2-1-1 Nagahama, Chuo-ku, 
Fukuoka-shi

092-761-5607

สาํนกังานคิตะคิวชูนิชิ ○

3F Yahata Labor General 
Government Office, 1-5-10 
Kishinoura, Yahatanishi-ku, 
Kitakyushu-shi

093-622-6550

คุมาโมโต้
แผนกกาํกบัดูแล ○

9F Kumamoto Local Joint 
Government Office, Bldg. 
A, 2-10-1 Kasuga, Nishi-ku, 
Kumamoto-shi

096-355-3181

สาํนกังานยทัสึชิโระ ○ 2-3-11 Otemachi, Yatsushiro-shi 0965-32-3151

คาโกชิม่า แผนกกาํกบัดูแล ○
2F Kagoshima Joint Government 
Office, 13-21 Yamashitacho, 
Kagoshima-shi

099-216-6100

โอกินาวะ แผนกกาํกบัดูแล ○
3F Second Naha Local Joint 
Government Office, Bldg. No. 1, 
2-1-1 Omoromachi, Naha-shi

098-868-1634

※  ภาษาที�รองรับ ณ วนัที� 1 เมษายน 2020 และอาจมีการเปลี�ยนแปลงในอนาคต

※  ภาษาเกาหลี ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซียจดัการโดยสาํนกังานโตเกียวเขตชินจูก ุภาษากมัพชูา (เขมร) และภาษามองโกเลีย

จดัการโดยแผนกกาํกบัดูแลสาํนกังานโตเกียว

※  เนื�องจากวนัทาํการแตกต่างไปตามกาํหนดของมุมใหค้าํปรึกษาสาํหรับแรงงานต่างชาติต่าง ๆ กรุณาติดต่อเราล่วงหนา้หรือเยี�ยม

ชมเวบ็ไซตก์ระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ

โปรดตรวจสอบบนเวบ็ไซตพ์อร์ทลั HP  https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html
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 表4：出入国在留管理局

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

0570-034259

(IP電話・

海外から：

03-5796-7234)

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）

810-0073
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

ตาราง 4: สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ชื�อและพื �นที�ที�รับผิดชอบ
รหสั

ไปรษณีย์
ที�อยู่

โทรศัพท์
(หมายเลขหลัก)

สาํนกังานฮอกไกโด

(ฮอกไกโด)
060-0042

Third Sapporo Joint Government 
Office, Odori-nishi 12 Chome, 
Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

011-261-7502

สาํนกังานเซ็นได

(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

สาํนกังานโตเกียว

(โตเกียว จงัหวดัคานากาวา่ จงัหวดัไซตามะ จงัหวดั

ชิบะ จงัหวดัอิบาราคิ จงัหวดัโทชิกิ จงัหวดักนุมะ 

จงัหวดัยามะนาชิ จงัหวดันากาโนะ จงัหวดันีกาตะ)

108-8255 5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo

0570-034259
(โทรศพัทI์P•โทร

จากต่างประเทศ: 
03-5796-7234)

สาํนกังานยอ่ยโยโกฮาม่า 236-0002 10-7 Torihama-cho, Kanazawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa 045-769-1720

สาํนกังานยอ่ยสนามบินนาริตะ 282-0004
6F Narita International Airport 
Terminal 2 Bldg., 1-1 Furugome, 
Furugome, Narita-shi, Chiba

0476-34-2222

สาํนกังานยอ่ยสนามบินฮาเนดะ 144-0041 Haneda Airport CIQ Bldg. 2-6-4 
Haneda-kuko, Ota-ku, Tokyo 03-5708-3202

สาํนกังานนาโกยา่

(จงัหวดัไอจิ จงัหวดัมิเอะ จงัหวดัชิซูโอกะ จงัหวดั

กิฟุ จงัหวดัฟุคุอิ จงัหวดัโทยามะ จงัหวดัอิชิคาวะ)

455-8601 5-18, Shoho-cho, Minato-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 052-559-2150

สาํนกังานยอ่ยสนามบินชูบุ 479-0881 3F CIQ Bldg., 1-1 Centrair, 
Tokoname-shi, Aichi 0569-38-7410

สาํนกังานโอซากา้

(จงัหวดัโอซากา้ จงัหวดัเกียวโต จงัหวดัเฮียวโกะ 

จงัหวดันารา จงัหวดัชิกะ จงัหวดัวาคายามะ)

559-0034 1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka 06-4703-2100

สาํนกังานยอ่ยโกเบ 650-0024
Kobe Local Joint Government 
Office, 29 Kaigan-dori, Chuo-
ku, Kobe-shi, Hyogo

078-391-6377

สาํนกังานยอ่ยสนามบินคนัไซ 549-0011 1 Senshu-Kuko-Naka, Tajiri-cho, 
Sennan-gun, Osaka 072-455-1453

สาํนกังานฮิโรชิม่า

(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

สาํนกังานทาคามตัสึ

(จงัหวดัคะกาวะ จงัหวดัเอฮิเมะ จงัหวดัโทคุชิมะ 

จงัหวดัโคจิ)

760-0033
Takamatsu Legal Affairs 
Joint Government Office, 1-1 
Marunouchi, Takamatsu-shi, 
Kagawa

087-822-5852

สาํนกังานฟุคุโอกะ

(จงัหวดัฟุคุโอกะ จงัหวดัซากะ จงัหวดันางาซากิ 

จงัหวดัโออิตะ จงัหวดัคุมาโมโตะ จงัหวดัคาโกชิม่า 

จงัหวดัมิยาซากิ จงัหวดัโอกินาวา่)

810-0073
First Fukuoka Legal Affairs 
Government Complex, 3-5-25 
Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 
Fukuoka

092-717-5420

สาํนกังานยอ่ยนาฮะ 900-0022
First Naha Local Joint 
Government Office, 1-15-15 
Higawa, Naha-shi, Okinawa

098-832-4185
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 表5：各国大使館・領事館

国名 名称 〒 住所 電話番号

ベトナム

大使館 151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
03-3466-3311, 
3313, 3314

大阪総領事館 590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4-2-15 072-221-6666

福岡総領事館 810-0801
福岡県福岡市博多区中洲5-3-8
アクア博多4階

092-263-7668

URL: https://www.vnembassy-jp.org/ja

中国

大使館 106-0046 東京都港区元麻布3-4-33 03-3403-3388

大阪総領事館 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町3-9-2 06-6445-9481

名古屋総領事
館

461-0005 愛知県名古屋市東区東桜2-8-37 052-932-1098

新潟総領事館 951-8104
新潟県新潟市中央区西大畑町
5220-18

025-228-8888

札幌総領事館 064-0913
北海道札幌市中央区南十三条西
23-5-1

011-563-5563

福岡総領事館 810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3 092-713-1121

長崎総領事館 852-8114 長崎県長崎市橋口町10-35 095-849-3311

URL: https://www.china-embassy.or.jp/jpn/

インドネシア

大使館 141-0022 東京都品川区東五反田5-2-9 03-3441-4201

大阪総領事館 530-0005
大阪府大阪市北区中之島6-2-40
中之島インテスビル22階

06-6449-9898,
06-6449-9882
～9883,9890

URL: https://www.kemlu.go.id/tokyo/pages/default.aspx

フィリピン

大使館 106-8537 東京都港区六本木5-15-5

03-5562-1600
（代表）
03-6441-0959/
0428/0478
（POLO）

大阪・神戸
総領事館

540-6124
大阪府大阪市中央区城見2-1-61
Twin21　MIDタワー24階

06-6910-7881

URL: https://tokyo.philembassy.net/
e-mail: polotky@philembassy.net (POLO)

タイ

大使館 141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6 03-5789-2433

大阪総領事館 541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町
1-9-16
バンコク銀行ビル4階

06-6262-9226
～7

URL: https://www.thaiembassy.jp/

ตาราง 5: สถานกงสุลและสถานทตูของแต่ละประเทศ

ชื�อ
ประเทศ

ชื�อ
รหสั

ไปรษณีย์
ที�อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

เวยีดนาม

สถานทูต 151-0062 50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, 
Tokyo

03-3466-3311, 
3313, 3314

สถานกงสุลใหญ่โอซากา้ 590-0952 4-2-15 Ichinochohigashi, Sakai-ku, 
Sakai-shi, Osaka 072-221-6666

สถานกงสุลใหญ่ฟุคุโอกะ 810-0801 4F Aqua Hakata, 5-3-8 Nakasu, 
Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 092-263-7668

URL: https://www.vnembassy-jp.org/ja

จีน

สถานทูต 106-0046 3-4-33 Motoazabu, Minato-ku, Tokyo 03-3403-3388

สถานกงสุลใหญ่โอซากา้ 550-0004 3-9-2 Utsubohonmachi, Nishi-ku, 
Osaka-shi, Osaka 06-6445-9481

สถานกงสุลใหญ่นาโกยา่ 461-0005 2-8-37 Higashisakura, Higashi-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 052-932-1098

สถานกงสุลใหญ่นีกาตะ 951-8104 5220-18 Nishiohatacho, Chuo-ku, 
Niigata-shi, Niigata 025-228-8888

สถานกงสุลใหญ่ซปัโปโร 064-0913 23-5-1 Minamijusanjonishi, Chuo-ku, 
Sapporo-shi, Hokkaido 011-563-5563

สถานกงสุลใหญ่ฟุคุโอกะ 810-0065 1-3-3 Jigyohama, Chuo-ku, Fukuoka-
shi, Fukuoka 092-713-1121

สถานกงสุลใหญ่นางาซากิ 852-8114 10-35 Hashiguchimachi, Nagasaki-
shi, Nagasaki 095-849-3311

URL: https://www.china-embassy.or.jp/jpn/

อินโดนีเซีย

สถานทูต 141-0022 5-2-9 Higashigotanda, Shinagawa-ku, 
Tokyo 03-3441-4201

สถานกงสุลใหญ่โอซากา้ 530-0005
22F Nakanoshima Intesu Bldg., 6-2-
40 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka

06-6449-9898,
06-6449-9882 
ถึง 9890

URL: https://www.kemlu.go.id/tokyo/pages/default.aspx

ฟิลิปปินส์

สถานทูต 106-8537 5-15-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo

03-5562-1600 
(หมายเลขหลกั)
03-6441-
0959/0428
/0478 (POLO)

สถานกงสุลใหญโอซากา้

-โกเบ
540-6124 24F Twin 21 MID Tower, 2-1-61 

Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 06-6910-7881

URL: https://tokyo.philembassy.net/
อีเมล:  polotky@philembassy.net (POLO)

ไทย

สถานทูต 141-0021 3-14-6 Kamiosaki. Shinagawa-ku, 
Tokyo 03-5789-2433

สถานกงสุลใหญ่โอซากา้ 541-0056
4F Bangkok Bank Bldg., 1-9-16 
Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka

06-6262-9226 
ถึง 7

URL: https://www.thaiembassy.jp/
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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: https://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: https://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

06-4963-2573

URL: https://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】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/embassy/index.html

ชื�อ
ประเทศ

ชื�อ
รหสั

ไปรษณีย์
ที�อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

กมัพชูา
สถานทูต 107-0052 8-6-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 03-5412-8512

URL: https://www.cambodianembassy.jp/

พม่า
สถานทูต 140-0001 4-8-26 Kitashinagawa, Shinagawa-

ku, Tokyo
03-3441-9291, 
9294

URL: https://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 

06-4963-2573

URL: https://www.tokyo.embassy.mn/

(*สาํรวจโดยกระทรวงการต่างประเทศ)

*  สามารถตรวจสอบขอ้มูลล่าสุด รวมถึงขอ้มูลสถานทูตของประเทศอื�น ๆ ไดจ้ากเวบ็ไซตด์า้นล่างนี�

[เวบ็ไซต์กระทรวงการต่างประเทศ หน้ารายการเวบ็ไซต์สถานทตูต่างประเทศในประเทศญี�ปุ่น]
https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/embassy/index.html
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 2．技能実習のための雇用条件書

2. เงื�อนไขการจ้างสาํหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
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 ３．労災保険給付手続の流れ

ケガや病気の治療を受けた場合の給付手続き

労働災害発生

① 労災保険指定医療機関で受診

労災保険指定医療機関へ
療養の給付請求書を提出

労働基準監督署で
請求書を受理

労働基準監督署の調査

労災保険指定医療機関に
治療費等の支払

② その他の医療機関で受診

医療機関へ治療費を支払う
※健康保険は使用できません。

労働基準監督署へ
療養の費用請求書を提出

労働基準監督署の調査

指定された請求人の
振込口座への支払

労災保険では、仕事や通勤が原因で負傷したり病気になった場合、原則として労災保険指
定医療機関（※（指定医療機関））で無料で治療を受けることができます。

①の場合：受診の際に指定医療機関に給付請求書を提出することで負傷などに係る治療が無料で受け
られます。

②の場合：療養にかかった費用を全額負担していただき、後日支給します。

※請求受付から給付決定までの期間はおおむね１か月ですが、場合によっては、１か月以上を要するこ
ともあります。

※労災保険指定医療機関は、実習実施地域にも所在していますので、実習実施者又は監理団体
にお尋ねください。

また、以下のサイトでも検索することが可能です。
Rousai-kensaku.mhlw.go.jp/

3. ขั �นตอนการจ่ายประกันค่าทดแทนอุบตัเิหตุในอุตสาหกรรม

ขั �นตอนในการขอรับสทิธิประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษาจากอาการป่วยหรือบาดเจบ็

เกดิอุบตัเิหตุจากการปฏบิตัิงาน

i. เข้ารับการตรวจที�สถานพยาบาลที�กาํหนด
ตามการประกันอุบตัเิหตุจากการทาํงาน

ส่งใบเรียกเกบ็เงนิค่ารักษาไปยังสถาน
พยาบาลที�กาํหนดตามประกัน

รับใบแจ้งหนี �ที�สํานักงานตรวจสอบ
มาตรฐานแรงงาน

สํานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน
ตรวจสอบ

ชําระค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ให้แก่สถานพยาบาลที�กําหนด

โดยใช้ประกันอุบัตเิหตุจากการทํางาน 

ii. เข้ารับการตรวจในสถานพยาบาลอื�น

จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาล 
※ไม่สามารถใช้ประกันสุขภาพได้

ส่งใบเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลไปยัง
สํานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน

สํานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน
ตรวจสอบ

โอนเงนิเข้าบญัชีธนาคารของผู้วางบลิที�
กาํหนด

สิทธิของประกนัค่าทดแทนอุบติัเหตุในอุตสาหกรรม กรณีที�บาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยโดยมีสาเหตุจากการทาํงานและการเดินทางมา

ทาํงาน สามารถเขา้รับการรักษาฟรีในสถานพยาบาลที�ทางประกนักาํหนด (※(สถานพยาบาลที�กาํหนด))

กรณีที� i. : เมื�อส่งใบเบิกค่ารักษาพยาบาลไปยงัสถานพยาบาลขณะเขา้รับการตรวจ จะสามารถรับการรักษาอาการบาดเจบ็ ฯลฯ 

โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย

กรณี ii : คุณเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายทั�งหมดสาํหรับการรักษาพยาบาลก่อน แลว้จะไดรั้บคืนในภายหลงั

※หลงัจากไดรั้บใบวางบิลแลว้ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาประมาณ�เดือนในการทาํจ่าย แต่บางกรณีอาจใชเ้วลาเกิน�เดือน

※ สถานพยาบาลที�ทางประกนักาํหนด มีอยูแ่ถวหน่วยงานที�จดัการฝึก กรุณาสอบถามผูฝึ้กสอนหรือหน่วยงานกาํกบัดูแล

หรือสามารถค้นหาจากเวบ็ไซต์ด้านล่างนี�
Rousai-kensaku.mhlw.go.jp/
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休業（補償）給付を受けるための手続き

・業務が原因の負傷・疾病か否か
・休業を要するか否か
・保険給付額の算定等

労働災害発生

労働基準監督署の調査

支給・不支給決定

指定された振込口座へ保険給付を支払

休業（補償）給付支給請求書を労働基準監督署へ提出

※業務上の災害が発生して休むこととなった場合、休業１日目から３日目までは、事業主が休業補償を
行います。労災保険では４日目以降の休業について、保険給付を行います。

※請求受付から給付決定までの期間はおおむね１か月ですが、場合によっては、１か月以上を要するこ
ともあります。

ขั �นตอนในการรับเงนิ(ชดเชย)ในกรณีที�ต้องหยุดงาน

・ การทาํงานเป็นสาเหตุที�ทาํให้บาด
เจบ็・เจบ็ป่วยหรือไม่

・จาํเป็นต้องหยุดงานหรือไม่

・ประเมนิราคาที�ต้องจ่ายประกัน

เกดิอุบตัเิหตุในการทาํงาน

สํานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน
ตรวจสอบ

ตดัสนิว่าจ่าย・ไม่จ่าย

โอนเงนิค่าประกันไปยังบญัชีที�กาํหนด

ส่งใบวางบลิค่ารักษารับเงนิ(ชดเชย)ในกรณีที�ต้องหยุดงานไปยังสํานักงาน
ตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน

※ หากเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานและจะตอ้งหยดุงาน เจา้ของธุรกิจจะชดเชยการหยดุงานใหคุ้ณจากวนัแรกถึงวนัที� 3 และจะ

ไดรั้บการชดเชยจากประกนัอุบติัเหตุแรงงานหลงัจากการพกังานวนัที� 4 เป็นตน้ไป

※ หลงัจากไดรั้บใบวางบิลแลว้ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาประมาณ�เดือนในการทาํจ่าย แต่บางกรณีอาจใชเ้วลาเกิน�เดือน
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 ４．雇用保険（基本手当）受給手続の流れ

離職

求職申込と
受給資格の決定

受給手続きをする本人が、必要書類をハローワー
クまで持参してください。

自己都合等で退職の場合は、待期満了の翌日か
らさらに３か月間基本手当は支給されません。

認定日ごと（原則として４週に１回）に失業認定
申告書を提出してください。

失業の認定を受けた日数分の基本手当は、普通
預金口座への振込みとなります。

受給資格証明書など必要な書類を渡します。
雇用保険の受給手続きの進め方などを説明しま
す。

受給手続きを開始した日から、失業の状態が通
算して7日間経過するまでを「待期期間」といい、
この間は雇用保険の支給対象にはなりません。

原則として4週間ごとに、
あなたの認定日が指定されます

雇用保険説明会

待期満了

失業の認定

基本手当の支払い

給付制限

実習先変更

支給終了

4. ขั �นตอนในการรับเงนิจากประกันการจ้างงาน(เบี �ยเลี �ยงพื �นฐาน)

ออกจากงาน

ยื�นสมัครหางาน

กาํหนดสทิธิในการรับเงนิ

ผู้ขอสทิธิในการรับเงนิ กรุณานําเอกสารที�จาํเป็นไป
ที�Hello work

กรณีที�ออกจากงานด้วยเหตุผลส่วนตัว หลังจากสิ �นสุด
ระยะเวลาการรอแล้ว จะยังไม่ได้เบี �ยเลี �ยงพื �นฐานเป็น
เวลา�เดือน

กรุณายื�นหนังสือยนืยนัการว่างงานทกุๆวันที�กาํหนด(โดย
ทั�วไปแล้ว�อาทติย์ยื�น�ครั�ง)

เบี �ยเลี �ยงพื �นฐานตามจาํนวนวันตั �งแต่ได้รับสทิธิบุคคลว่าง
งาน จะถกูโอนไปยังบญัชีออมทรัพย์

มอบเอกสารที�จาํเป็น เช่น เอกสารยนืยนัคุณสมบตัผู้ิรับ
เงนิ ฯลฯ

อธิบายขั �นตอนการขอรับเงนิจากประกันการจ้างงาน

ช่วงเวลาที�ลูกจ้างว่างงานตั �งแต่วันขอรับสทิธิ ผ่านไปเป็น
ระยะเวลา�วัน เรียกว่า "ระยะเวลาการรอ" ในช่วงนี �จะยัง
ไม่ได้สทิธิรับเงนิจากประกันการจ้างงาน

โดยทั�วไปทกุๆ�อาทติย์  คุณจะถกูกาํหนด
วันรับรองการว่างงาน

งานอธิบายเกี�ยวกับประกันการจ้างงาน

สิ �นสุดการรอ

รับรองสถานะว่างงาน

จ่ายเบี �ยเลี �ยงพื �นฐาน

ข้อจาํกัดในการรับสทิธิ

เปลี�ยนแปลงสถาน
ที�ฝึก

สิ �นสุดการจ่าย
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 ５．医療機関への自己申告表・補助問診表

医療機関への自己申告表

【氏名】

【生年月日】

【国籍・地域】

【健康保険をもっていますか。】
はい　／　いいえ

【住所】

【電話番号】 　　

【現在治療中の疾患】（ある／なし）

【現在服用中の薬】（ある／なし）

【既往症】（ある／なし）

【アレルギー】（薬／食べ物／その他）

【性別】
男　／　女

【年齢】　
歳

【言葉】

※医療機関に自分の情報をすぐ伝えられるよう記載しておきましょう。

5. ฟอร์มประวัตผู้ิป่วยที�ส่งให้สถานพยาบาล・แบบสอบถามอาการ

ฟอร์มประวัตผู้ิป่วยที�ส่งให้สถานพยาบาล

【ชื�อสกลุ】

【วนัเดือนปีเกิด】

【สญัชาติ・ประเทศ】

【มีประกนัสุขภาพหรือไม่】
ม　ี／　ไม่มี

【ที�อยู】่

【เบอร์โทรศพัท】์

【ปัจจุบนัมีโรคที�กาํลงัรักษาอยูห่รือไม่】(มี/ไม่มี)

【ปัจจุบนัมีการใชย้าอยูห่รือไม่】（มี/ไม่มี）

【เคยป่วยเป็นอะไรมาก่อนหรือไม่】（เคย/ไม่เคย）

【ประวติัการแพ】้（ยา／อาหาร／อื�นๆ）

【เพศ】
ชาย　／　หญิง

【อาย】ุ
ปี

【ภาษา】

※ มากรอกขอ้มลูของตนเอง เพื�อใหส้ามารถแจง้สถานพยาบาลไดท้นัทีกนัเถอะ
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補 助 問 診 票

※ 1～ 21 の質問の中で、あてはまるものに、☑ チェックしてください。

１．どうしましたか。

□ 体の調子が悪い　　　　　 □ ケガをした □ 健康診断で異常があった

２．どのような症状ですか。

□ 熱がある（　　℃）　

□ 疲れがとれない

□ 体がだるい

□ 風邪をひきやすい

□ めまいがする

□ 寝付きが悪かったり、朝早く目が覚めたりする

□ 気持ちが落ち込み憂鬱

□ 今まで楽しめていたことが楽しめない

□ その他

３．それはいつからですか。

　　　 年　　　　月　　　　日から

４．丸をつけた部位に痛みがありますか。　

□ はい　　 □ いいえ

５．それの痛みはいつから始まりましたか。

　  　　日前から　　　　または　　　　時間前から

６．頭

□表面が痛む　　　　　　　　　　　□内部が痛む　

□部分的に痛む　　　　　　　　　　□ズキンズキンする

□ジーンとした痛みがある　　　　　□しめつけるように痛む

□重く感じる　　　　　　　　　　　□くらくらする

□ ぼおっとしてすっきりしない　　　□その他

７．顔

□ほてる　　　　　　　　　　　　　□むくんでいる

□ピクピクする　　　　　　　　　　□けいれんする

８．目

□右眼　　 □左眼　　 □両眼

□痛み　　　　　　　　　　　　 □異物感　　　　　　　　 □かゆい　　　　

□充血　　　　　　　　　　　　 □はれもの　　　　　　　 □見えにくい

□ものが二重に見える　　　　　 □かすむ　　　　　　　　 □かわき　　　　

□まぶしい　　　　　　　　　　 □その他

症状のあるところに丸をして
ください

แบบสอบถามอาการ

※กรุณาใส่เครื�องหมาย ☑ ในแบบสอบถามขอ้ที�1-21
１．เป็นอะไร

□ ไม่สบาย □มีบาดแผล □พบความผิดปกติในการตรวจสุขภาพ

２．มีอาการอย่างไร

□ มีไข้ (　℃ )

□ ไม่หายเหนื�อย

□ ร่างกายอ่อนเพลีย

□ เป็นหวัดง่าย

□ ตาลาย

□ นอนหลบัยาก และตื�นไวในตอนเชา้

□ รู้สึกทอ้แทแ้ละหดหู่
□ ไม่รู้สึกสนุกในสิ�งที�เคยสนุกก่อนหนา้นี�
□ อื�นๆ

３． มีอาการตั�งแต่เมื�อไหร่

ตั�งแต่ปี　　　　เดือน　　　　วนัที�

４． อาการเจบ็ในส่วนที�วงกลมไวห้รือไม่　　

□  ม　ี　 □ ไม่มี

５． มีอาการเจบ็ตั�งแต่เมื�อไหร่

ตั�งแต่                 วนัก่อน หรือ　　　　ชั�วโมงก่อน

６．ศีรษะ

□ ปวดด้านนอก　　　　　　  □ ปวดด้านใน

□ ปวดในบางส่วน　　　　　  □ รู้สึกปวดหัวตุ้บๆ

□ รู้สึกเจ็บแปลบๆ      □  ปวดเหมือนถูกบีบ

□ รู้สึกศีรษะหนักๆ　　　　　　 □ เวียนหัว

□ รู้สึกเบลอๆ ไม่สดชื�น　　　  □ อื�นๆ

７．ใบหน้า

□ แสบร้อน　　　　　　　　　 □ บวม

□ กระตุก　　　　　　　　　　 □ รู้สึกเป็นตะคริว

８．ตา

□ ตาขวา　　 □ ตาซ้าย　　 □ ทั�งสองขา้ง

□ ปวดตา　　　　　　　　　 □ รู้สึกมีสิ�งแปลกปลอมอยูข่า้งใน □ คัน　　　　

□ มีเลือดคั�ง □ ตาบวม　　　　　　　 □ มองเห็นไม่ชัด

□ มองเห็นของซ้อนกัน　　　　 □ ตาพร่า　　　　　　　 □ ตาแห้ง　　　　

□ แสบตา　　　　　　　　　 □ อื�นๆ

โปรดทําเครื่องหมายวงกลมตรงที่มีอาการ
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９．耳

□右耳　　 □左耳　　 □両耳

□痛み　　　　　　　　　　　　　□耳鳴り

□耳だれ　　　　　　　　　　　　□聞こえが悪い

□その他

10．鼻

□鼻水がでる　　　　　　　　　　□鼻がつまる

□鼻血がでる　　　　　　　　　　□鼻の中がかゆい

□その他

11．口

□乾く □ほほが痛い

□舌が痛い □口内炎

□くちが臭う □その他

12．歯

□歯が痛い　　　　　　　　　　　□歯ぐきが痛い

□歯ぐきがはれている　　　　　　□詰め物がとれた

□歯が欠けた　　　　　　　　　　□冷たいものがしみる

□応急措置のみ □その他

13．のど

□痛み　　　　　　　　　　　　　□ものを飲み込むときに痛む

□いがらっぽい　　　　　　　　　□何かつまっている感じがする

□声がかすれる　　　　　　　　　□咳が出る

□痰が出る　　　　　　　　　　　□血痰が出る

□その他

14．首・肩

□首が痛い　　　　　　　　　　　□首が回らない

□首が曲がらない　　　　　　　　□寝違えた

□首がこる　　　　　　　　　　　□肩がこる

□むち打ち症になった　　　　　　□その他

15．胸

□痛み　　　　　　　　　　　　　□動悸がする

□圧迫感がある　　　　　　　　　□息がしにくい

□吐き気がする　　　　　　　　　□胸やけする

□その他

16．胃

□鈍い痛みがある　　　　　　　　□刺すように痛む

□重い感じがする　　　　　　　　□空腹時に痛む

□食後に痛む　　　　　　　　　　□吐き気がする

□おう吐　　　　　　　　　　　　□食欲がない

□その他

９．หู

□ ตาขวา　　 □ ตาซ้าย　　 □ ทั�งสองขา้ง

□ ปวดหู　　　　　　　　　　　　　□ หูอื�อ

□ หูเป็นนํ�าหนอง □ ฟังไม่ค่อยชัด

□ อื�นๆ

10．จมูก

□ นํ�ามูกไหล □ คัดจมูก

□ เลือดกําเดาไหล □ คันในโพรงจมูก

□ อื�นๆ

11．ปาก

□ ปากแห้ง □ ปวดแก้ม

□ เจบ็ลิ�น □ ร้อนใน

□ มีกลิ�นปาก □ อื�นๆ

12．ฟัน

□ ปวดฟัน　　　　  □ ปวดเหงือก

□ เหงือกบวม  □ ฟันที�อุดไวห้ลุด

□ ฟันบิ�น  □  เสียวฟันเวลาทานของเย็น

□ ปฐมพยาบาลเบื�องตน้เท่านั�น  □ อื�นๆ

13．ลําคอ

□ เจ็บคอ　　　　　　　　　　　　□ เจ็บคอเวลากลืน

□ แสบคอ　　　　　　　　　      □ รู้สึกมีอะไรติดคอ

□ เสียงแหบ　　　　　　　　    □ ไอ

□ มีเสมหะ　　　　　　　　　　　□ ไอหรือมีเสมหะเป็นเลือด

□ อื�นๆ

14．คอ, ไหล่

□ ปวดคอ　　　　　　　　　　　□ หมุนคอไม่ได้

□ หันคอไม่ได้　　　　　　　　   □ นอนผิดท่า

□ รู้สึกตึงที่คอ　　　　　　　　　 □ ไหล่ตึง

□ การบาดเจ็บวิพแลช　　　　　　 □ อื�นๆ

15．หน้าอก

□ เจ็บหน้าอก □ หัวใจเต้นเร็ว

□ รู้สึกแน่นหน้าอก □ หายใจลําบาก

□ คลื�นไส้ □ ปวดแสบปวดร้อนที�อก

□ อื�นๆ

16．กระเพาะอาหาร

□  ปวดท้องหน่วงๆ　　　　　　　　□ ปวดเหมือนมีอะไรมาแทง

□ รู้สึกหนักๆ　　　　　　　　     □ ปวดท้องเวลาท้องว่าง

□ ปวดท้องหลังรับประทานอาหาร　　 □ คลื�นไส้

□ อาเจียน　　　　　　　　　　　□ เบื�ออาหาร

□ อื�นๆ
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17．腹

□（全体・右・左）下腹部が痛い　　　　□（右・左）脇腹が痛い　　

□ひどく痛む　　　　　　　　　　　　　□鈍く痛む　　　

□お腹がはる　　　　　　　　　　　　　□吐き気

□下痢　　　　　　　　　　　　　　　　□便秘

□その他

18．肛門・泌尿・生殖器

□痔　　　　　　　　　　　　　　　　　□肛門のかゆみ

□血便　　　　　　　　　　　　　　　　□頻尿

□排尿時の痛み　　　　　　　　　　　　□血尿

□性器からの出血　　　　　　　　　　　□おりものがある

□生理痛　　　　　　　　　　　　　　　□生理不順

□生理がとまった　　　　　　　　　　　□陰部のかゆみ

□その他

19．背・腰

□背中の痛み　　　　　　　　　　　　　□腰痛

□腰がだるい　　　　　　　　　　　　　□体を動かすときに痛い

□その他

20．手・腕・足・関節

□（手・足）の痛み　　　　　　　　　　　□（手・足）のしびれ

□足がつる　　　　　　　　　　　　　　　□足のむくみ

□手足が冷たく感じる　　　　　　　　　　□手・足・指をくじいた

□関節が曲がらない・伸びにくい　　　　　□その他

21．皮膚

□かゆみ　　　　　　　　　　　　　　　　□痛み

□おでき　　　　　　　　　　　　　　　　□発疹

□水虫　　　　　　　　　　　　　　　　　□やけど

□その他

17．ท้อง

□ (ทั้งหมด・ขวา・ซ้าย)ปวดตรงท้องน้อย　　　　□ (ขวา・ซ้าย)ปวดตรงสีข้าง　　

□ ปวดมาก　　　　　　　　　　　　　□ ปวดหน่วงๆ　　　

□ ท้องบวม　　　　　　　　　　　　　□ คลื�นไส้

□ ท้องเสีย　　　　　　　　　　　　　　　□ ท้องผูก

□ อื�นๆ

18．ทวารหนัก, ท่อปัสสาวะ, อวัยวะสืบพันธุ์

□ โรคริดสีดวงทวาร □ คนับริเวณรูทวาร

□ ถ่ายอุจจาระปนเลือด □ ปัสสาวะถี�
ี�

□ เจ็บเวลาถ่ายปัสสาวะ □ ถ่ายปัสสาวะปนเลือด

□ มีเลือดออกที�อวยัวะเพศ □ ตกขาว

□ ปวดประจําเดือน □ ประจาํเดือนมาไม่ปกติ

□ ประจาํเดือนขาด □ คนับริเวณอวยัวะเพศ

□ อื�นๆ

19．หลัง, สะโพก

□ ปวดหลัง □ ปวดเอว

□ ปวดเมื�อยตรงสะโพก □ รู้สึกปวดเวลาขยับร่างกาย

□ อื�นๆ

20．มือ, แขน, เท้า, ข้อต่อกระดูก

□ เจ็บ(มือ・เท้า) □ (มือ・เท้า)ชา

□ ตะคริวกินขา □ เท้าบวม

□ รู้สึกมือและเท้าเย็น □ มือ・เทา้・นิ�วมือ พลิก

□ ข้อต่อ หมุนไม่ได้・ยืดลําบาก □ อื�นๆ

21．ผิวหนัง

□ คัน　　 □ แสบ

□ สิว □ ผดผื�น

□  นํ�ากดัเทา้ □ แผลจากไฟไหม ้ไฟหรือนํ�าร้อนลวก

□ อื�นๆ
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 6.  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）

6. ภาษาญี�ปุ่นเมื�อเกดิเหตุฉุกเฉิน

(1) คาํศัพท์ที�ไว้ใช้เป็นคาํเตือนหรือคาํสั� งในกรณีฉุกเฉินในการฝึกงานด้านเทคนิค

อนัตราย (abunai) อนัตราย (kiken) ไม่ได ้(dame)

อยา่จบั (sawaruna) ปล่อย (hanase) หยดุ (หยดุทาํ) (yamero)

หยดุ (ใหห้ยดุเครื�องจกัร ฯลฯ) (tomero) หนี (nigero) หมอบ (หลบ) (fusero )

(2) คาํศัพท์ไว้แจ้งปัญหา

ไฟใหม ้(kaji da) อุบติัเหตุ (jiko da) แผน่ดินไหว (jishin da)

สึนามิ (tsunami da) นํ�าท่วม (kouzui da) เรื�องใหญ่ (taihen da)

สถานการณ์ฉุกเฉินครับ/ค่ะ (kinkyujitai desu)

(3) คาํศัพท์เพื�อขอความช่วยเหลือ

ช่วยดว้ย (tasukete) หายใจไม่ออก (kurushii) เจบ็ (itai)

ใครกไ็ดม้าตรงนี�หน่อย (darekakite) รถพยาบาล (kyukyusha)
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8. 都道府県名 / ชื�อจงัหวัด

都道府県

จงัหวดั

都道府県県庁所在地

ที�ตั �งสํานกังานจงัหวดั

①北海道 Hokkaido 札幌市 Sapporo

②青森県 Aomori 青森市 Aomori

③岩手県 Iwate 盛岡市 Morioka

④宮城県 Miyagi 仙台市 Sendai

⑤秋田県 Akita 秋田市 Akita

⑥山形県 Yamagata 山形市 Yamagata

⑦福島県 Fukushima 福島市 Fukushima

⑧茨城県 Ibaraki 水戸市 Mito

⑨栃木県 Tochigi 宇都宮市 Utsunomiya

⑩群馬県 Gunma 前橋市 Maebashi

⑪埼玉県 Saitama さいたま市 Saitama

⑫千葉県 Chiba 千葉市 Chiba

⑬東京都 Tokyo 新宿区 Shinjuku

⑭神奈川県 Kanagawa 横浜市 Yokohama

⑮新潟県 Niigata 新潟市 Niigata

⑯富山県 Toyama 富山市 Toyama

⑰石川県 Ishikawa 金沢市 Kanazawa

⑱福井県 Fukui 福井市 Fukui

⑲山梨県 Yamanashi 甲府市 Kofu

⑳長野県 Nagano 長野市 Nagano

㉑岐阜県 Gifu 岐阜市 Gifu

㉒静岡県 Shizuoka 静岡市 Shizuoka

㉓愛知県 Aichi 名古屋市 Nagoya

㉔三重県 Mie 津市 Tsu

都道府県

จงัหวดั

都道府県県庁所在地

ที�ตั �งสํานกังานจงัหวดั

㉕滋賀県 Shiga 大津市 Otsu

㉖京都府 Kyoto 京都市 Kyoto

㉗大阪府 Osaka 大阪市 Osaka

㉘兵庫県 Hyogo 神戸市 Kobe

㉙奈良県 Nara 奈良市 Nara

㉚和歌山県 Wakayama 和歌山市 Wakayama

㉛鳥取県 Tottori 鳥取市 Tottori

32島根県 Shimane 松江市 Matsue

33岡山県 Okayama 岡山市 Okayama

34広島県 Hiroshima 広島市 Hiroshima

35山口県 Yamaguchi 山口市 Yamaguchi

36徳島県 Tokushima 徳島市 Tokushima

37香川県 Kagawa 高松市 Takamatsu

38愛媛県 Ehime 松山市 Matsuyama

39高知県 Kochi 高知市 Kochi

40福岡県 Fukuoka 福岡市 Fukuoka

41佐賀県 Saga 佐賀市 Saga

42長崎県 Nagasaki 長崎市 Nagasaki

43熊本県 Kumamoto 熊本市 Kumamoto

44大分県 Oita 大分市 Oita

45宮崎県 Miyazaki 宮崎市 Miyazaki

46鹿児島県 Kagoshima 鹿児島市 Kagoshima

47沖縄県 Okinawa 那覇市 Naha

7. 日本地図／แผนที�ประเทศญี�ปุ่น
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[สายด่วนให้คาํปรึกษาเป็นภาษาแม่]

ภาษาเวยีดนาม ทุกสปัดาห์ :　  วนัจนัทร์~วนัศุกร์　　　　 11:00～19:00 TEL: 0120-250-168

　　　　　　　　   วนัอาทิตย　์　　　　　  9:00～17:00

ภาษาจีน ทุกสปัดาห์ :　　    วนัจนัทร์・วนัพธุ・วนัศุกร์ 11:00～19:00 TEL: 0120-250-169

　　　　　　　　   วนัอาทิตย　์　　　　　  9:00～17:00

ภาษาอินโดนีเซีย ทุกสปัดาห์ : วนัองัคาร・วนัพฤหสับดี　    11:00～19:00 TEL: 0120-250-192

ภาษาฟิลิปปินส์ ทุกสปัดาห์ :　 วนัองัคาร・วนัเสาร์　　　  11:00～19:00 TEL: 0120-250-197

ภาษาองักฤษ ทุกสปัดาห์ :　    วนัองัคาร・วนัเสาร์　　  　11:00～19:00 TEL: 0120-250-147

ภาษาไทย ทุกสปัดาห์ : 　      วนัพฤหสับดี・วนัเสาร์   　　11:00～19:00 TEL: 0120-250-198

ภาษากมัพชูา ทุกสปัดาห์ : 　   วนัพฤหสับดี　　　　　　11:00～19:00 TEL: 0120-250-366

ภาษาพม่า ทุกสปัดาห์ :　       วนัศุกร์　　　　　 　　11:00～19:00 TEL: 0120-250-302

 *โทรฟรี

องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาต ิ(OTIT)
*กรุณาตดัตามรอยประ แล้วเก็บไว้กบัตวั ฯลฯ

เคาน์เตอร์ให้คาํปรึกษาของสาขาและสาํนักงานท้องถิ�นทกุวันจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 9.00 - 17.00

*วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ / วนัหยดุสิ �นปีและวนัขึ �นปีใหม ่(29 ธ.ค.-3 ม.ค. เป็นวนัหยดุ)
*หากต้องการลา่ม อาจจะขอเวลาก่อนเริ�มปรึกษา

สํานกังานซปัโปโร : 011-596-6470

สาขามิโตะ : 029-350-8852

สาขานากาโนะ : 026-217-3556

สาขาโทยามะ : 076-471-8564

สํานกังานฮิโรชิมา่ : 082-207-3123

สาขามตัสยึามะ : 089-909-4110 

สาขาคมุาโมโตะ : 096-223-5372

สํานกังานเซน็ได : 022-399-6326

สํานกังานโตเกียว : 03-6433-9211

สํานกังานนาโกยา่ : 052-684-8402

สํานกังานโอซาก้า : 06-6210-3351

สํานกังานทาคามตัส ึ: 087-802-5850

สํานกังานฟคุโุอกะ : 092-710-4070

องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาต ิ(OTIT)
*กรุณาตดัตามรอยประ แล้วเก็บไว้กบัตวั ฯลฯ


