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บทนํา 
 
 
โครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคของประเทศญ่ีปุนเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการรับแรงงานชาวตางชาติที่อยูในวัยทํางาน เขามาเพื่อ
เรียนรูทักษะดานอุตสาหกรรมและอาชีพของญ่ีปุน  และสามารถนํากลับไปปรับปรุงชีวิตการทํางานหรือพัฒนาอุตสาหกรรมและองคกร เม่ือ
เดินทางกลับประเทศ 
 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ไมเพียงแตกลุมองคกรผูรับผูฝกงานฝายญ่ีปุน สถานประกอบการรับผูฝกงานหรือองคกรจัดสงผูฝกงานของ 
ประเทศตางๆเทานัน้ ที่ตองเขาใจโครงการอยางเพียงพอ ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคเองก็ตองเขาใจ และปฏิบัติตามวัตถุประสงคของโครงการฯ  
ที่ไดกําหนดไวเชนกัน 
 
อยางไรก็ตาม ต้ังแตมีการดําเนินโครงการฯ เปนตนมา ไดเกิดปญหาตางๆ ขึ้น รัฐบาลญ่ีปุนจึงไดปรับปรุงโครงการฯ โดยไดมีการแกไขกฎหมาย
ควบคุมการเขาออกราชอาณาจักรและการรับรองการลี้ภัย เมื่อเดือนกรกฎาคม  2552และจัดระบบโครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิครูปแบบใหม 
ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553  โดยระบบการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคใหมชวยใหสถานภาพทางกฎหมายของผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคความ 
มั่นคงยิ่งขึ้น   และชวยใหผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงานต้ังแตปแรกที่เดินทางเขาประเทศ  รวมทั้งยังเพิ่ม
อํานาจในการบริหารจัดการและควบคุมใหกลุมองคกรรับผูฝกงานมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น  
 
ดังนั้น องคการความรวมมือในการฝกงานระหวางประเทศแหงประเทศญ่ีปุน (JITCO) ในฐานะท่ีเปนองคกรรับผิดชอบใหความชวยเหลือและคํา
ชี้แนะแกผูที่เก่ียวของทุกฝายเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับประเทศใหสามารถดําเนินโครงการฯไดอยางถูกตองและ
ราบร่ืน  จึงไดจัดทําคูมือการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคสําหรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคฉบับนีข้ึ้น เพื่อใหผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคสามารถทํา
ความเขาใจโครงการฯ ไดอยางถูกตองและปฏิบัติการฝกงานดานเทคนิคไดอยางสบายใจ คูมือนีน้อกจากจัดทําเปนภาษาญ่ีปุนแลว ยังจัดแปลเปน
ภาษาตางประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ จีน อินโดนีเซีย เวยีดนาม ฟลิปปนส และไทยอีกดวย 
 
หวังวาผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค องคกรจัดสงผูฝกงาน องคกรรับผูฝกงาน  และผูที่เก่ียวของทกุฝายจะนําคูมือฉบบันี้ไปใชใหเกิดประโยชน
ตอไป 
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<วิธีใชคูมือฉบับนี>้ 
 
1. คูมือฉบับนี้ จัดทําขึน้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่มีความประสงคที่จะฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคในประเทศญ่ีปุนเดินทางมาประเทศ

ญ่ีปุนดวยความเขาใจในระบบการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคของประเทศญ่ีปุนอยางเพยีงพอ  ฝกงานดานเทคนิคดวยความสบายใจ และ
หลังจบการฝกงานดานเทคนิคตามกําหนดการแลวจะไดกลับประเทศของตนอยางปลอดภัย 

 
2. โครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคระบบใหมที่ไดประกาศใชต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2553 นั้น ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะตองอยู

ภายใตกฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุนต้ังแตปแรกของการปฏิบัติการฝกงานดานเทคนิค ดังนัน้ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจึงตองทํา
สัญญาจางงานกับสถานประกอบการรับผูฝกงานกอนออกเดินทางจากประเทศของตน และผูฝกงานจําเปนตองมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
กฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุนอยางเพียงพอ 

 
3. ระบบการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคของประเทศญ่ีปุนนั้น มีความสลับซับซอนและมีผูเก่ียวของหลายฝาย  คูมือฉบับนี้พยายามที่จะ

อธิบายอยางงายๆ เพื่อที่ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะไดเขาใจเน้ือหาของคูมอืนี้อยางถองแท หากมีขอสงสัยประการใดในระหวางพํานัก
อยูในประเทศญ่ีปุน โปรดอยากังวลอยูคนเดียว ขอแนะนําใหกลับมาอานคูมือฉบับนี้อีกคร้ัง เชื่อวาทานจะไดพบขอมูลที่เปนประโยชน
อยางแนนอน  

 
คําศัพทเฉพาะท่ีใชในคูมือฉบับนี้ มีดังตอไปน้ี 
 
(1) กลุมองคกรรับผูฝกงาน       : หมายถึง "กลุมองคกรกํากับดูแล" ตามกฎหมายควบคุมการเขาเมืองของญ่ีปุน 
 
(2) สถานประกอบการรับผูฝกงาน: หมายถึง "สถานประกอบการผูรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค" ตามกฎหมายควบคุมการเขา     
                                                                        เมืองของญ่ีปุน ซึ่งเปนสถานประกอบการที่ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะเขาทํางาน    
 
(3) องคกรรับผูฝกงาน                    : หมายถึง กลุมองคกรกํากับดูแล และ สถานประกอบการรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 
 
(4) องคกรจัดสงผูฝกงาน               : หมายถึง องคกรที่ทําสัญญาวาดวยการสงและรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคกับกลุมองคกรรับ 
                                ผูฝกงาน และดําเนินการสงผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคไปประเทศญ่ีปุน 
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I โครงการฝกปฏิบัตงิานดานเทคนิคของประเทศญี่ปุน 

1. วัตถุประสงคของโครงการฯ 

โครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคเปนระบบที่เปดโอกาสใหชาวตางชาติที่อยูในวัยทํางานไดฝกทักษะความสามารถดานอุตสาหกรรม
และอาชีพในประเทศญ่ีปุนในฐานะผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค รวมท้ังเพิ่มทักษะความสามารถท่ีไดจากการฝกงานใหมากยิ่งขึ้นถึงระดับ
ปฏิบัติจริงและเม่ือเดินทางกลับประเทศหลังสิ้นสุดการฝกงาน สามารถนําทักษะความสามารถน้ันไปประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศ ตน ใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น  กลาวอีกนัยหนึ่งคือโครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่ง
สามารถอํานวยประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตางๆ ผานการถายทอดเทคโนโลยีของประเทศญ่ีปุนนั่นเอง 
 

2. สาระสําคัญของโครงการฯ 

การรับผูฝกปฏิบัติงานเทคนิคแบงออกไดเปน "การรับผูฝกงานโดยกลุมองคกรผูกํากับควบคุมดูแล" และ "การรับผูฝกโดยสถาน
ประกอบการเอง" 
 
ประเภทการรับผูฝกปฏิบัติงานดาน
เทคนิค 

 การรับผูฝกงานโดยกลุมองคกรผูกํากับควบคุมดูแล 

การรับผูฝกงานโดยสถานประกอบการเอง 
 

 
คูมือฉบับนี้ จะอธิบายถึง "การรับผูฝกงานโดยกลุมองคกรผูกํากับควบคุมดูแล" ซึ่งกลุมองคกรรับผูฝกงานในประเทศญ่ีปุนจะรับผูฝก
ปฏิบัติงานดานเทคนิคโดยผานองคกรจัดสงผูฝกงานในตางประเทศ 
 
(1) สถานภาพการพํานักอาศัยและเน้ือหาการฝกอบรมในปแรก ของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 

สถานภาพการพํานักอาศัยในปแรกของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค คือ "ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 1-ข" ดวยสถานภาพการ
พํานักอาศัยดังกลาว ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะสามารถดําเนินกิจกรรมได 2 ประเภท คือ 
1) "กิจกรรมศึกษาหาความรู" จากการฟงการฝกอบรมท่ีดําเนินการโดยกลุมองคกรรับผูฝกงาน ทันทีหลังเดินทางเขา

ประเทศญ่ีปุน 
2) "กิจกรรมเพ่ือเรียนรูทักษะ" ซึ่งดําเนินการตามสัญญาจางงานกับสถานประกอบการรับผูฝกงาน 

 
(2) สถานภาพการพํานักอาศัยและเน้ือหาการฝกอบรมในปที่สอง และปที่สามของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 

สถานภาพการพํานักอาศัยในปที่สองและปที่สามของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค คือ "ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 2-ข" ดวย
สถานภาพการพํานักอาศัยน้ี ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะสามารถดําเนินกิจกรรมได ดังตอไปน้ี 
"ผูที่มีทักษะจากกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคในปแรก สามารถทํางานกับสถานประกอบการเดิมที่ไดฝกงานในป แรก
ตามสัญญาจางงานตอไป เพื่อเรียนรูทกัษะใหเกิดความชํานาญยิ่งขึ้น" 
 

(3) ระยะเวลาการพํานกัอาศัยอยูในประเทศญ่ีปุน 
ระยะเวลาท่ีสามารถพํานักอาศัยอยูในประเทศญ่ีปุนภายใตสถานภาพการพํานักอาศัย "การฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค" คือ ไม
เกิน 3 ป โดยคิดจากระยะเวลาของ "ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 1-ข" และ "ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 2-ข" รวมกัน 
 

(4) เงื่อนไขการรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 
เงื่อนไขของการเขาประเทศญ่ีปุนในฐานะเปนผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคน้ัน กําหนดไวในกฎหมายของกระทรวงยติุธรรมของ
ญ่ีปุนดังตอไปน้ี 
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1) ทักษะท่ีจะฝกฝนน้ัน ตองไมใชงานสามัญประเภทแรงงานไรฝมือ 
2) ตองมีอายุ 18 ปขึ้นไป และมีการวางแผนไววาจะประกอบอาชีพท่ีจําเปนตองใชทักษะท่ีไดเรียนรูในประเทศญ่ีปุนหลัง

กลับประเทศ  
3) มีความประสงคที่จะเรียนรูทักษะ ซึ่งไมสามารถหาโอกาสหรือยากท่ีจะเรียนรูทักษะน้ันไดในประเทศของตน 
4) มีประสบการณประกอบอาชีพประเภทเดียวกันกับสาขาอาชีพท่ีจะไดรับการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคในประเทศญ่ีปุน 
5) มีการเสนอช่ือจากรัฐบาลกลางหรือสวนทองถ่ินประเทศผูฝกงาน 
6) องคกรจัดสงผูฝกงานตองไมเก็บเงินค้าํประกันจากผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค   คูสมรส  ญาติ ฯลฯ ของผูฝกปฏิบัติงาน

ดานเทคนิค 
 
(5) เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานภาพการพํานักอาศัยจากการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคป แรก เขาสูปที่สอง 

มีการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปล่ียนสถานภาพการพํานักอาศัยเปน "ผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค 2-ข" ซึ่งเปนสถานภาพการ
พํานักอาศัยสําหรับการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคในปที่สอง ดังตอไปน้ี 
1) มีการวางแผนไววาจะประกอบอาชีพท่ีจําเปนตองใชทักษะท่ีไดเรียนรูในประเทศญ่ีปุนหลังกลับประเทศ  
2) ตองสอบวัดทักษะความสามารถระดับพื้นฐาน 2 หรือเทียบเทาผานเรียบรอยแลว 
3) ตองมีความประสงคที่จะเรียนรูทักษะ ในระดับปฏิบัติจริงใหมากยิ่งขึ้นตามแผนการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคท่ีได

กําหนดไว 
4) การฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคในปที่สอง และปที่สามนั้น ตองทําในสถานประกอบการเดียวกันกับสถานประกอบการที่

ไดฝกปฏิบัติงานในปแรก 
 
(6) ประเภทของอาชพีหรืองานท่ีสามารถปฎิบัติตอในปที่สองของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 

ประเภทของอาชพีหรืองานท่ีสามารถปฎิบัติตอในปที่สองของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค   ซึง่กําหนดไว ณ วันที่1 เมษายน 
2553 มีทั้งหมด 66 สาขาอาชีพ 123 ประเภทงาน 

 
3. โครงสรางของโครงการฯ โดยสังเขป 

โครงสรางของโครงการฯ โดยสังเขป มีดังตอไปน้ี 
 

 

ความรับผิดชอบและการควบคุมดูแลของกลุมองคกรรับผูฝกงาน 

สอบวัดทักษะความสามารถระดับพื้นฐาน 2  
หรือเทียบเทาผาน 

ปท่ี 1 

"ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 1-ข" 

ปท่ี 2 ปท่ี 3 

"ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 2-ข" "ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 2-ข" 

การอบรมกอน 
ฝกงาน 

เรียนรูทักษะในสถานประกอบการ       
รับผูฝกงาน 

«ฝกปฏิบัติงาน» 
ในสถานประกอบการในประเภทอาชีพท่ีสามารถเล่ือนสถานะไปเปนผูฝกงานดานเทคนิค 2 

ดําเนินเร่ืองเพื่อเปล่ียนสถานภาพ   
การพํานักอาศัย 

2 เดือน 

ขอบังคับเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน 
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II คุณสมบัติของผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 

ปญหาท่ีเกิดในระบบการฝกงานกอนหนานี้ มีสาเหตุสําคัญเนื่องมาจากท้ังองคกรผูสงและองคกรรับดําเนินการจัดสงและรับผูฝกงาน/ผูฝก
ปฏิบัติงานดานเทคนิคโดยขาดความเขาใจเน้ือหาสาระของโครงการฯ  เปาหมายของโครงการนี้ไมไดอยูที่การรับแรงงานไรฝมือหรือผูที่ตองการ
รายไดเพียงอยางเดียว ตอไปคือคําอธิบายเก่ียวกับขอพึงระวังสําหรับผูที่มีความประสงคจะไปรับการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคท่ีประเทศญ่ีปุน 
 
1. ความเขาใจท่ีถูกตองตอโครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ "พัฒนาทรัพยากรมนุษย" โดยหวังวาผูที่ไดรับการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะนําทักษะความสามารถท่ี
ไดรับจากประสบการณดานอุตสาหกรรมและสาขาอาชีพตางๆ ของญ่ีปุนไปใชเปนประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ของตนใหเจริญยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูที่มีความประสงคจะไปรับการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคท่ีประเทศญ่ีปุน จึงจําเปนตองทําความเขาใจ
เก่ียวกับวัตถุประสงคของโครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคอยางลึกซึ้ง พรอมกับมีความต้ังใจมุงมั่นในการเรียนรูทักษะน้ันๆ 
 

2. การเตรียมความรูภาษาญ่ีปุนขั้นพื้นฐาน 

การที่สามารถเขาใจภาษาญ่ีปุนไดนั้น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการใชชีวิตอยางปลอดภัย  มีสุขอนามัยดี และการเรียนรูทักษะตางๆ ดาน
อุตสาหกรรมที่ประเทศญ่ีปุน ถาสื่อสารกับชาวญ่ีปุนในองคกรรับผูฝกงานไมได ทานอาจเกิดความกังวลในเร่ืองตางๆ อยูคนเดียว  ดังน้ัน
การฝกภาษาญ่ีปุนวันละเล็กละนอยเพือ่ใหเกิดความคุนเคยกับสําเนียงและสํานวนของภาษาญ่ีปุนต้ังแตกอนออกเดินทางจะชวยใหทาน
ไมตองตกอยูในสภาพดังกลาว  
 

3. การศึกษากฎระเบียบท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตท่ีประเทศญีปุ่น 

ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะใชชีวิตในประเทศญ่ีปุนอยางมากท่ีสุด เปนเวลา  
3 ป จึงจําเปนตองเรียนรูกฎระเบียบในการดํารงชีวิตท่ีประเทศญ่ีปุนไวลวงหนา
เนื่องจากผูฝกงานเกิดอุบัติเหตุทางจราจรขึ้นบอยคร้ัง ดังน้ันจึงมีความสําคัญที่ตอง
ทําความเขาใจกฎจราจรของประเทศญ่ีปุน เชน วิธีการขี่จักรยานเปนตน  นอกจาก 
นั้นถาไดเรียนรูวิธกีารใชระบบขนสงสาธารณะ  การใชโทรศัพทระหวางประเทศ
การจับจายซ้ือของ  การทิ้งขยะ  การใชบริการธนาคารหรือที่ทําการไปรษณีย ฯลฯ 
ไวดวยแลว จะชวยใหทานสามารถใชชีวิตท่ีประเทศญ่ีปุนไดสะดวกสบายยิง่ขึ้น 
สิ่งสําคัญอีกอยางหน่ึง คือการแยกของใชของตนเองและของผูอื่นใหชัดเจนเพื่อ
ไมใหเกิดขอพิพาทกัน 
 

4. การรักษาสุขภาพ 

ความแตกตางระหวางประเทศญ่ีปุนและประเทศของทานมีอยูมากมายเชน ภูมิอากาศ   ประเพณี  อาหาร   ศาสนา  อุปนิสัยของผูคน
ภาษา เปนตน  ดังนั้น จึงจําเปนตองคํานึงถึงการรักษาสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจ เพื่อปรับตัวในการใชชีวิตในญ่ีปุนไดอยาง
เหมาะสมและใหมุงมั่นในการทํากิจกรรมฝกฝนทักษะ  

 
III สิทธิประโยชนของผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 

การฝกงานระบบใหมที่เร่ิมบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นั้น กําหนดใหผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคตองทําสัญญาจางงานกับสถาน
ประกอบการรับผูฝกงานกอนที่จะเดินทางเขาประเทศญ่ีปุน ดังนั้น เม่ือผานการสัมภาษณขั้นสุดทายขององคกรรับผูฝกงานและไดรับการคัดเลือก
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มาเปนผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคเรียบรอยแลว ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคตองทําสัญญาจางงานกับสถานประกอบการรับฝกงาน  ตอไปน้ีเปนขอ
ควรระวังในการทําสัญญา 
 
1. ตรวจสอบความถกูตองของขอมูลการรับสมัครงาน 

เมื่อองคกรจัดสงผูฝกงานไดรับขอมูลการรับสมัครงานจากกลุมองคกรรับผูฝกงานในประเทศญ่ีปุนแลวและไดรับอนุญาตจากกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงานใหรับสมัครผูฝกงาน ก็จะเร่ิมเปดรับสมัครผูมีความประสงคเปนผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค ถาเห็นวาเน้ือหา
ของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคสอดคลองกับวัตถุประสงคของตนและไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกครอบครัวแลวก็ควรที่จะไป
สมัครรวมโครงการ   กอนไปสมัครจริงจะตองตรวจสอบเนื้อหาสาระของการรับสมัครนั้นใหเรียบรอยกอน โดยเฉพาะสาระสําคัญ
ดังตอไปน้ี 
 
 เนื้อหาของงานท่ีตองปฏิบัติ (สาขาอาชีพ)  สถานท่ีฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 
 ชั่วโมงการทํางานตอวัน  ชั่วโมงการทํางานตอหน่ึงสัปดาห 
 คาจางตอเดือน  จํานวนเงินหัก ณ ที่จายทุกประเภท 

 
2. การทําสัญญาจางงานกับสถานประกอบการรับผูฝกงานในประเทศญี่ปุน 

หลังจากสมัครเปนผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคแลว ขั้นตอนตอไปจะมีการสอบ
ขอเขยีนและสัมภาษณอยางงายๆ โดยองคกรจัดสงผูฝกงาน ลําดับตอไปคือการ
สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ฯลฯ โดยองคกรรับผูฝกงาน ผูที่ผาน
การสอบทุกประเภทเรียบรอยแลวเทาน้ันจึงจะมีสิทธิทําสัญญาจางงานกับ
สถานประกอบการรับผูฝกงานในประเทศญ่ีปุน สัญญาจางงานจะมีผลบังคับใช 
ณ เวลาเร่ิม "กิจกรรมเพ่ือเรียนรูทักษะ" เปนตนไป 
 

3. การตรวจสอบเงื่อนไขการจางงาน (เงื่อนไขการทํางาน) 

เมื่อทําสัญญาจางงาน กลุมองคกรรับผูฝกงานหรือสถานประกอบการรับผูฝกงานจะอธิบายเง่ือนไขการจางงานอยางละเอียด จึงขอให
ผูสมัครทําความเขาใจเงื่อนไขตางๆ ทีม่ีผลตอตัวทานอยางแทจริง หากมีขอใดที่ไม เห็นดวย ควรปรึกษาหารือกันเพื่อปรับ เปลี่ยน
เงื่อนไขนั้นใหเปนที่ตกลงกันได กรณีที่ทานพอใจกับคําอธิบายน้ันแลวก็ใหลงลายมือชื่อในสัญญาจางงานและหนังสือเง่ือนไขการจาง
งานเพ่ือการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคหรือใบแจงเงื่อนไขการทํางาน  การลงลายมือช่ือในหนังสือเงื่อนไขการจางงานเพื่อการฝก
ปฏิบัติงานดานเทคนิคน้ัน เปนการรับรองวาทาน "ไดรับคําอธิบายเก่ียวกับเงื่อนไขการทํางานจากองคกรรับผูฝกงานเปนอยางดีและ
เขาใจในสาระท่ีไดรับการอธิบายน้ันเรียบรอยแลว"  
 
หนังสือเง่ือนไขการจางงานเพ่ือฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคมีเนื้อหาเก่ียวกับ 
 

1) ระยะเวลาสัญญาจางงาน 2) สถานท่ีปฏิบัติงาน 
3) งานที่ปฏิบัติ (ประเภทงาน/เนื้องาน) 4) ชั่วโมงทํางาน ฯลฯ 
5) วันหยุดและการลา 6) คาจาง 
7) การเลิกจาง 8) ประกันสังคม ประกันแรงงาน ประกันสุขภาพ 

 
4. การทําสัญญากับองคกรจัดสงผูฝกงาน 

ผูที่ไดรับคัดเลือกใหเดินทางไปฝกงานในประเทศญ่ีปุน (สอบผานการคัดเลือกในทุกขึ้นตอนแลว)  จะตองทําสัญญาจางงานกับสถาน
ประกอบการรับผูฝกงานในประเทศญ่ีปุน และทําสัญญาจัดหางาน(สัญญาจัดสงผูฝกงานไปฝกงาน)กับองคกรจัดสงผูฝกงานดวย ใบ
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สัญญาฉบับนี้ กําหนดสิทธิประโยชนและระเบียบตางๆซึง่ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคท่ีจะไปประเทศญ่ีปุนจะตองรักษา โดยเฉพาะสิทธิ
ประโยชนในประเทศญ่ีปุนจะตองสอดคลองกับเนื้อหาของสัญญาจางงานท่ีทํากับสถานประกอบการรับผูฝกงาน 
 

5. สิทธิประโยชนระหวางการฝกอบรมกอนเขาฝกงาน(ท่ีประเทศญี่ปุน) 

กลุมองคกรรับผูฝกงานจะจัดการฝกอบรมทันทีหลังผูฝกงานเดินทางเขาประเทศญ่ีปุน กอนเร่ิมกิจกรรมฝกฝนทักษะตามสัญญาจางงาน
กับสถานประกอบการรับผูฝกงาน สําหรับคาใชจายตางๆ ที่จําเปนตองใชในชวงการฝกอบรมน้ัน  กลุมองคกรรับผูฝกงานจะจายเปนคา
เบี้ยเลีย้งระหวางการฝกอบรม  ดังนั้นจึงขอใหผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคตรวจสอบสัญญาจางงานท่ีทํากับสถานประกอบการรับให
แนใจวาจะไดรับคาเบ้ียเลีย้งรายเดือนเปนจํานวนเงินเทาใด  คาเบ้ียเล้ียงระหวางการฝกอบรมน้ีไมถือวาเปนคาจาง จงึไมจําเปนจะตองจาย
ภาษีเงินได   

 
IV กฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุน 

ตอไปจะอธิบายเก่ียวกับกฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุน กฎหมายแรงงานจะเร่ิมมีผลใชบังคบัตอผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคต้ังแตหลังจบการ
ฝกอบรมกอนเขาฝกงานและเร่ิมการเรียนรูทักษะในสถานประกอบการรับผูฝกงาน 
 
1. ชั่วโมงทํางาน วันหยุด การลา 

(1) ชั่วโมงทํางานและเวลาพัก 
1) ชั่วโมงทํางาน หมายถึง ระยะเวลาต้ังแตเวลาเร่ิมปฏิบัติงานจนถึงเวลาเลิกงานหักเวลาพัก โดยไมรวมเวลาเดินทางไป

กลับจากที่พัก 
2) กฎหมายกําหนดช่ัวโมงทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน และ 40 ชั่วโมงตอสัปดาห 
          การทํางานลวงเวลาท่ีเกินชั่วโมงทํางานที่กฎหมายกําหนด จะมีสิทธิไดรับคาจางลวงเวลา 
3) กรณีที่มีชั่วโมงทํางานตอวัน 6 ชั่วโมงขึ้นไป สถานประกอบการรับผูฝกงานจะตองจัดใหมีเวลาพักอยางนอย 45 นาที 

หรือเวลาพัก 1 ชั่วโมงกรณีที่มีชั่วโมงทํางาน 8 ชั่วโมงขึ้นไปตอวัน  
3) ในกรณีที่มีชวงงานมากกับชวงท่ีมีงานนอย สถานประกอบการรับผูฝกงานสามารถใชระบบเวลาทํางานแบบยืดหยุนได

โดยไดรับอนุมัติจากทางการ  

 
 

(2) วันหยุดและการลา 
1) สถานประกอบการรับผูฝกงานจะตองจัดใหผูฝกงานมีวันหยุด 1 วันตอ 1 สัปดาห หรือ 4 วันตอ 4 สัปดาห  
2) ในกรณีที่ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคดําเนินกิจกรรมเรียนรูทักษะ 6 เดือนขึ้นไปนับต้ังแตเร่ิมงาน และไดทํางานรอยละ 

80  ของวันทํางานทั้งหมดในชวงดังกลาว ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคมีสิทธิลาพักผอน10 วัน โดยไดรับคาจาง  
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หลังจากน้ันจะไดรับวันลาพักผอนโดยไดรับคาจางเพิ่มขึน้ 1 วันรวมกับวันพักผอนจํานวน 10 วันดังกลาวทุกปที่มีการ
ทํางานอยางตอเนื่อง  

3) วันลาพักผอนโดยไดรับคาจางนี้ มีจุดประสงคเพื่อใหผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคไดพักผอนและฟนฟูสภาพรางกายและ
จิตใจ ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจึงไมตองขอซ้ือวันลาพักผอนดังกลาวจากสถานประกอบการรับผูฝกงาน  

 
2. คาจาง 

(1) หลักเกณฑ 5 ประการของการจายคาจาง 
เพื่อใหการจายคาจางเปนไปอยางถูกตอง กฎหมายมาตรฐานแรงงานไดกําหนดหลักเกณฑการจายคาจางไว 5 ประการ
ดังตอไปน้ี 
1) หลักเกณฑการจายเปนเงินสด 
 ตองจายคาจางเปนเงินสด (สกุลเงินเยนญ่ีปุน) 
2) หลักเกณฑการจายโดยตรง 
 ตองคาจางจายใหแกผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคโดยตรง 
3) หลักเกณฑการจายเต็มจํานวน 
 ตองจายคาจางเต็มจาํนวน 
4) หลักเกณฑการจายทุกเดือน 
 ตองจายคาจางทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ังเปนอยางนอย 
5) หลักเกณฑการจายตามวันที่กําหนดไว 
 ตองจายคาจางตามวันที่กําหนดไว 

 
(2) การโอนเงินคาจางเขาบัญชีธนาคาร 

กรณีสถานประกอบการรับผูฝกงานไดตกลงกับผูฝกงานเร่ืองการโอนเงินคาจางเขาบัญชีธนาคารของผูฝกงานแลว สถาน 
ประกอบการรับผูฝกงาน สามารถโอนเงินคาจางเขาบัญชีธนาคารไดภายใตเงื่อนไขตอไปน้ี  
1) ไดรับความยินยอมจากผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคโดยตรง 
2) การโอนเงินจะตองโอนเขาบัญชีธนาคารของผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคซ่ึงผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคเปนผูระบ ุ
3) ตองสามารถถอนเงินคาจางที่โอนเขาบญัชีนั้นไดเต็มจํานวน ณ วันจายคาจางตามท่ีกําหนดไว 
 

(3) การหักเงินจากคาจาง 
ขอยกเวนในหลักเกณฑการจายคาจางเต็มจํานวนคือ สถานประกอบการสามารถหักเงิน ณ ที่จายไดดังตอไปน้ี 
1) ภาษีเงินได  ภาษีทองถ่ินพํานัก   เบี้ยประกันสังคม และเบีย้ประกันแรงงาน 
 กฎหมายญ่ีปุนกําหนดไววา การหักภาษีเงินได  ภาษีทองถิ่นพํานัก  ประกันสังคม และเบี้ยประกันแรงงาน ณ ที่จายน้ัน

เปนสิ่งที่กระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย  
2) คาหอพักและคาสาธารณูปโภค ฯลฯ 
 ในกรณีที่มีการหักคาใชจายดังกลาวจากคาจางนั้น สถานประกอบการรับผูฝกงาน จะตองทําขอตกลงเก่ียวกับสภาพการ

จางไวลวงหนา  
 

(4) คาจางลวงเวลา 
กรณีที่ใหทํางานในวันหยุดหรือในเวลากลางคืน สถานประกอบการรับผูฝกงานจะตองจายคาจางลวงเวลาโดยคิดตามอัตราท่ี
กําหนดไวดังนี้ 
1) การทํางานลวงเวลา (ทํางานเกินจํานวนชั่วโมงทํางานตามท่ีกฎหมายกําหนดไว) สถานประกอบการรับผูฝกงานจะตอง

จายคาจางเพิม่ขึ้นรอยละ 25 ขึ้นไป (ในหลักการ) 
2) การทํางานกลางคืน (การทํางานต้ังแต 22.00 น. ถึง 05.00 น.) สถานประกอบการรับผูฝกงานจะตองจายคาจางเพิ่ม  
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           รอยละ 25 ขึน้ไป 
3) การทํางานวันหยุด (การทํางานในวันหยุดตามกฎหมาย) สถานประกอบการรับผูฝกงานจะตองจายคาจางเพิม่  
           รอยละ 35 ขึน้ไป 
 

(5) คาจางขั้นตํ่า 
กฎหมายญ่ีปุนไดกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าตามกฎหมายวาดวยคาจางขั้นตํ่า หากไมจายคาจางสงูกวาหรือเทากับคาจางขั้นตํ่าจะ
ถือวาผิดกฎหมายวาดวยคาจางขั้นตํ่า คาจางขั้นตํ่าแบงออกเปน 2 ประเภทดังตอไปน้ี   
1) คาจางขั้นตํ่าแยกตามทองถ่ิน 
 แตละจังหวัดเปนผูกําหนด และมีผลบังคับใชตอผูใชแรงงานที่ทํางานในจังหวัดน้ันๆ คาจางประเภทน้ีจะมีการแกไขเปน

ประจําทุกป 
2) คาจางขั้นตํ่าตามประเภทอุตสาหกรรม 
 มีผลบังคับใชตอผูใชแรงงานท่ีทํางานในอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ 

 
3. ความปลอดภัยและสุขอนามัย กับการดูแลรักษาสุขภาพ  

(1) หลังจบการฝกอบรมกอนฝกงานและเร่ิมกิจกรรมเรียนรูทักษะแลว (เม่ือจางงาน) สถานประกอบการรับผูฝกงานจะจัดหลักสูตร
การศึกษาดานความปลอดภัยและสุขอนามัย ผูฝกงานจะตองเขารับฟงการบรรยายหลักสูตรนี้และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 
(2) กรณีของการปฏิบัติงานที่จําเปนตองมีใบอนุญาตเชนการขับเคล่ือนปนจั่น งานใชเคร่ืองปนจั่นชนิดรอกแขวน รถยก ฯลฯ หรือ

งานที่ตองผานการฝกอบรมพิเศษดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ผูฝกงานจะตองไดรับใบอนุญาตหรือจบหลักสูตรการ
อบรมทักษะพิเศษกอน จึงจะสามารถเขาไปปฏิบัติงานได  

 
(3) สถานประกอบการรับผูฝกงานจะจัดการตรวจสุขภาพเม่ือเร่ิมเขาทํางานและหลังจากน้ันจะมีการจัดการตรวจสุขภาพเปนประจํา

ทุกปเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ  ผูฝกงานจึงตองเขารับการตรวจสุขภาพทุกคร้ัง 
 

4. ประกันแรงงาน 

ประกันแรงงาน ประกอบดวยประกันชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานและประกันการจางงาน  สถานประกอบการ
ที่มีลูกจาง 1 คนขึ้นไปจะตองทําประกันแรงงาน  ยกเวนกรณีที่เปนกิจการท่ีจางสมาชิกครอบครัวที่อาศัยในครัวเรือนเดียวกันเทานั้น   
กรณีที่เปนกิจการสวนตัวของครอบครัวเกษตรกรท่ีมีลูกจางไมถึง 5 คน จะไมบังคับใหทําประกันแรงงาน แตจะแนะนําใหทําประกัน
แรงงานเน่ืองจากลูกจางมีความเส่ียงตอการไดรับบาดเจ็บระหวางทําการเกษตร  
 
(1) ประกันชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุทีเ่กิดจากการทํางาน 

ผูเอาประกันจะไดรับเงินสิทธิประโยชนจากประกันนี้เมื่อไดรับบาดเจ็บ  ปวยเปนโรค  เสียชีวิต ฯลฯ จากการปฏิบัติงานใน
หนาที่หรือระหวางการเดินทางไปทํางานหรือกลับที่พัก สําหรับเบี้ยประกันนั้น  สถานประกอบการรับผูฝกงานเปนผูจาย
ทั้งหมด  
 

(2) ประกันการจางงาน 
ผูเอาประกันจะไดรับเงินสิทธิประโยชนนี่จากการประกันนี้ กรณีที่ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิควางงานหรือเกิดความยากลําบาก
ในการที่จะจางงานตอไป สวนเบ้ียประกันการจางงานนั้น สถานประกอบการรับผูฝกงานและผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคท้ัง
สองฝายจะเปนผูจายรวมกันในอัตราท่ีกําหนดไว  
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V ประกันสังคมของประเทศญี่ปุน 

ประเทศญ่ีปุนมีระบบประกันสุขภาพทางการแพทยที่รัฐบาลเปนผูจัด 2 ประเภท คอื ประกันสุขภาพของรัฐซ่ึงรัฐบาลเปนผูจัดและประกันสุขภาพ
ที่นายจางจัดให    นอกจากน้ีมีระบบการประกันบํานาญ   2 ประเภท คือ ประกันบํานาญของรัฐซ่ึงรัฐบาลเปนผูจัดและประกันบํานาญท่ีนายจาง
จัดให รายละเอียดของประกัน 4 ประเภทมีดังตอไปน้ี 
 
1. ประกันสุขภาพของรัฐ 

ประกันสุขภาพของรัฐเปนประกันสังคมท่ีจายคารักษาพยาบาลใหเม่ือปวยหรือไดรับบาดเจ็บตามกฎหมายประกันสุขภาพประชาชาติ 
กรณีที่เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ผูไดเขารับการรักษาจะตองจายคารักษาเองรอยละ 30 ของคารักษาพยาบาลทั้งหมด 
 

2. ประกันสุขภาพท่ีนายจางจัดให 

ประกันสุขภาพที่นายจางจัดใหเปนระบบประกันทางการแพทย ซึ่งคนทํางานในบริษัทเอกชนจะไดรับคารักษาพยาบาลในกรณีที่ปวย
หรือไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากสาเหตุที่ไมเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ผูเขารับการรักษาจะตองจายรอยละ 30  ของคารักษาพยาบาล
ทั้งหมดดวยตนเอง สําหรับเบี้ยประกันประเภทนี้ สถานประกอบการรับผูฝกงานและผูฝกงานจะจายฝายละคร่ึง  
 

 
 

3. ประกันบํานาญของรัฐ 

ประกันบํานาญของรัฐ เปนระบบประกันบํานาญท่ีรัฐบาลบังคับใหประชาชนทุกคน (รวมถึงคนตางชาติที่ไดจดทะเบียนพํานักใน
ประเทศญ่ีปุนดวย) เขาระบบประกัน โดยมีจุดประสงคเพือ่จายเงินประกัน 3 ประเภท คือ ประกันผูสูงอายุ ประกันผูพิการ และประกัน
ครอบครัวของผูเสยีชีวิต  โดยผูเอาประกันตองเปนผูจายคาเบ้ียประกันทั้งหมด 
 

4. ประกันบํานาญท่ีนายจางจัดให 

ประกันบํานาญท่ีนายจางจัดใหเปนระบบประกันบํานาญท่ีรัฐบาลบังคับใหบริษัทนิติบุคคลท่ีจางลูกจางประจําทําไว โดยมีจุดประสงค
เพื่อจายเงินประกัน 3 ประเภท คือ ประกันผูสูงอายุ ประกันผูพิการ และประกันครอบครัวของผูเสียชีวิต สําหรับเบีย้ประกันประเภทนี ้
สถานประกอบการรับผูฝกงานและผูฝกงานจะแบงจายกันฝายละคร่ึง  
 

5. เงินชดเชยชั่วคราวในกรณีท่ีออกจากประกัน 

มีการจัดระบบเงินชดเชยช่ัวคราวไวสาํหรับคนตางชาติซึ่งพํานักอาศัยอยูในประเทศญ่ีปุนในระยะเวลาสั้น ในกรณทีี่ตองออกจากประกัน
ทั้งประกันบํานาญของรัฐและประกันบํานาญท่ีนายจางจัดให และมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขทุกขอตอไปน้ี  โดยจะตองยื่นคํารองภายใน 2 
ปหลังกลับประเทศและจะไดรับคืนเงนิชดเชยช่ัวคราว 
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(1) ผูที่ไมไดมีสัญชาติญ่ีปุน 
(2) ผูที่ไดจายเบ้ียประกันบํานาญของรัฐหรือประกันบํานาญท่ีนายจางจัดให เปนระยะเวลา 6 เดือนขึน้ไป 
(3) ผูที่ไมมีที่อยูอาศัยในประเทศญ่ีปุน 
(4) ผูที่ไมเคยไดรับเงนิบํานาญ (รวมถึงคาเบ้ียเลี้ยงผูพิการ) 

 
VI ขอควรระวังระหวางพํานักอยูในประเทศญ่ีปุน 

เพื่อใหการใชชีวิตในประเทศญ่ีปุนเปนไปอยางราบร่ืน มีสุขภาพดีและมีความสุขในงานยิ่งขึ้น ผูฝกงานจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ตางๆ รวมถึงมารยาททางสังคมดวย ตอไปคือขอควรระวงัในการดํารงชีวิตในประเทศญ่ีปุน จึงขอใหทําความเขาใจไวลวงหนากอนเดินทางมา
ประเทศญ่ีปุน  
 
1. การหามทํากิจกรรมนอกเหนือสถานภาพการพํานักอาศัย 

กิจกรรมของผูฝกปฏิบัติงานเทคนิคจะตองเปนไปตามกฎหมายตรวจคนเขาเมืองของประเทศญ่ีปุน การรับทํางานพิเศษหรือทํางาน
ชั่วคราวนอกเหนือไปจากการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคน้ัน ถือวาเปนกิจกรรมเหนือสถานภาพการพํานักอาศัยซ่ึงเปนเร่ืองตองหาม หาก
มีการกระทําผิดอาจถูกสงกลับประเทศได จึงขอใหอยาทําเชนนั้นเปนอันขาด 
 

2. การลอลวงตางๆ จากบุคคลภายนอก 

ทานอาจพบบุคคลภายนอกท่ีชักชวนวาถาไปทํางานในสถานประกอบการอื่นจะไดรับคาจางสูงกวาปจจุบัน อยาเช่ือคําชักชวนเหลานัน้ 
และหามหลบหนีไปจากสถานประกอบการรับผูฝกงานและไปทํางานท่ีอื่น  

 
3. การเก็บรกัษาหนังสือเดินทางและบัตรประจําตัวคนตางดาว 

ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจําเปนตองพกหนังสือเดินทางติดตัวไวตลอดเวลาจนกวาจะไดรับบัตรประจําตัวคนตางดาว หลังจากไดรับ
แลว ก็จะตองพกบัตรประจําตัวคนตางดาวน้ันติดตัวไวตลอดเวลาแทนหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางน้ันไมจําเปนตองใชนอกจากถึง
เวลาจําเปนตองทําเร่ืองตออายุการอนุญาตพํานักอาศัยหรือเปลี่ยนสถานภาพการพํานักอาศัย จึงขอใหเก็บรักษาไวเปนอยางดี ดวย 
 

4. การรักษากฎจราจร 

ทุกปจะมีผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคหลายทานประสบอุบติัเหตุทางจราจร 
ประเทศญ่ีปุนมีกฎระเบียบทางจราจรท่ีสําคัญอยางหน่ึงคอื "รถยนตแลนฝงซาย 
คนเดินถนนฝงขวา" จึงขอใหปฏิบัติตามระเบียบน้ีตลอดเวลา นอกจากน้ัน ยังมีขอ
ควรระวังอีก ประการหนึ่งคือ ที่ประเทศญ่ีปุน คนขับรถยนตจะขับตามสัญญาณ
จราจรอยางเครงครัด ดังนั้นเม่ือสัญญาณไฟสําหรับคนเดนิถนนเปนสีแดง จงอยา
พยายามขามถนนอยางเด็ดขาด เมื่อสัญญาณไฟสําหรับรถยนตเปนไฟเขียวรถจะ
ไมหยุด จึงเปนอันตรายหากขามถนนตอนนั้น  เวลาท่ีขี่จกัรยานก็เชนกัน ขอใหขี่
ตามสัญญาณจราจรและขี่ชิดซายเพือ่ไมใหเกิดอุบัติเหตุ  
 

5. การเก็บรกัษาสมุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ 

ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะตองเก็บรักษาเงินสด  สมุดบัญชีธนาคาร  ตราประทับชื่อ  บัตรธนาคาร ฯลฯ ใหดีดวยตนเอง กฎหมายหาม
ไมใหสถานประกอบการรับผูฝกงานเก็บของมีคาเหลานี้แทนผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค  
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6. การดูแลรักษาสุขภาพ 

เทาที่ผานมา มีผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคบางคนไดรับบาดเจ็บระหวางการฝกปฏิบัติงาน  เจ็บปวยหรือเปนโรคทางจิตเน่ืองจากความ
แตกตางในการดํารงชีวิตตางแดนซ่ึงไมคุนเคย จึงจําเปนที่ผูฝกงานจะตองพยายามรับประทานอาหารท่ีมีความสมดุลทางโภชนาการ และ
ที่สําคัญคือหากมีเร่ืองกังวลใจไมควรเก็บไวคนเดียว ควรปรึกษากับเพื่อนรวมงานหรือผูใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดํารงชีวิตประจําวัน 
หรือติดตอพูดคุยกับครอบครัวที่รอขาวคราวจากทานอยูตลอดเวลาก็ได  นอกจากนี้ องคกร JITCO มีบริการใหคําปรึกษาเร่ืองสุขภาพจิต
อยูตลอดเวลา  
 

7. การปองกันอุบัตเิหตุระหวางฝกปฏิบัตงิานดานเทคนิค 

การควบคุมดานความปลอดภัยและการดูแลรักษาสุขภาพระหวางฝกปฏิบัติงานเทคนิคนั้นเปนเร่ืองท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกร
รับผูฝกงาน อยางไรก็ตาม ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคเองก็ควรพยายามรักษาความปลอดภัยโดยปฏิบัติตามคําชี้แนะขององคกรรับผู
ฝกงาน จะไดไมประสบอุบัติเหตุ และขอใหระมัดระวังในเร่ืองตอไปน้ีเปนพิเศษ 
(1) ปฏิบัติตามคําชี้แนะของผูฝกสอนหรือหัวหนางาน 
(2) ปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานและไมทําอะไรโดยพลการ 
(3) ตรวจสอบความปลอดภัยตลอดเวลาขณะทํางานบนที่สูง รวมถึงงานท่ีอาจเกิดอันตรายจากวัสดุ/สารเคมีที่จัดเก็บอยูบนที่สูง 

หรือทํางานกับวัตถุดิบที่มีความรอนสงู เปนตน  
(4) ตองสวมอุปกรณปองกันภัย เชน หมวกนิรภัย  รองเทานิรภัย ถุงมือ แวนตา หนากาก เข็มขัดนิรภัย เปนตน ในกรณีที่กําหนดให

ทําการสวมใสอุปกรณดังกลาว 
(5) พยายามจัดเก็บสิ่งของในสถานท่ีทํางานใหเปนระเบียบ 

 
8. การกําจัดขยะ  

ที่ประเทศญ่ีปุน เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเก็บขยะจากครัว 
เรือนโดยแยกตามประเภทขยะ เพือ่ปองกันการทําลายสภาพแวดลอม และ
ลดกาซคารบอนไดออกไซด วันเก็บขยะแยกตามประเภทนั้นแตกตางกันไป
ตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง จึงขอใหนําขยะไปวางตาม
สถานท่ีและประเภทท่ีกําหนดไวตามคําชี้แนะของผูใหคําปรึกษาเก่ียวกับการ
ใชชีวิตประจําวันของทาน  
 

9. ภาษีทองถิ่นพํานกั 

ภาษีทองถ่ินพํานักของญ่ีปุน จะเรียกเก็บโดยคิดคํานวนจากรายไดในปกอนหนา ดังนั้นในปที่ทานเดินทางเขาประเทศญ่ีปุนจะไมมีการ
เรียกเก็บ แตปที่กลับประเทศทานจะตองชําระภาษีประชาชนทั้งจํานวนโดยคาํนวนจากรายไดในปกอนหนานั้น  อาจมีกรณีเชน สถาน
ประกอบการรับผูฝกงานหักภาษีทองถ่ินพํานักของยอดคงเหลือทั้งหมดคร้ังเดียวจากคาจางคร้ังสดุทาย จึงขอใหเขาใจเร่ืองน้ีไวลวงหนา   
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VII ขอปฏิบัติเม่ือเกิดปญหาในระหวางการฝกงาน 

การฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคระบบใหมนี้  กําหนดใหกลุมองคกรรับผูฝกงานตองใหคําปรึกษาแกผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค และยังกําหนดไว
ดวยวา ในการฝกอบรมกอนฝกงานท่ีทานเขารวมหลังเดินทางเขาสูประเทศญ่ีปุน กลุมองคกรรับผูฝกงานจะตองอธิบายเก่ียวกับเร่ืองตางๆ เชน 
"เมื่อเกิดปญหาควรปรึกษากับใครและเม่ือไร" ใหผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิครับทราบ  ดังนั้น หากผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคมีปญหาไมวาเร่ือง
อะไรก็ตาม สิ่งแรกที่ตองทําคือไปปรึกษากับกลุมองคกรรับผูฝกงาน 
 
อยางไรก็ตาม การปรึกษากับกลุมองคกรรับผูฝกงานน้ันไมใชวาจะสามารถแกไขปญหาไดเสมอไป  ดังนั้นจึงขอแนะนําใหผูฝกงานติดตอขอ
คําปรึกษาตามรายละเอียดดังตอไปน้ี ซึง่ควรเก็บไวเปนขอมูลอางอิง 
 
1. การใหคําปรึกษาเปนภาษาตางประเทศ ของ JITCO  

เจาหนาที่ชาวจีน อินโดนีเซีย และเวียดนามท่ีมีความรูอยางดีเก่ียวกับโครงการและการดําเนินการตางๆ จะใหคําปรึกษาแกผูฝก
ปฏิบัติงานเทคนิคดวยภาษานั้นๆ ทางโทรศัพทและจดหมาย  

โทรศัพทฟรี: 0120-022332 
โทรศัพทธรรมดา: 03-6430-1111 

 
ภาษา วันรับปรึกษา เวลาทําการ 

ภาษาอินโดนีเซีย วันอังคาร 11:00 น.- 19:00 น. (หยุดพักกลางวัน 13:00 น. - 14:00 น.) 
 วันเสาร 13:00 น.-20:00 น. 

ภาษาจีน วันพฤหัสบดี 11:00 น. - 19:00 (หยุดพักกลางวัน 13:00 -น. 14:00 น.) 
 วันเสาร 13:00 น.-20:00 น. 
   

ภาษาเวียดนาม วันศุกร 11:00 น.- 19:00 น.(พักกลางวัน 13:00 น.- 14:00 น.) 
 วันเสาร 13:00-20:00 น. 

 
2. การรับปรึกษาดานสุขภาพและการแพทย ของ JITCO   

แพทยที่ปรึกษาของ JITCO คอยรับปรึกษาปญหาทางการแพทย เชน การตรวจสุขภาพท่ัวไปหรือวิธีไปพบแพทย ฯลฯ ในวันพุธแรกของ
เดือน (เวลา  14:00 น.- 17:00 น.) ดวยภาษาญ่ีปุน รับปรึกษาทั้งทางโทรศัพทและเดินทางมาดวยตนเอง 
กรณีที่จะเดินทางมาปรึกษาดวยตนเองตองนัดลวงหนา โทรศัพท : 03-6430-1118 
 

3. การรับปรึกษาดานสุขภาพจิต ของ JITCO   

ผูแนะนําเฉพาะดานจะใหคําปรึกษาเก่ียวกับปญหากังวลใจและปญหาอื่นๆ ของผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค ทุกวัน 
 (เวนวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการ) เวลา  9:00 น.- 17:00 น. 

โทรศัพท: 03-6430-1173 
 
4. สํานักงานตรวจคนเขาเมืองสวนทองถิน่ 

สํานักงานตรวจคนเขาเมืองสวนทองถ่ิน มีหนาที่รับผิดชอบในการชี้แนะและควบคุมกลุมองคกรรับผูฝกงานและสถานประกอบการรับผู
ฝกงาน เพื่อใหการดําเนินโครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคเปนไปอยางถูกตอง อาจมีปญหาบางเร่ืองท่ีควรขอคาํปรึกษาจากสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองสวนทองถ่ิน หากตัดสินใจไมไดขอใหปรึกษากับ JITCO  
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5. แผนกควบคุมของสํานักงานมาตรฐานแรงงานประจําจังหวัด 

แผนกควบคุมของสํานักงานมาตรฐานแรงงานประจําจังหวัดมีหนาที่รับผิดชอบในการช้ีแนะและควบคุมสถานประกอบการรับผูฝกงาน 
เพื่อใหดําเนินการโดยถูกตองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายมาตรฐานแรงงาน  กฎหมายวาดวยคาจางขั้นตํ่า  กฎหมายวาดวย
ประกันชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน ฯลฯ หากพบสถานการณที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขการทํางาน ผูฝก
ปฏิบัติงานดานเทคนิคสามารถติดตอปรึกษาไดที่ฝายใหคําปรึกษาสําหรับคนตางชาติของแผนกควบคุม สํานักงานแรงงาน 
 

6. สถานทูตและสถานกงสุลของแตละประเทศ 

แตละประเทศมีสถานทูตและสถานกงสุลประจําอยูในประเทศญ่ีปุน ซึ่งมีหนาที่สําคัญคือคุมครองประชาชนของประเทศตนท่ีอยูใน
ตางประเทศ เปนทีพ่ึ่งสําคัญสําหรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค กอนเดินทางมาประเทศญ่ีปุนผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคควรตรวจสอบท่ี
อยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอของสถานทูตและสถานกงสุลเตรียมไว  
 

7. เจาหนาท่ีขององคกรจัดสงผูฝกงานท่ีประจําอยูในประเทศญี่ปุน 

องคกรจัดสงผูฝกงานหลายแหงมีสํานักงานในประเทศญ่ีปุนและสงเจาหนาที่ของตนมาประจําอยู การไดพูดคุยกับเจาหนาที่ดวยภาษาแม
จะชวยทําใหมีบรรยากาศเปนกันเอง ผูฝกงานจึงควรตรวจสอบท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอของสํานักงานน้ันๆ กอนเดินทางมา
ประเทศญ่ีปุน  

 
VIII JITCO 

JITCO เปนองคกรสาธารณประโยชนซึ่งกอต้ังขึ้นในป 2534 รวมกัน 5 กระทรวง คือ กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงการตางประเทศ  กระทรวง
สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ  กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม และกระทรวงท่ีดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและทองเท่ียว 
ภารกิจหลักคือสงเสริมการดําเนินโครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคสําหรับคนตางชาติใหเปนไปอยางเหมาะสมและราบร่ืน โดยมีรายละเอยีด
ดังตอไปน้ี 
 
1. ใหความชวยเหลือและคําชี้แนะแกองคกรเอกชนและสถานประกอบการที่ดําเนินการรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค และองคกรจัดสงผู

ฝกงานในประเทศผูฝกงาน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวของเปนไปอยางเหมาะสม  
 
2. ใหคําปรึกษาแกผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคในเร่ืองท่ีผูฝกงานกังวลใจ รวมท้ังใหความชวยเหลือและคําชี้แนะเพื่อคุมครองสิทธิประโยชน

ทางกฎหมายท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายของประเทศญ่ีปุน 
 
3. ใหความชวยเหลือแกองคกรรับผูฝกงาน  ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค และองคกรจัดสงผูฝกงาน เพื่อใหการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคซ่ึง

เปนวัตถุประสงคหลักของโครงการสัมฤทธิ์ผล 
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สัญญาจางงานเพ่ือการฝกปฏิบัติงานเทคนิค 

技 能 実 習 の た め の 雇 用 契 約 書 
 

สถานประกอบการผูรับผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค                  （ตอไปน้ีเรียกวา 
“สถานประกอบการผูรับ”）และผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค（รวมถึงผูสมัครท่ียังไมไดเดินทางไปฝกปฏิบัติงานเทคนิค） 
                （ตอไปน้ีเรียกวา “ผูฝกงาน”）ไดรวมตกลงทําสัญญาจางงานตามเง่ือนไข 
ท่ีระบุในเอกสารแนบ เง่ือนไขการจางงานเพ่ือการฝกปฏิบัติงานเทคนิค 
実習実施機関名          （以下「甲」という。）と技能実習生（候補者を含む。） 

          （以下「乙」という。）は、別添の雇用条件書に記載された内容に従い雇用契

約を締結する。 

 

สัญญาจางงานน้ีเร่ิมมีผลใชบังคับเม่ือผูฝกงานไดเดินทางเขาสูประเทศญ่ีปุนดวยสถานภาพการพํานัก 

“ผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค1-  ” และไดเร่ิมดําเนินกิจกรรมฝกฝนทักษะตามสถานะน้ันแลว 
本雇用契約は、乙が、在留資格「技能実習１号  」により本邦に入国して、同在留資格の技能等を

修得する活動を開始する時点をもって効力を生じるものとする。 

 

ในกรณีท่ีวันเดินทางเขาประเทศญ่ีปุนจริงของผูฝกงานแตกตางจากกําหนดการท่ีระบุในเอกสารเง่ือนไขการจางงาน 

เพ่ือการฝกปฏิบัติงานเทคนิค (เอกสารแนบ เง่ือนไขการจางงานเพ่ือการฝกปฏิบัติงานเทคนิค) จะถือวาระยะเวลา 

ของสัญญาจางงานท่ีเขียนไวในเง่ือนไขการจางงาน (วันเร่ิมตนและส้ินสุดของสัญญา) ไดถูกแกไขใหสอดคลอง 

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

には、実際の入国日に伴って変更されるものとする。 

 

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

 

สัญญาจางงานและเง่ือนไขการจางงานเพ่ือการฝกปฏิบัติงานเทคนิคถูกจัดทําข้ึน 2 ชุด โดยสถานประกอบการผูรับ  

และผูฝกงานเก็บรักษาไวคนละชุด 
雇用契約書及び雇用条件書は２部作成し、甲乙それぞれが保有するものとする。 
 
 
 

 

(ป)    (เดือน)   (วันท่ี)  
年     月      日 

 

สถานประกอบการผูรับ                (ตราประทับ)    ผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค   

甲                     印   乙                   

 (ลายมือช่ือผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค)  

 

（実習実施機関名・代表者役職名・氏名・捺印）        （技能実習生の署名） 

แบบ JITCO 10-38
JITCO 書式 10－38

ช่ือสถานประกอบการผูรับผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค/ 
ตําแหนงตัวแทน/ช่ือ/ตราประทับ 
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เง่ือนไขการจางงานเพ่ือการฝกปฏิบัติงานเทคนิค                      รูปแบบภาษาไทย 
                               雇用条件書                                   タイ語版 様式 

 

□ ฝกปฏิบัติงานเทคนิค 1 เทาน้ัน                   □ ฝกปฏิบัติงานเทคนิค 2 
  １号のみのコース                                      ２号コース 

(ป)        (เดือน)       (วันท่ี)
ถึง                                                                                            年      月     日 

                  殿 

สถานประกอบการผูรับผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค 
実習実施機関名                                    

ท่ีอยู 
所 在 地                                               

หมายเลขโทรศัพท 
電 話 番 号                                            

ช่ือ/ตําแหนง ตัวแทนสถานประกอบการผูรับผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค   ตราประทับ 
代表者 職 氏名                                       印 

 

Ⅰ．ระยะเวลาสัญญาจางงาน 
雇用契約期間 

ระยะเวลาสัญญาจางงาน 
雇用契約期間 

       (วันท่ี      (ป)   (เดือน)   (วันท่ี) ～      (ป)   (เดือน)   (วันท่ี)) 
 （   年   月   日 ～   年  月  日）               ○ กําหนดการเขาญี่ปุน      (เดือน)     (วันท่ี) 

入国予定日                     月     日 

２．การตออายุสัญญา 
契約の更新の有無  
□ ไมตออายุสัญญา   □ โดยหลักการแลวตออายุให 

          契約の更新はしない           原則として更新する 

(อาจจะไมตอสัญญาท้ังน้ีขึ้นกับเง่ือนไขการประเมินผลเพ่ือตอสัญญา หรือสถานประกอบการผูรับผูฝกปฏิบัติงานเทคนิคมีปญหาดานการเงิน เน่ืองจาก
ธุรกิจอยูในสภาวะตกต่ํา) 
（更新の判断基準・経営難により実習実施機関を変更する等、会社の経営状況が著しく悪化した場合には、契約を更新しない場合

がある。) 

Ⅱ．สถานที่ปฏิบัติงาน 就業の場所 

Ⅲ．งานที่ปฏิบัติ (ประเภทงาน/เน้ืองาน) 従事すべき業務（職種・作業）の内容 

Ⅳ．ชั่วโมงทํางาน ฯลฯ 
労働時間等 

  １．เวลาเร่ิม/เลิกงาน                       ระยะเวลาปฏิบัติงานใน 1 วัน    ช่ัวโมง    นาที 
始業・終業の時刻等                      １日の所定労働時間数       時間    分 

   （1）เร่ิมงาน (   นาฬิกา   นาที)       เลิกงาน (   นาฬิกา   นาที) 
始業 （  時  分）         終業 （  時  分） 

    (2)【กรอกขอมูลเฉพาะในหัวขอท่ีสอดคลอง 】 

【次の制度が労働者に適用される場合】 

□ ระบบเวลาทํางานแบบยืดหยุน (การทํางานท่ีไมมีกําหนดเวลาการทํางานท่ีชัดเจน: ใชระบบเวลาทํางานแบบยืดหยุนในหนวย (   ) 
      変形労働時間制:（   ）単位の変形労働時間制  

◎ในกรณีท่ีใชระบบเวลาทํางานยืดหยุนในหนวย 1 ป ใหแนบสําเนาปฏิทินปฏิบัติงานรายปแปลเปนภาษาของผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค และสําเนาขอตกลง
เก่ียวกับระบบเวลาทํางานยืดหยุนท่ีเคยยื่นใหกับสํานักงานควบคุมมาตรฐานแรงงาน 
１年単位の変形労働時間制を採用している場合には、母国語併記の年間カレンダーの写し及び労働基準監督署へ届け出た変形労働

時間制に関する協定書の写しを添付する。 

□ ระบบทํางานตามกะ: ทํางานตามชวงเวลาตอไปน้ี 
交替制として、次の勤務時間の組み合わせによる。 

เร่ิมงาน (   นาฬิกา   นาที)  เลิกงาน (   นาฬิกา   นาที)  (จํานวนวัน   เวลาพัก    นาที ระยะเวลาทาํงานใน 1 วัน     ช่ัวโมง     นาที) 
        始業（  時  分） 終業（  時  分） （適用日  休憩時間   分  １日の所定労働時間     時間    分) 

เร่ิมงาน (   นาฬิกา   นาที)  เลิกงาน (   นาฬิกา   นาที)  (จํานวนวัน   เวลาพัก    นาที ระยะเวลาทาํงานใน 1 วัน     ช่ัวโมง     นาที) 
        始業（  時  分） 終業（  時  分） （適用日  休憩時間   分  １日の所定労働時間     時間    分) 

เร่ิมงาน (   นาฬิกา   นาที)  เลิกงาน (   นาฬิกา   นาที)  (จํานวนวัน   เวลาพัก    นาที ระยะเวลาทาํงานใน 1 วัน     ช่ัวโมง     นาที) 
        始業（  時  分） 終業（  時  分） （適用日  休憩時間   分  １日の所定労働時間     時間    分) 

  ２． เวลาพัก（    ）นาที 
休憩時間（    ）分 

  ３． ระยะเวลาปฏิบัติงานใน 1 สัปดาห     ช่ัวโมง   นาที  (ระยะเวลาปฏิบัติงานรวมตอป     ช่ัวโมง) 
１週間の所定労働時間数        時間   分    （年間総所定労働時間数      時間 ） 

 ４．จํานวนวันปฏิบัติงานตอป  (ปท่ี 1:     วัน, ปท่ี 2:     วัน, ปท่ี 3:     วัน) 
年間総所定労働日数  （１年目      日、２年目     日、３年目     日） 
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  ５． ทํางานลวงเวลา  □ มี  □ ไมมี 
所定時間外労働の有無 □ 有  □ 無 

○ ดูรายละเอียดในระเบียบการจางงาน ขอ  -- ขอ  , ขอ  -- ขอ  ,ขอ  -- ขอ 
       詳細は、就業規則  第  条～第  条、第  条～第  条、第   条～第  条 

Ⅴ．วันหยุด 
休 日 

     ・วันหยุดปกติ: วัน      ของสัปดาห, วันหยุดประจําชาติญี่ปุน, อ่ืน ๆ (     )  ・(รวมวันหยุดใน 1 ป    วัน) 
      定例日；   毎週   曜日、日本の国民の祝日、その他（          ）     （年間合計休日日数        日） 

   ・วันหยุดพิเศษ: ทุกสัปดาห/เดือน      วัน, อ่ืน ๆ (          )    (แนบสําเนาปฏิทินรายปแปลเปนภาษาของผูฝกงาน) 
非定例日；週・月当たり   日、その他（      ）            (母国語併記の年間カレンダー写しを添付する） 

 ○ ดูรายละเอียดในระเบียบการจางงาน ขอ  -- ขอ  , ขอ  -- ขอ   
      詳細は、就業規則 第  条～第  条、第   条～第  条 

Ⅵ．การลา 
休 暇 

     １．วันลาพักผอนโดยไดรับคาจาง   หลังจากทํางานติดตอกัน 6 เดือนหรือมากกวา มีสิทธิลาพักผอนโดยไดรับคาจาง →      วัน 
年次有給休暇        ６か月継続勤務した場合               →         日 

วันลาพักผอนโดยไดรับคาจางกรณีทํางานไมถึง 6 เดือน (□ มี  □ ไมมี) 
継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （  有   無） 

→ เมื่อครบ   เดือนแลวมีให   วัน 
→   か月経過で   日 

 

     ２．การลาอ่ืน ๆ          มีคาจาง (          )  ไมมีคาจาง (          ) 
その他の休暇     有給（    ）      無給（    ）   

 ○ ดูรายละเอียดในระเบียบการจางงาน ขอ  -- ขอ  , ขอ  -- ขอ   
        詳細は、就業規則 第  条～第  条、第   条～第  条 

 Ⅶ．คาจาง 
賃 金 

 

１．คาจางพ้ืนฐาน  □ตอเดือน (      เยน)  □ตอวัน (      เยน)  □ตอช่ัวโมง (      เยน) 
基本賃金    月 給 （      円）     日給（      円）   時間給 （      円） 

                       (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
                      （詳細は別紙のとおり）  
 

２．เงินชวยเหลือ (ไมรวมคาทํางานลวงเวลา) 
諸手当（時間外労働の割増賃金は除く）    

(คา          , คา         , คา        ) 
（      手当、      手当、      手当） 

                       (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
                      （詳細は別紙のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３．อัตราคาจางในกรณีทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด หรือในเวลากลางคืน 
所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率    

     （a）ทํางานลวงเวลา   กรณีเกินเวลาท่ีกฏหมายกําหนด 
所定時間外    法定超                     (     )％ 

กรณีเกินเวลาท่ีกฏหมายกําหนดมากกวา 60 ช่ัวโมง 
法定60時間超                  (     )％ 

กรณีเกินเวลาทํางานของบริษัท 
所定超                     (     )％ 

   （b）ทํางานในวันหยุด  สําหรับวันหยุดตามกฏหมาย         สําหรับวันหยุดท่ีไมไดกําหนดไวในกฏหมาย 
休  日        法定休日           (     )％、法定外休日                        (     )％ 

    （c）ทํางานกลางคืน 
深  夜  (     )％ 

 

 ４．วันคิดคาจาง     วันท่ี      ของทุกเดือน (      ) , วันท่ี      ของทุกเดือน (      ) 
賃金締切日     （   ）－毎月  日、     （   ）－毎月  日 

 

 ５．วันจายคาจาง      วันท่ี      ของทุกเดือน (      ) , วันท่ี      ของทุกเดือน (      ) 
賃金支払日     （   ）－毎月  日、     （   ）－毎月  日 

 

 ６．วิธีชําระเงิน         □  เงินสด   □ โอนเขาบัญชีธนาคาร 
賃金支払方法          通貨払      口座振込み 

 ７．หักคาจาง ณ ท่ีจายตามขอตกลงแรงงาน     □ ไมหัก   □ หัก   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
労使協定に基づく賃金支払時の控除        無   有   （詳細は別紙のとおり） 
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 ８．การขึ้นคาจาง  □ มี (กําหนดเวลา, จํานวน ฯลฯ         ),  □ ไมมี 
昇 給     有（時期、金額等      ）、       無 

 ９．โบนัส   □ มี (กําหนดเวลา, จํานวน ฯลฯ         ), □ ไมมี 
賞 与   有（時期、金額等      ）、       無 

 10．การชดเชยเมื่อเลิกจาง     □ มี (กําหนดเวลา, จำนวน ฯลฯ         ),  □ ไมมี 
退職金         有（時期、金額等      ）、       無 

Ⅷ．การยุติการจาง 
退職に関する事項   

１．การลาออกดวยเหตุผลสวนตัว (ตองยื่นใบลาออกตอผูจัดการบริษัท/ผูจัดการโรงงานลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห) 
自己都合退職の手続（退職する２週間以上前に社長・工場長等に届けること） 

２．การถูกใหออกและขั้นตอนปฏิบัติ 
解雇の事由及び手続 

นายจางสามารถใหลูกจางออกจากงานไดหากมีเหตุจําเปน โดยนายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน หรือจะจายคาจางชดเชยให  
30 วันขึ้นไป กรณีนายจางใหออกอันเน่ืองมาจากความผิดของผูฝกปฏิบัติงาน นายจางอาจจะใหออกทันทีหลังจากไดรับอนุญาตจากหัวหนาสํานักงาน 
ควบคุมมาตรฐานแรงงาน โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการจายคาจางชดเชย 
解雇は、やむを得ない事由がある場合にかぎり少なくとも３０日前に予告をするか、又は３０日分以上の平均賃金を支払って解雇す 

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

の支払も行わず即時解雇されることもあり得る。 

 

○ ดูรายละเอียดในระเบียบการจางงาน ขอ  -- ขอ  , ขอ  -- ขอ   
詳細は、就業規則 第  条～第  条、第  条～第  条 

 

Ⅸ．อ่ืน ๆ 
その他 

    ・การจัดใหเขาระบบประกัน 
社会保険の加入状況 
(□ ประกันบํานาญท่ีนายจางจัดให   □ ประกันบํานาญของรัฐ   □ ประกันสุขภาพท่ีนายจางจัดให   □ ประกันสุขภาพของรัฐ) 

（  厚生年金               国民年金               健康保険         国民健康保険    ） 

    ・ประกันแรงงาน    (□ ประกันการจางงาน  □ ประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน) 
労働保険の適用    （ 雇用保険         労災保険               ） 

    ・ตรวจสุขภาพเมื่อรับเขาทํางาน          (ป)     (เดือน) 
雇入れ時の健康診断              年       月 

    ・ตรวจสุขภาพตามกําหนดครั้งแรก        (ป)     (เดือน)  (หลังจากน้ันตรวจทุก       ) 
初回の定期健康診断                年        月   (その後     ごとに実施)  

     

 

 

・ลายมือช่ือผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค 
受取人(署名） 
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เอกสารประกอบ 
別 紙 

การจายคาจาง 
賃金の支払い 

 

 

１．คาจางพ้ืนฐาน □ ตอเดือน (             เยน)    □ ตอวัน (           เยน)    □ ตอช่ัวโมง (         เยน) 

基本賃金   月 給  （         円）     日 給 （       円）    時間給 （      円） 

                    ● จํานวนเงินตอชั่วโมง (             เยน) 

時間当たりの金額（            円）  

 

 

２．เงินชวยเหลือและวิธีคํานวณ (ไมรวมคาจางลวงเวลา) 

諸手当の額及び計算方法 （時間外労働の割増賃金は除く） 

   （a） (คา                 :        เยน / วิธีคํานวณ:                                ) 

（        手当        円／ 計算方法：                ） 

  （b） (คา                 :        เยน / วิธีคํานวณ:                                ) 

（              手当        円／ 計算方法：                ） 

   （c） (คา                 :        เยน / วิธีคํานวณ:                                ) 

（              手当        円／ 計算方法：                ） 

   （d） (คา                 :        เยน / วิธีคํานวณ:                                ) 

（              手当        円／ 計算方法：                ） 

 

 

３．ประมาณคาจางที่ไดรับตอเดือน (1+2) ประมาณ          เยน (ยอดรวม) 

 

１ヵ月当たりの支払い概算額（１＋２） 約            円(合計） 

 

 

４．รายการหัก ณ ท่ีจาย 

賃金支払時に控除する項目 

    （a）ภาษีเงินได   ประมาณ         เยน            （b）ประกันการจางงาน   ประมาณ          เยน 

税 金        （約            円）、              雇 用 保 険 料      （約             円） 

    （c）คาประกันสังคม   ประมาณ        เยน           （d）คาอาหาร         เยน 

社 会 保 険 料 （約             円）、            食 費   （      円） 

    （e）คาท่ีพัก              เยน 

住 居 費（             円） 

    （f）อ่ืน ๆ        (คาสาธารณูปโภค)  ประมาณ        เยน      (            )  ประมาณ        เยน  

その他      （水道光熱費）   （約            円）、     （        ）  （約      円） 

(             ) ประมาณ        เยน     (             )  ประมาณ        เยน 

                     （        ）    （約    円）、     （        ）    （約    円） 

 

    ● รวมยอดเงินที่หัก  ประมาณ                    เยน 

 

控除する金額の合計        約                    円 

 

   ● เงินที่ไดรับจริงเม่ือจายคาจางประจําเดือน (กรณีไมมีการขาดงาน)            ประมาณ               เยน  

(ไมรวมคาจางลวงเวลา) 

 

賃金支払時に実際に支給する手取り額（欠勤等がない場合）         約                    円    （時間外労働の割増賃金は除く） 
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