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บทนํา

โครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคของประเทศญี่ปุนเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคในการรับแรงงานชาวตางชาติที่อยูในวัยทํางาน เขามาเพื่อ
เรียนรูทักษะดานอุตสาหกรรมและอาชีพของญี่ปุน และสามารถนํากลับไปปรับปรุงชีวิตการทํางานหรือพัฒนาอุตสาหกรรมและองคกร เมื่อ
เดินทางกลับประเทศ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ไมเพียงแตกลุมองคกรผูรับผูฝกงานฝายญี่ปุน สถานประกอบการรับผูฝกงานหรือองคกรจัดสงผูฝกงานของ
ประเทศตางๆเทานัน้ ที่ตองเขาใจโครงการอยางเพียงพอ ผูฝ กปฏิบัติงานดานเทคนิคเองก็ตองเขาใจ และปฏิบัติตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
ที่ไดกําหนดไวเชนกัน
อยางไรก็ตาม ตั้งแตมีการดําเนินโครงการฯ เปนตนมา ไดเกิดปญหาตางๆ ขึ้น รัฐบาลญี่ปุนจึงไดปรับปรุงโครงการฯ โดยไดมีการแกไขกฎหมาย
ควบคุมการเขาออกราชอาณาจักรและการรับรองการลี้ภัย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552และจัดระบบโครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิครูปแบบใหม
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยระบบการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคใหมชว ยใหสถานภาพทางกฎหมายของผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคความ
มั่นคงยิ่งขึ้น และชวยใหผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงานตั้งแตปแรกที่เดินทางเขาประเทศ รวมทั้งยังเพิ่ม
อํานาจในการบริหารจัดการและควบคุมใหกลุมองคกรรับผูฝกงานมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น องคการความรวมมือในการฝกงานระหวางประเทศแหงประเทศญี่ปุน (JITCO) ในฐานะที่เปนองคกรรับผิดชอบใหความชวยเหลือและคํา
ชี้แนะแกผูที่เกี่ยวของทุกฝายเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับประเทศใหสามารถดําเนินโครงการฯไดอยางถูกตองและ
ราบรื่น จึงไดจัดทําคูมือการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคสําหรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคฉบับนีข้ ึ้น เพื่อใหผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคสามารถทํา
ความเขาใจโครงการฯ ไดอยางถูกตองและปฏิบัติการฝกงานดานเทคนิคไดอยางสบายใจ คูมือนีน้ อกจากจัดทําเปนภาษาญี่ปุนแลว ยังจัดแปลเปน
ภาษาตางประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส และไทยอีกดวย
หวังวาผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค องคกรจัดสงผูฝกงาน องคกรรับผูฝกงาน และผูที่เกี่ยวของทุกฝายจะนําคูมือฉบับนี้ไปใชใหเกิดประโยชน
ตอไป
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<วิธีใชคูมือฉบับนี>้
1.

คูมือฉบับนี้ จัดทําขึน้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่มีความประสงคที่จะฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคในประเทศญี่ปุนเดินทางมาประเทศ
ญี่ปุนดวยความเขาใจในระบบการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคของประเทศญี่ปุนอยางเพียงพอ ฝกงานดานเทคนิคดวยความสบายใจ และ
หลังจบการฝกงานดานเทคนิคตามกําหนดการแลวจะไดกลับประเทศของตนอยางปลอดภัย

2.

โครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคระบบใหมที่ไดประกาศใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2553 นั้น ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะตองอยู
ภายใตกฎหมายแรงงานของประเทศญีป่ ุนตั้งแตปแรกของการปฏิบัติการฝกงานดานเทคนิค ดังนัน้ ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจึงตองทํา
สัญญาจางงานกับสถานประกอบการรับผูฝกงานกอนออกเดินทางจากประเทศของตน และผูฝกงานจําเปนตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุนอยางเพียงพอ

3.

ระบบการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคของประเทศญี่ปุนนั้น มีความสลับซับซอนและมีผูเกี่ยวของหลายฝาย คูมือฉบับนี้พยายามที่จะ
อธิบายอยางงายๆ เพื่อที่ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะไดเขาใจเนื้อหาของคูมอื นี้อยางถองแท หากมีขอสงสัยประการใดในระหวางพํานัก
อยูในประเทศญี่ปุน โปรดอยากังวลอยูคนเดียว ขอแนะนําใหกลับมาอานคูมือฉบับนี้อีกครั้ง เชื่อวาทานจะไดพบขอมูลที่เปนประโยชน
อยางแนนอน

คําศัพทเฉพาะที่ใชในคูมือฉบับนี้ มีดังตอไปนี้
(1)

กลุมองคกรรับผูฝกงาน

:

หมายถึง "กลุมองคกรกํากับดูแล" ตามกฎหมายควบคุมการเขาเมืองของญี่ปุน

(2)

สถานประกอบการรับผูฝกงาน:

หมายถึง "สถานประกอบการผูรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค" ตามกฎหมายควบคุมการเขา
เมืองของญี่ปนุ ซึ่งเปนสถานประกอบการที่ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะเขาทํางาน

(3)

องคกรรับผูฝกงาน

:

หมายถึง กลุมองคกรกํากับดูแล และ สถานประกอบการรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค

(4)

องคกรจัดสงผูฝกงาน

:

หมายถึง องคกรที่ทําสัญญาวาดวยการสงและรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคกับกลุมองคกรรับ
ผูฝกงาน และดําเนินการสงผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคไปประเทศญี่ปุน

1
-1-

I

โครงการฝกปฏิบัตงิ านดานเทคนิคของประเทศญี่ปุน

1.

วัตถุประสงคของโครงการฯ
โครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคเปนระบบที่เปดโอกาสใหชาวตางชาติที่อยูในวัยทํางานไดฝกทักษะความสามารถดานอุตสาหกรรม
และอาชีพในประเทศญี่ปุนในฐานะผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค รวมทั้งเพิ่มทักษะความสามารถที่ไดจากการฝกงานใหมากยิ่งขึ้นถึงระดับ
ปฏิบัติจริงและเมื่อเดินทางกลับประเทศหลังสิ้นสุดการฝกงาน สามารถนําทักษะความสามารถนัน้ ไปประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศ ตน ใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่ง
สามารถอํานวยประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตางๆ ผานการถายทอดเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุนนั่นเอง

2.

สาระสําคัญของโครงการฯ
การรับผูฝกปฏิบัติงานเทคนิคแบงออกไดเปน "การรับผูฝกงานโดยกลุมองคกรผูกํากับควบคุมดูแล" และ "การรับผูฝกโดยสถาน
ประกอบการเอง"
ประเภทการรับผูฝกปฏิบัติงานดาน
เทคนิค

การรับผูฝกงานโดยกลุมองคกรผูกํากับควบคุมดูแล
การรับผูฝกงานโดยสถานประกอบการเอง

คูมือฉบับนี้ จะอธิบายถึง "การรับผูฝกงานโดยกลุมองคกรผูกํากับควบคุมดูแล" ซึ่งกลุมองคกรรับผูฝกงานในประเทศญี่ปุนจะรับผูฝก
ปฏิบัติงานดานเทคนิคโดยผานองคกรจัดสงผูฝกงานในตางประเทศ
(1)

สถานภาพการพํานักอาศัยและเนื้อหาการฝกอบรมในปแรก ของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค
สถานภาพการพํานักอาศัยในปแรกของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค คือ "ผูฝ กปฏิบัติงานดานเทคนิค 1-ข" ดวยสถานภาพการ
พํานักอาศัยดังกลาว ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะสามารถดําเนินกิจกรรมได 2 ประเภท คือ
1) "กิจกรรมศึกษาหาความรู" จากการฟงการฝกอบรมที่ดําเนินการโดยกลุมองคกรรับผูฝกงาน ทันทีหลังเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุน
2) "กิจกรรมเพื่อเรียนรูทักษะ" ซึ่งดําเนินการตามสัญญาจางงานกับสถานประกอบการรับผูฝกงาน

(2)

สถานภาพการพํานักอาศัยและเนื้อหาการฝกอบรมในปที่สอง และปที่สามของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค
สถานภาพการพํานักอาศัยในปที่สองและปที่สามของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค คือ "ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 2-ข" ดวย
สถานภาพการพํานักอาศัยนี้ ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะสามารถดําเนินกิจกรรมได ดังตอไปนี้
"ผูที่มีทักษะจากกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคในปแรก สามารถทํางานกับสถานประกอบการเดิมที่ไดฝกงานในป แรก
ตามสัญญาจางงานตอไป เพื่อเรียนรูทกั ษะใหเกิดความชํานาญยิ่งขึ้น"

(3)

ระยะเวลาการพํานักอาศัยอยูในประเทศญี่ปุน
ระยะเวลาที่สามารถพํานักอาศัยอยูในประเทศญี่ปุนภายใตสถานภาพการพํานักอาศัย "การฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค" คือ ไม
เกิน 3 ป โดยคิดจากระยะเวลาของ "ผูฝ กปฏิบัติงานดานเทคนิค 1-ข" และ "ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 2-ข" รวมกัน

(4)

เงื่อนไขการรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค
เงื่อนไขของการเขาประเทศญี่ปุนในฐานะเปนผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคนั้น กําหนดไวในกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมของ
ญี่ปุนดังตอไปนี้
2
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

3.

ทักษะที่จะฝกฝนนั้น ตองไมใชงานสามัญประเภทแรงงานไรฝมือ
ตองมีอายุ 18 ปขึ้นไป และมีการวางแผนไววาจะประกอบอาชีพที่จําเปนตองใชทักษะที่ไดเรียนรูในประเทศญี่ปุนหลัง
กลับประเทศ
มีความประสงคที่จะเรียนรูทักษะ ซึ่งไมสามารถหาโอกาสหรือยากที่จะเรียนรูทักษะนั้นไดในประเทศของตน
มีประสบการณประกอบอาชีพประเภทเดียวกันกับสาขาอาชีพที่จะไดรับการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคในประเทศญี่ปุน
มีการเสนอชื่อจากรัฐบาลกลางหรือสวนทองถิ่นประเทศผูฝกงาน
องคกรจัดสงผูฝกงานตองไมเก็บเงินค้าํ ประกันจากผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค คูสมรส ญาติ ฯลฯ ของผูฝกปฏิบัติงาน
ดานเทคนิค

(5)

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานภาพการพํานักอาศัยจากการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคป แรก เขาสูปที่สอง
มีการกําหนดเงื่อนไขสําหรับการเปลี่ยนสถานภาพการพํานักอาศัยเปน "ผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค 2-ข" ซึ่งเปนสถานภาพการ
พํานักอาศัยสําหรับการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคในปที่สอง ดังตอไปนี้
1) มีการวางแผนไววาจะประกอบอาชีพทีจ่ ําเปนตองใชทักษะที่ไดเรียนรูในประเทศญี่ปุนหลังกลับประเทศ
2) ตองสอบวัดทักษะความสามารถระดับพื้นฐาน 2 หรือเทียบเทาผานเรียบรอยแลว
3) ตองมีความประสงคที่จะเรียนรูทักษะ ในระดับปฏิบัติจริงใหมากยิ่งขึ้นตามแผนการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคทีไ่ ด
กําหนดไว
4) การฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคในปที่สอง และปที่สามนั้น ตองทําในสถานประกอบการเดียวกันกับสถานประกอบการที่
ไดฝกปฏิบัติงานในปแรก

(6)

ประเภทของอาชีพหรืองานที่สามารถปฎิบัติตอในปที่สองของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค
ประเภทของอาชีพหรืองานที่สามารถปฎิบัติตอในปที่สองของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค ซึง่ กําหนดไว ณ วันที่1 เมษายน
2553 มีทั้งหมด 66 สาขาอาชีพ 123 ประเภทงาน

โครงสรางของโครงการฯ โดยสังเขป
โครงสรางของโครงการฯ โดยสังเขป มีดังตอไปนี้

ความรับผิดชอบและการควบคุมดูแลของกลุมองคกรรับผูฝกงาน

สอบวัดทักษะความสามารถระดับพื้นฐาน 2
หรือเทียบเทาผาน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

"ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 1-ข"

"ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 2-ข"

"ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 2-ข"

การอบรมกอน
ฝกงาน

เรียนรูทักษะในสถานประกอบการ
รับผูฝกงาน

2 เดือน

«ฝกปฏิบัติงาน»
ในสถานประกอบการในประเภทอาชีพที่สามารถเลื่อนสถานะไปเปนผูฝกงานดานเทคนิค 2

ดําเนินเรื่องเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ
การพํานักอาศัย

ขอบังคับเกีย่ วกับกฎหมายแรงงาน
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II

คุณสมบัติของผูฝ กปฏิบัติงานดานเทคนิค

ปญหาที่เกิดในระบบการฝกงานกอนหนานี้ มีสาเหตุสําคัญเนื่องมาจากทั้งองคกรผูสงและองคกรรับดําเนินการจัดสงและรับผูฝกงาน/ผูฝก
ปฏิบัติงานดานเทคนิคโดยขาดความเขาใจเนื้อหาสาระของโครงการฯ เปาหมายของโครงการนี้ไมไดอยูที่การรับแรงงานไรฝมือหรือผูที่ตองการ
รายไดเพียงอยางเดียว ตอไปคือคําอธิบายเกี่ยวกับขอพึงระวังสําหรับผูที่มีความประสงคจะไปรับการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุน
1.

ความเขาใจที่ถูกตองตอโครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ "พัฒนาทรัพยากรมนุษย" โดยหวังวาผูที่ไดรับการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะนําทักษะความสามารถที่
ไดรับจากประสบการณดานอุตสาหกรรมและสาขาอาชีพตางๆ ของญี่ปุนไปใชเปนประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ของตนใหเจริญยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูที่มีความประสงคจะไปรับการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุน จึงจําเปนตองทําความเขาใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคอยางลึกซึ้ง พรอมกับมีความตั้งใจมุงมั่นในการเรียนรูทักษะนั้นๆ

2.

การเตรียมความรูภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน
การที่สามารถเขาใจภาษาญี่ปุนไดนั้น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการใชชีวิตอยางปลอดภัย มีสุขอนามัยดี และการเรียนรูทักษะตางๆ ดาน
อุตสาหกรรมที่ประเทศญี่ปุน ถาสื่อสารกับชาวญี่ปุนในองคกรรับผูฝกงานไมได ทานอาจเกิดความกังวลในเรื่องตางๆ อยูคนเดียว ดังนั้น
การฝกภาษาญี่ปุนวันละเล็กละนอยเพือ่ ใหเกิดความคุนเคยกับสําเนียงและสํานวนของภาษาญี่ปนุ ตั้งแตกอนออกเดินทางจะชวยใหทาน
ไมตองตกอยูในสภาพดังกลาว

3.

การศึกษากฎระเบียบที่จําเปนในการดํารงชีวิตที่ประเทศญีป่ ุน
ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะใชชีวิตในประเทศญี่ปุนอยางมากที่สุด เปนเวลา
3 ป จึงจําเปนตองเรียนรูกฎระเบียบในการดํารงชีวิตที่ประเทศญี่ปุนไวลวงหนา
เนื่องจากผูฝกงานเกิดอุบัติเหตุทางจราจรขึ้นบอยครั้ง ดังนั้นจึงมีความสําคัญที่ตอง
ทําความเขาใจกฎจราจรของประเทศญี่ปุน เชน วิธีการขี่จักรยานเปนตน นอกจาก
นั้นถาไดเรียนรูวิธกี ารใชระบบขนสงสาธารณะ การใชโทรศัพทระหวางประเทศ
การจับจายซื้อของ การทิ้งขยะ การใชบริการธนาคารหรือที่ทําการไปรษณีย ฯลฯ
ไวดวยแลว จะชวยใหทานสามารถใชชีวิตที่ประเทศญี่ปุนไดสะดวกสบายยิง่ ขึ้น
สิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือการแยกของใชของตนเองและของผูอื่นใหชัดเจนเพื่อ
ไมใหเกิดขอพิพาทกัน

4.

การรักษาสุขภาพ
ความแตกตางระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศของทานมีอยูมากมายเชน ภูมิอากาศ ประเพณี อาหาร ศาสนา อุปนิสัยของผูคน
ภาษา เปนตน ดังนั้น จึงจําเปนตองคํานึงถึงการรักษาสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ เพื่อปรับตัวในการใชชีวิตในญี่ปุนไดอยาง
เหมาะสมและใหมุงมั่นในการทํากิจกรรมฝกฝนทักษะ

III

สิทธิประโยชนของผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค

การฝกงานระบบใหมที่เริ่มบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นั้น กําหนดใหผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคตองทําสัญญาจางงานกับสถาน
ประกอบการรับผูฝกงานกอนที่จะเดินทางเขาประเทศญี่ปนุ ดังนั้น เมื่อผานการสัมภาษณขั้นสุดทายขององคกรรับผูฝกงานและไดรับการคัดเลือก
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มาเปนผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคเรียบรอยแลว ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคตองทําสัญญาจางงานกับสถานประกอบการรับฝกงาน ตอไปนี้เปนขอ
ควรระวังในการทําสัญญา
1.

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการรับสมัครงาน
เมื่อองคกรจัดสงผูฝกงานไดรับขอมูลการรับสมัครงานจากกลุมองคกรรับผูฝกงานในประเทศญี่ปุนแลวและไดรับอนุญาตจากกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงานใหรับสมัครผูฝกงาน ก็จะเริ่มเปดรับสมัครผูมีความประสงคเปนผูฝ กปฏิบัติงานดานเทคนิค ถาเห็นวาเนือ้ หา
ของการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคสอดคลองกับวัตถุประสงคของตนและไดรบั ความเห็นชอบจากสมาชิกครอบครัวแลวก็ควรที่จะไป
สมัครรวมโครงการ กอนไปสมัครจริงจะตองตรวจสอบเนื้อหาสาระของการรับสมัครนั้นใหเรียบรอยกอน โดยเฉพาะสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
y เนื้อหาของงานที่ตอ งปฏิบัติ (สาขาอาชีพ)
y ชั่วโมงการทํางานตอวัน
y คาจางตอเดือน

2.

y สถานที่ฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค
y ชั่วโมงการทํางานตอหนึ่งสัปดาห
y จํานวนเงินหัก ณ ที่จายทุกประเภท

การทําสัญญาจางงานกับสถานประกอบการรับผูฝกงานในประเทศญี่ปุน
หลังจากสมัครเปนผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคแลว ขั้นตอนตอไปจะมีการสอบ
ขอเขียนและสัมภาษณอยางงายๆ โดยองคกรจัดสงผูฝกงาน ลําดับตอไปคือการ
สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ฯลฯ โดยองคกรรับผูฝกงาน ผูที่ผาน
การสอบทุกประเภทเรียบรอยแลวเทานั้นจึงจะมีสิทธิทําสัญญาจางงานกับ
สถานประกอบการรับผูฝกงานในประเทศญี่ปุน สัญญาจางงานจะมีผลบังคับใช
ณ เวลาเริ่ม "กิจกรรมเพื่อเรียนรูทักษะ" เปนตนไป

3.

การตรวจสอบเงื่อนไขการจางงาน (เงื่อนไขการทํางาน)
เมื่อทําสัญญาจางงาน กลุมองคกรรับผูฝกงานหรือสถานประกอบการรับผูฝกงานจะอธิบายเงื่อนไขการจางงานอยางละเอียด จึงขอให
ผูสมัครทําความเขาใจเงื่อนไขตางๆ ทีม่ ีผลตอตัวทานอยางแทจริง หากมีขอใดที่ไม เห็นดวย ควรปรึกษาหารือกันเพื่อปรับ เปลี่ยน
เงื่อนไขนั้นใหเปนที่ตกลงกันได กรณีที่ทานพอใจกับคําอธิบายนั้นแลวก็ใหลงลายมือชื่อในสัญญาจางงานและหนังสือเงื่อนไขการจาง
งานเพื่อการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคหรือใบแจงเงื่อนไขการทํางาน การลงลายมือชื่อในหนังสือเงื่อนไขการจางงานเพื่อการฝก
ปฏิบัติงานดานเทคนิคนั้น เปนการรับรองวาทาน "ไดรับคําอธิบายเกีย่ วกับเงื่อนไขการทํางานจากองคกรรับผูฝกงานเปนอยางดีและ
เขาใจในสาระที่ไดรับการอธิบายนั้นเรียบรอยแลว"
หนังสือเงื่อนไขการจางงานเพื่อฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
1)
3)
5)
7)

4.

ระยะเวลาสัญญาจางงาน
งานที่ปฏิบัติ (ประเภทงาน/เนื้องาน)
วันหยุดและการลา
การเลิกจาง

2)
4)
6)
8)

สถานที่ปฏิบัติงาน
ชั่วโมงทํางาน ฯลฯ
คาจาง
ประกันสังคม ประกันแรงงาน ประกันสุขภาพ

การทําสัญญากับองคกรจัดสงผูฝก งาน
ผูที่ไดรับคัดเลือกใหเดินทางไปฝกงานในประเทศญี่ปุน (สอบผานการคัดเลือกในทุกขึ้นตอนแลว) จะตองทําสัญญาจางงานกับสถาน
ประกอบการรับผูฝกงานในประเทศญี่ปุน และทําสัญญาจัดหางาน(สัญญาจัดสงผูฝกงานไปฝกงาน)กับองคกรจัดสงผูฝกงานดวย ใบ
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สัญญาฉบับนี้ กําหนดสิทธิประโยชนและระเบียบตางๆซึง่ ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคที่จะไปประเทศญี่ปุนจะตองรักษา โดยเฉพาะสิทธิ
ประโยชนในประเทศญี่ปุนจะตองสอดคลองกับเนื้อหาของสัญญาจางงานที่ทํากับสถานประกอบการรับผูฝกงาน
5.

สิทธิประโยชนระหวางการฝกอบรมกอนเขาฝกงาน(ที่ประเทศญี่ปุน)
กลุมองคกรรับผูฝกงานจะจัดการฝกอบรมทันทีหลังผูฝกงานเดินทางเขาประเทศญี่ปุน กอนเริม่ กิจกรรมฝกฝนทักษะตามสัญญาจางงาน
กับสถานประกอบการรับผูฝกงาน สําหรับคาใชจายตางๆ ที่จําเปนตองใชในชวงการฝกอบรมนั้น กลุมองคกรรับผูฝกงานจะจายเปนคา
เบี้ยเลีย้ งระหวางการฝกอบรม ดังนั้นจึงขอใหผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคตรวจสอบสัญญาจางงานที่ทํากับสถานประกอบการรับให
แนใจวาจะไดรับคาเบี้ยเลีย้ งรายเดือนเปนจํานวนเงินเทาใด คาเบี้ยเลี้ยงระหวางการฝกอบรมนี้ไมถือวาเปนคาจาง จึงไมจําเปนจะตองจาย
ภาษีเงินได

IV

กฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุน

ตอไปจะอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปนุ กฎหมายแรงงานจะเริ่มมีผลใชบังคับตอผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคตั้งแตหลังจบการ
ฝกอบรมกอนเขาฝกงานและเริ่มการเรียนรูทักษะในสถานประกอบการรับผูฝกงาน
1.

ชั่วโมงทํางาน วันหยุด การลา
(1)

ชั่วโมงทํางานและเวลาพัก
1) ชั่วโมงทํางาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตเวลาเริ่มปฏิบัติงานจนถึงเวลาเลิกงานหักเวลาพัก โดยไมรวมเวลาเดินทางไป
กลับจากที่พัก
2) กฎหมายกําหนดชั่วโมงทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน และ 40 ชั่วโมงตอสัปดาห
การทํางานลวงเวลาที่เกินชั่วโมงทํางานที่กฎหมายกําหนด จะมีสิทธิไดรับคาจางลวงเวลา
3) กรณีที่มีชั่วโมงทํางานตอวัน 6 ชั่วโมงขึ้นไป สถานประกอบการรับผูฝกงานจะตองจัดใหมีเวลาพักอยางนอย 45 นาที
หรือเวลาพัก 1 ชั่วโมงกรณีที่มีชั่วโมงทํางาน 8 ชั่วโมงขึ้นไปตอวัน
3) ในกรณีที่มีชวงงานมากกับชวงที่มีงานนอย สถานประกอบการรับผูฝกงานสามารถใชระบบเวลาทํางานแบบยืดหยุนได
โดยไดรับอนุมัติจากทางการ

(2)

วันหยุดและการลา
1) สถานประกอบการรับผูฝกงานจะตองจัดใหผูฝกงานมีวันหยุด 1 วันตอ 1 สัปดาห หรือ 4 วันตอ 4 สัปดาห
2) ในกรณีที่ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคดําเนินกิจกรรมเรียนรูทักษะ 6 เดือนขึ้นไปนับตั้งแตเริ่มงาน และไดทํางานรอยละ
80 ของวันทํางานทั้งหมดในชวงดังกลาว ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคมีสิทธิลาพักผอน10 วัน โดยไดรับคาจาง
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3)

2.

หลังจากนั้นจะไดรับวันลาพักผอนโดยไดรับคาจางเพิ่มขึน้ 1 วันรวมกับวันพักผอนจํานวน 10 วันดังกลาวทุกปที่มีการ
ทํางานอยางตอเนื่อง
วันลาพักผอนโดยไดรับคาจางนี้ มีจุดประสงคเพื่อใหผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคไดพักผอนและฟนฟูสภาพรางกายและ
จิตใจ ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจึงไมตองขอซื้อวันลาพักผอนดังกลาวจากสถานประกอบการรับผูฝกงาน

คาจาง
(1)

หลักเกณฑ 5 ประการของการจายคาจาง
เพื่อใหการจายคาจางเปนไปอยางถูกตอง กฎหมายมาตรฐานแรงงานไดกําหนดหลักเกณฑการจายคาจางไว 5 ประการ
ดังตอไปนี้
1) หลักเกณฑการจายเปนเงินสด
ตองจายคาจางเปนเงินสด (สกุลเงินเยนญี่ปุน)
2) หลักเกณฑการจายโดยตรง
ตองคาจางจายใหแกผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคโดยตรง
3) หลักเกณฑการจายเต็มจํานวน
ตองจายคาจางเต็มจํานวน
4) หลักเกณฑการจายทุกเดือน
ตองจายคาจางทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้งเปนอยางนอย
5) หลักเกณฑการจายตามวันที่กําหนดไว
ตองจายคาจางตามวันที่กําหนดไว

(2)

การโอนเงินคาจางเขาบัญชีธนาคาร
กรณีสถานประกอบการรับผูฝกงานไดตกลงกับผูฝกงานเรื่องการโอนเงินคาจางเขาบัญชีธนาคารของผูฝกงานแลว สถาน
ประกอบการรับผูฝกงาน สามารถโอนเงินคาจางเขาบัญชีธนาคารไดภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
1) ไดรับความยินยอมจากผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคโดยตรง
2) การโอนเงินจะตองโอนเขาบัญชีธนาคารของผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคซึ่งผูฝ กปฏิบัติงานดานเทคนิคเปนผูระบุ
3) ตองสามารถถอนเงินคาจางที่โอนเขาบัญชีนั้นไดเต็มจํานวน ณ วันจายคาจางตามที่กําหนดไว

(3)

การหักเงินจากคาจาง
ขอยกเวนในหลักเกณฑการจายคาจางเต็มจํานวนคือ สถานประกอบการสามารถหักเงิน ณ ที่จายไดดังตอไปนี้
1) ภาษีเงินได ภาษีทอ งถิ่นพํานัก เบี้ยประกันสังคม และเบีย้ ประกันแรงงาน
กฎหมายญี่ปุนกําหนดไววา การหักภาษีเงินได ภาษีทองถิ่นพํานัก ประกันสังคม และเบี้ยประกันแรงงาน ณ ที่จายนั้น
เปนสิ่งที่กระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
2) คาหอพักและคาสาธารณูปโภค ฯลฯ
ในกรณีที่มีการหักคาใชจายดังกลาวจากคาจางนั้น สถานประกอบการรับผูฝกงาน จะตองทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางไวลวงหนา

(4)

คาจางลวงเวลา
กรณีที่ใหทํางานในวันหยุดหรือในเวลากลางคืน สถานประกอบการรับผูฝกงานจะตองจายคาจางลวงเวลาโดยคิดตามอัตราที่
กําหนดไวดังนี้
1) การทํางานลวงเวลา (ทํางานเกินจํานวนชั่วโมงทํางานตามที่กฎหมายกําหนดไว) สถานประกอบการรับผูฝกงานจะตอง
จายคาจางเพิม่ ขึ้นรอยละ 25 ขึ้นไป (ในหลักการ)
2) การทํางานกลางคืน (การทํางานตั้งแต 22.00 น. ถึง 05.00 น.) สถานประกอบการรับผูฝกงานจะตองจายคาจางเพิ่ม
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3)

(5)

3.

4.

รอยละ 25 ขึน้ ไป
การทํางานวันหยุด (การทํางานในวันหยุดตามกฎหมาย) สถานประกอบการรับผูฝกงานจะตองจายคาจางเพิม่
รอยละ 35 ขึน้ ไป

คาจางขั้นต่ํา
กฎหมายญี่ปุนไดกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายวาดวยคาจางขั้นต่ํา หากไมจายคาจางสูงกวาหรือเทากับคาจางขั้นต่ําจะ
ถือวาผิดกฎหมายวาดวยคาจางขั้นต่ํา คาจางขั้นต่ําแบงออกเปน 2 ประเภทดังตอไปนี้
1) คาจางขั้นต่ําแยกตามทองถิ่น
แตละจังหวัดเปนผูกําหนด และมีผลบังคับใชตอผูใชแรงงานที่ทํางานในจังหวัดนั้นๆ คาจางประเภทนี้จะมีการแกไขเปน
ประจําทุกป
2) คาจางขั้นต่ําตามประเภทอุตสาหกรรม
มีผลบังคับใชตอผูใชแรงงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ

ความปลอดภัยและสุขอนามัย กับการดูแลรักษาสุขภาพ
(1)

หลังจบการฝกอบรมกอนฝกงานและเริ่มกิจกรรมเรียนรูทักษะแลว (เมื่อจางงาน) สถานประกอบการรับผูฝกงานจะจัดหลักสูตร
การศึกษาดานความปลอดภัยและสุขอนามัย ผูฝกงานจะตองเขารับฟงการบรรยายหลักสูตรนี้และปฏิบัติตามอยางเครงครัด

(2)

กรณีของการปฏิบัติงานที่จําเปนตองมีใบอนุญาตเชนการขับเคลื่อนปนจั่น งานใชเครื่องปนจั่นชนิดรอกแขวน รถยก ฯลฯ หรือ
งานที่ตองผานการฝกอบรมพิเศษดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผูฝกงานจะตองไดรับใบอนุญาตหรือจบหลักสูตรการ
อบรมทักษะพิเศษกอน จึงจะสามารถเขาไปปฏิบัติงานได

(3)

สถานประกอบการรับผูฝกงานจะจัดการตรวจสุขภาพเมื่อเริ่มเขาทํางานและหลังจากนั้นจะมีการจัดการตรวจสุขภาพเปนประจํา
ทุกปเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ ผูฝกงานจึงตองเขารับการตรวจสุขภาพทุกครั้ง

ประกันแรงงาน
ประกันแรงงาน ประกอบดวยประกันชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานและประกันการจางงาน สถานประกอบการ
ที่มีลูกจาง 1 คนขึ้นไปจะตองทําประกันแรงงาน ยกเวนกรณีที่เปนกิจการที่จางสมาชิกครอบครัวที่อาศัยในครัวเรือนเดียวกันเทานั้น
กรณีที่เปนกิจการสวนตัวของครอบครัวเกษตรกรที่มีลูกจางไมถึง 5 คน จะไมบังคับใหทําประกันแรงงาน แตจะแนะนําใหทําประกัน
แรงงานเนื่องจากลูกจางมีความเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บระหวางทําการเกษตร
(1)

ประกันชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน
ผูเอาประกันจะไดรับเงินสิทธิประโยชนจากประกันนี้เมื่อไดรับบาดเจ็บ ปวยเปนโรค เสียชีวิต ฯลฯ จากการปฏิบัติงานใน
หนาที่หรือระหวางการเดินทางไปทํางานหรือกลับที่พัก สําหรับเบี้ยประกันนั้น สถานประกอบการรับผูฝกงานเปนผูจาย
ทั้งหมด

(2)

ประกันการจางงาน
ผูเอาประกันจะไดรับเงินสิทธิประโยชนนี่จากการประกันนี้ กรณีที่ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิควางงานหรือเกิดความยากลําบาก
ในการที่จะจางงานตอไป สวนเบี้ยประกันการจางงานนั้น สถานประกอบการรับผูฝกงานและผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคทั้ง
สองฝายจะเปนผูจายรวมกันในอัตราที่กําหนดไว
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V

ประกันสังคมของประเทศญี่ปุน

ประเทศญี่ปุนมีระบบประกันสุขภาพทางการแพทยที่รัฐบาลเปนผูจัด 2 ประเภท คือ ประกันสุขภาพของรัฐซึ่งรัฐบาลเปนผูจัดและประกันสุขภาพ
ที่นายจางจัดให นอกจากนี้มีระบบการประกันบํานาญ 2 ประเภท คือ ประกันบํานาญของรัฐซึ่งรัฐบาลเปนผูจัดและประกันบํานาญที่นายจาง
จัดให รายละเอียดของประกัน 4 ประเภทมีดังตอไปนี้
1.

ประกันสุขภาพของรัฐ
ประกันสุขภาพของรัฐเปนประกันสังคมที่จายคารักษาพยาบาลใหเมื่อปวยหรือไดรับบาดเจ็บตามกฎหมายประกันสุขภาพประชาชาติ
กรณีที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาล ผูไดเขารับการรักษาจะตองจายคารักษาเองรอยละ 30 ของคารักษาพยาบาลทั้งหมด

2.

ประกันสุขภาพที่นายจางจัดให
ประกันสุขภาพที่นายจางจัดใหเปนระบบประกันทางการแพทย ซึ่งคนทํางานในบริษัทเอกชนจะไดรับคารักษาพยาบาลในกรณีที่ปวย
หรือไดรับบาดเจ็บเนื่องจากสาเหตุที่ไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ผูเขารับการรักษาจะตองจายรอยละ 30 ของคารักษาพยาบาล
ทั้งหมดดวยตนเอง สําหรับเบี้ยประกันประเภทนี้ สถานประกอบการรับผูฝกงานและผูฝกงานจะจายฝายละครึ่ง

3.

ประกันบํานาญของรัฐ
ประกันบํานาญของรัฐ เปนระบบประกันบํานาญที่รัฐบาลบังคับใหประชาชนทุกคน (รวมถึงคนตางชาติที่ไดจดทะเบียนพํานักใน
ประเทศญี่ปุนดวย) เขาระบบประกัน โดยมีจุดประสงคเพือ่ จายเงินประกัน 3 ประเภท คือ ประกันผูสูงอายุ ประกันผูพิการ และประกัน
ครอบครัวของผูเสียชีวิต โดยผูเอาประกันตองเปนผูจายคาเบี้ยประกันทั้งหมด

4.

ประกันบํานาญที่นายจางจัดให
ประกันบํานาญที่นายจางจัดใหเปนระบบประกันบํานาญที่รัฐบาลบังคับใหบริษัทนิติบุคคลที่จางลูกจางประจําทําไว โดยมีจุดประสงค
เพื่อจายเงินประกัน 3 ประเภท คือ ประกันผูสูงอายุ ประกันผูพิการ และประกันครอบครัวของผูเ สียชีวิต สําหรับเบีย้ ประกันประเภทนี้
สถานประกอบการรับผูฝกงานและผูฝกงานจะแบงจายกันฝายละครึ่ง

5.

เงินชดเชยชั่วคราวในกรณีที่ออกจากประกัน
มีการจัดระบบเงินชดเชยชั่วคราวไวสาํ หรับคนตางชาติซึ่งพํานักอาศัยอยูในประเทศญี่ปุนในระยะเวลาสั้น ในกรณีที่ตองออกจากประกัน
ทั้งประกันบํานาญของรัฐและประกันบํานาญที่นายจางจัดให และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ โดยจะตองยื่นคํารองภายใน 2
ปหลังกลับประเทศและจะไดรับคืนเงินชดเชยชั่วคราว
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(1)
(2)
(3)
(4)
VI

ผูที่ไมไดมีสัญชาติญี่ปุน
ผูที่ไดจายเบี้ยประกันบํานาญของรัฐหรือประกันบํานาญที่นายจางจัดให เปนระยะเวลา 6 เดือนขึน้ ไป
ผูที่ไมมีที่อยูอาศัยในประเทศญี่ปุน
ผูที่ไมเคยไดรับเงินบํานาญ (รวมถึงคาเบี้ยเลี้ยงผูพิการ)

ขอควรระวังระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ปุน

เพื่อใหการใชชีวิตในประเทศญี่ปุนเปนไปอยางราบรื่น มีสุขภาพดีและมีความสุขในงานยิ่งขึ้น ผูฝกงานจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ตางๆ รวมถึงมารยาททางสังคมดวย ตอไปคือขอควรระวังในการดํารงชีวิตในประเทศญี่ปุน จึงขอใหทําความเขาใจไวลวงหนากอนเดินทางมา
ประเทศญี่ปุน
1.

การหามทํากิจกรรมนอกเหนือสถานภาพการพํานักอาศัย
กิจกรรมของผูฝกปฏิบัติงานเทคนิคจะตองเปนไปตามกฎหมายตรวจคนเขาเมืองของประเทศญีป่ ุน การรับทํางานพิเศษหรือทํางาน
ชั่วคราวนอกเหนือไปจากการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคนัน้ ถือวาเปนกิจกรรมเหนือสถานภาพการพํานักอาศัยซึ่งเปนเรื่องตองหาม หาก
มีการกระทําผิดอาจถูกสงกลับประเทศได จึงขอใหอยาทําเชนนั้นเปนอันขาด

2.

การลอลวงตางๆ จากบุคคลภายนอก
ทานอาจพบบุคคลภายนอกที่ชักชวนวาถาไปทํางานในสถานประกอบการอื่นจะไดรับคาจางสูงกวาปจจุบัน อยาเชือ่ คําชักชวนเหลานัน้
และหามหลบหนีไปจากสถานประกอบการรับผูฝกงานและไปทํางานที่อื่น

3.

การเก็บรักษาหนังสือเดินทางและบัตรประจําตัวคนตางดาว
ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจําเปนตองพกหนังสือเดินทางติดตัวไวตลอดเวลาจนกวาจะไดรับบัตรประจําตัวคนตางดาว หลังจากไดรับ
แลว ก็จะตองพกบัตรประจําตัวคนตางดาวนั้นติดตัวไวตลอดเวลาแทนหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางนั้นไมจําเปนตองใชนอกจากถึง
เวลาจําเปนตองทําเรื่องตออายุการอนุญาตพํานักอาศัยหรือเปลี่ยนสถานภาพการพํานักอาศัย จึงขอใหเก็บรักษาไวเปนอยางดี ดวย

4.

การรักษากฎจราจร
ทุกปจะมีผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคหลายทานประสบอุบตั ิเหตุทางจราจร
ประเทศญี่ปุนมีกฎระเบียบทางจราจรที่สําคัญอยางหนึ่งคือ "รถยนตแลนฝงซาย
คนเดินถนนฝงขวา" จึงขอใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังมีขอ
ควรระวังอีก ประการหนึ่งคือ ที่ประเทศญี่ปุน คนขับรถยนตจะขับตามสัญญาณ
จราจรอยางเครงครัด ดังนั้นเมื่อสัญญาณไฟสําหรับคนเดินถนนเปนสีแดง จงอยา
พยายามขามถนนอยางเด็ดขาด เมื่อสัญญาณไฟสําหรับรถยนตเปนไฟเขียวรถจะ
ไมหยุด จึงเปนอันตรายหากขามถนนตอนนั้น เวลาที่ขี่จกั รยานก็เชนกัน ขอใหขี่
ตามสัญญาณจราจรและขี่ชิดซายเพือ่ ไมใหเกิดอุบัติเหตุ

5.

การเก็บรักษาสมุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ
ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคจะตองเก็บรักษาเงินสด สมุดบัญชีธนาคาร ตราประทับชื่อ บัตรธนาคาร ฯลฯ ใหดีดวยตนเอง กฎหมายหาม
ไมใหสถานประกอบการรับผูฝกงานเก็บของมีคาเหลานี้แทนผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค
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6.

การดูแลรักษาสุขภาพ
เทาที่ผานมา มีผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคบางคนไดรับบาดเจ็บระหวางการฝกปฏิบัติงาน เจ็บปวยหรือเปนโรคทางจิตเนื่องจากความ
แตกตางในการดํารงชีวิตตางแดนซึ่งไมคุนเคย จึงจําเปนที่ผูฝกงานจะตองพยายามรับประทานอาหารที่มีความสมดุลทางโภชนาการ และ
ที่สําคัญคือหากมีเรื่องกังวลใจไมควรเก็บไวคนเดียว ควรปรึกษากับเพื่อนรวมงานหรือผูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตประจําวัน
หรือติดตอพูดคุยกับครอบครัวที่รอขาวคราวจากทานอยูตลอดเวลาก็ได นอกจากนี้ องคกร JITCO มีบริการใหคําปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต
อยูตลอดเวลา

7.

การปองกันอุบัตเิ หตุระหวางฝกปฏิบัตงิ านดานเทคนิค
การควบคุมดานความปลอดภัยและการดูแลรักษาสุขภาพระหวางฝกปฏิบัติงานเทคนิคนั้นเปนเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบขององคกร
รับผูฝกงาน อยางไรก็ตาม ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคเองก็ควรพยายามรักษาความปลอดภัยโดยปฏิบัติตามคําชี้แนะขององคกรรับผู
ฝกงาน จะไดไมประสบอุบัติเหตุ และขอใหระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้เปนพิเศษ
(1)
ปฏิบัติตามคําชี้แนะของผูฝกสอนหรือหัวหนางาน
(2)
ปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานและไมทําอะไรโดยพลการ
(3)
ตรวจสอบความปลอดภัยตลอดเวลาขณะทํางานบนที่สูง รวมถึงงานที่อาจเกิดอันตรายจากวัสดุ/สารเคมีที่จัดเก็บอยูบ นที่สูง
หรือทํางานกับวัตถุดิบที่มีความรอนสูง เปนตน
(4)
ตองสวมอุปกรณปองกันภัย เชน หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย ถุงมือ แวนตา หนากาก เข็มขัดนิรภัย เปนตน ในกรณีที่กําหนดให
ทําการสวมใสอุปกรณดังกลาว
(5)
พยายามจัดเก็บสิ่งของในสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบ

8.

การกําจัดขยะ
ที่ประเทศญี่ปุน เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเก็บขยะจากครัว
เรือนโดยแยกตามประเภทขยะ เพือ่ ปองกันการทําลายสภาพแวดลอม และ
ลดกาซคารบอนไดออกไซด วันเก็บขยะแยกตามประเภทนั้นแตกตางกันไป
ตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง จึงขอใหนําขยะไปวางตาม
สถานที่และประเภทที่กําหนดไวตามคําชี้แนะของผูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
ใชชีวิตประจําวันของทาน

9.

ภาษีทองถิ่นพํานัก
ภาษีทองถิ่นพํานักของญี่ปุน จะเรียกเก็บโดยคิดคํานวนจากรายไดในปกอนหนา ดังนั้นในปที่ทานเดินทางเขาประเทศญี่ปุนจะไมมีการ
เรียกเก็บ แตปที่กลับประเทศทานจะตองชําระภาษีประชาชนทั้งจํานวนโดยคํานวนจากรายไดในปกอนหนานั้น อาจมีกรณีเชน สถาน
ประกอบการรับผูฝกงานหักภาษีทองถิ่นพํานักของยอดคงเหลือทั้งหมดครั้งเดียวจากคาจางครั้งสุดทาย จึงขอใหเขาใจเรื่องนี้ไวลวงหนา
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VII

ขอปฏิบัติเมื่อเกิดปญหาในระหวางการฝกงาน

การฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคระบบใหมนี้ กําหนดใหกลุมองคกรรับผูฝกงานตองใหคําปรึกษาแกผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค และยังกําหนดไว
ดวยวา ในการฝกอบรมกอนฝกงานที่ทานเขารวมหลังเดินทางเขาสูประเทศญี่ปุน กลุมองคกรรับผูฝกงานจะตองอธิบายเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เชน
"เมื่อเกิดปญหาควรปรึกษากับใครและเมื่อไร" ใหผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิครับทราบ ดังนั้น หากผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคมีปญหาไมวาเรื่อง
อะไรก็ตาม สิ่งแรกที่ตองทําคือไปปรึกษากับกลุมองคกรรับผูฝกงาน
อยางไรก็ตาม การปรึกษากับกลุมองคกรรับผูฝกงานนั้นไมใชวาจะสามารถแกไขปญหาไดเสมอไป ดังนั้นจึงขอแนะนําใหผูฝกงานติดตอขอ
คําปรึกษาตามรายละเอียดดังตอไปนี้ ซึง่ ควรเก็บไวเปนขอมูลอางอิง
1.

การใหคําปรึกษาเปนภาษาตางประเทศ ของ JITCO
เจาหนาที่ชาวจีน อินโดนีเซีย และเวียดนามที่มีความรูอยางดีเกี่ยวกับโครงการและการดําเนินการตางๆ จะใหคําปรึกษาแกผูฝก
ปฏิบัติงานเทคนิคดวยภาษานั้นๆ ทางโทรศัพทและจดหมาย
โทรศัพทฟรี: 0120-022332
โทรศัพทธรรมดา: 03-6430-1111
ภาษา
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาจีน

ภาษาเวียดนาม

2.

วันรับปรึกษา
วันอังคาร
วันเสาร
วันพฤหัสบดี
วันเสาร

เวลาทําการ
11:00 น.- 19:00 น. (หยุดพักกลางวัน 13:00 น. - 14:00 น.)
13:00 น.-20:00 น.
11:00 น. - 19:00 (หยุดพักกลางวัน 13:00 -น. 14:00 น.)
13:00 น.-20:00 น.

วันศุกร
วันเสาร

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

การรับปรึกษาดานสุขภาพและการแพทย ของ JITCO
แพทยที่ปรึกษาของ JITCO คอยรับปรึกษาปญหาทางการแพทย เชน การตรวจสุขภาพทั่วไปหรือวิธีไปพบแพทย ฯลฯ ในวันพุธแรกของ
เดือน (เวลา 14:00 น.- 17:00 น.) ดวยภาษาญี่ปุน รับปรึกษาทั้งทางโทรศัพทและเดินทางมาดวยตนเอง
กรณีที่จะเดินทางมาปรึกษาดวยตนเองตองนัดลวงหนา
โทรศัพท : 03-6430-1118

3.

การรับปรึกษาดานสุขภาพจิต ของ JITCO
ผูแนะนําเฉพาะดานจะใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหากังวลใจและปญหาอื่นๆ ของผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค ทุกวัน
(เวนวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการ) เวลา 9:00 น.- 17:00 น.
โทรศัพท: 03-6430-1173

4.

สํานักงานตรวจคนเขาเมืองสวนทองถิน่
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองสวนทองถิน่ มีหนาที่รับผิดชอบในการชี้แนะและควบคุมกลุมองคกรรับผูฝกงานและสถานประกอบการรับผู
ฝกงาน เพื่อใหการดําเนินโครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคเปนไปอยางถูกตอง อาจมีปญหาบางเรื่องที่ควรขอคําปรึกษาจากสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองสวนทองถิ่น หากตัดสินใจไมไดขอใหปรึกษากับ JITCO
12
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5.

แผนกควบคุมของสํานักงานมาตรฐานแรงงานประจําจังหวัด
แผนกควบคุมของสํานักงานมาตรฐานแรงงานประจําจังหวัดมีหนาที่รับผิดชอบในการชี้แนะและควบคุมสถานประกอบการรับผูฝกงาน
เพื่อใหดําเนินการโดยถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายมาตรฐานแรงงาน กฎหมายวาดวยคาจางขั้นต่ํา กฎหมายวาดวย
ประกันชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน ฯลฯ หากพบสถานการณที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขการทํางาน ผูฝก
ปฏิบัติงานดานเทคนิคสามารถติดตอปรึกษาไดที่ฝายใหคําปรึกษาสําหรับคนตางชาติของแผนกควบคุม สํานักงานแรงงาน

6.

สถานทูตและสถานกงสุลของแตละประเทศ
แตละประเทศมีสถานทูตและสถานกงสุลประจําอยูในประเทศญี่ปุน ซึ่งมีหนาที่สําคัญคือคุมครองประชาชนของประเทศตนที่อยูใน
ตางประเทศ เปนทีพ่ ึ่งสําคัญสําหรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค กอนเดินทางมาประเทศญี่ปุนผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคควรตรวจสอบที่
อยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอของสถานทูตและสถานกงสุลเตรียมไว

7.

เจาหนาที่ขององคกรจัดสงผูฝกงานที่ประจําอยูในประเทศญี่ปุน
องคกรจัดสงผูฝกงานหลายแหงมีสํานักงานในประเทศญี่ปุนและสงเจาหนาที่ของตนมาประจําอยู การไดพูดคุยกับเจาหนาที่ดวยภาษาแม
จะชวยทําใหมีบรรยากาศเปนกันเอง ผูฝ กงานจึงควรตรวจสอบที่อยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอของสํานักงานนั้นๆ กอนเดินทางมา
ประเทศญี่ปุน

VIII

JITCO

JITCO เปนองคกรสาธารณประโยชนซึ่งกอตั้งขึ้นในป 2534 รวมกัน 5 กระทรวง คือ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม และกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและทองเที่ยว
ภารกิจหลักคือสงเสริมการดําเนินโครงการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคสําหรับคนตางชาติใหเปนไปอยางเหมาะสมและราบรื่น โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1.

ใหความชวยเหลือและคําชี้แนะแกองคกรเอกชนและสถานประกอบการที่ดําเนินการรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค และองคกรจัดสงผู
ฝกงานในประเทศผูฝกงาน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของเปนไปอยางเหมาะสม

2.

ใหคําปรึกษาแกผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคในเรื่องที่ผูฝกงานกังวลใจ รวมทั้งใหความชวยเหลือและคําชี้แนะเพื่อคุม ครองสิทธิประโยชน
ทางกฎหมายที่ไดกําหนดไวในกฎหมายของประเทศญี่ปุน

3.

ใหความชวยเหลือแกองคกรรับผูฝกงาน ผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค และองคกรจัดสงผูฝกงาน เพื่อใหการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคซึง่
เปนวัตถุประสงคหลักของโครงการสัมฤทธิ์ผล
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แบบ JITCO 10-38
JITCO 書式 10－38

สัญญาจางงานเพือ
่ การฝกปฏิบต
ั ง
ิ านเทคนิค
技 能 実 習 の た め の 雇 用 契 約 書
สถานประกอบการผูร บ
ั ผูฝ
 ก
 ปฏิบต
ั งิ านเทคนิค
（ตอไปนีเ้ รียกวา
“สถานประกอบการผูร บ
ั ”）และผูฝ
 ก
 ปฏิบต
ั งิ านเทคนิค（รวมถึงผูสมัครทีย
่ งั ไมไดเดินทางไปฝกปฏิบต
ั งิ านเทคนิค）
（ตอไปนีเ้ รียกวา “ผูฝ
 ก
 งาน”）ไดรว มตกลงทําสัญญาจางงานตามเงือ
่ นไข
ทีร่ ะบุในเอกสารแนบ เงื่อนไขการจางงานเพือ
่ การฝกปฏิบต
ั งิ านเทคนิค
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。
สัญญาจางงานนีเ้ ริม
่ มีผลใชบงั คับเมือ
่ ผูฝ
 ก
 งานไดเดินทางเขาสูป
 ระเทศญีป
่ ุนดวยสถานภาพการพํานัก
“ผูฝ
 ก
 ปฏิบต
ั งิ านเทคนิค1- ” และไดเริม
่ ดําเนินกิจกรรมฝกฝนทักษะตามสถานะนัน
้ แลว
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。
ในกรณีทวี่ ันเดินทางเขาประเทศญีป
่ ุนจริงของผูฝ
 กงานแตกตางจากกําหนดการทีร่ ะบุในเอกสารเงื่อนไขการจางงาน
เพือ
่ การฝกปฏิบต
ั ิงานเทคนิค (เอกสารแนบ เงือ
่ นไขการจางงานเพือ
่ การฝกปฏิบต
ั งิ านเทคนิค) จะถือวาระยะเวลา
ของสัญญาจางงานทีเ่ ขียนไวในเงื่อนไขการจางงาน (วันเริม
่ ตนและสิน
้ สุดของสัญญา) ไดถก
ู แกไขใหสอดคลอง
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。
นอกจากนี้ สัญญาจางงานนีจ
้ ะสิน
้ สุดลงในกรณีทผ
ี่ ฝ
ู ก
 งานสูญเสียสิทธิ์การพํานักไมวา ดวยสาเหตุใด 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。
สัญญาจางงานและเงือ
่ นไขการจางงานเพือ
่ การฝกปฏิบต
ั ิงานเทคนิคถูกจัดทําขึน
้ 2 ชุด โดยสถานประกอบการผูร ับ
และผูฝ
 ก
 งานเก็บรักษาไวคนละชุด
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)
年

สถานประกอบการผูร บ
ั
甲

(ตราประทับ)

印
ชือ
่ สถานประกอบการผูร บ
ั ผูฝ
 ก
 ปฏิบต
ั งิ านเทคนิค/
ตําแหนงตัวแทน/ชือ
่ /ตราประทับ

(เดือน)
月

ผูฝ
 ก
 ปฏิบต
ั ิงานเทคนิค

乙
(ลายมือชือ
่ ผูฝ
 ก
 ปฏิบต
ั งิ านเทคนิค)

（技能実習生の署名）

（実習実施機関名・代表者役職名・氏名・捺印）
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(วันที)่
日

เงื่อนไขการจางงานเพื่อการฝกปฏิบัติงานเทคนิค
雇用条件書
□

ฝกปฏิบัติงานเทคนิค 1 เทานั้น
１号のみのコース

□

รูปแบบภาษาไทย
タイ語版

様式

ฝกปฏิบัติงานเทคนิค 2
２号コース
(ป)
年

ถึง

(เดือน)
月

(วันที่)
日

殿
สถานประกอบการผูรับผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค
実習実施機関名
ที่อยู
所 在 地
หมายเลขโทรศัพท
電 話 番 号
ชื่อ/ตําแหนง ตัวแทนสถานประกอบการผูรับผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค
代表者 職 氏名
Ⅰ．ระยะเวลาสัญญาจางงาน
雇用契約期間
ระยะเวลาสัญญาจางงาน
雇用契約期間
(วันที่
(ป)
（
年
月

日

(เดือน)
～

年

(วันที่) ～
月
日）

(ป)

(เดือน)
(วันที่))
○ กําหนดการเขาญี่ปุน
入国予定日

ตราประทับ
印

(เดือน)
月

(วันที่)
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
(อาจจะไมตอสัญญาทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขการประเมินผลเพื่อตอสัญญา หรือสถานประกอบการผูรับผูฝกปฏิบัติงานเทคนิคมีปญหาดานการเงิน เนื่องจาก
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/เนื้องาน)

従事すべき業務（職種・作業）の内容

Ⅳ．ชั่วโมงทํางาน ฯลฯ
労働時間等
１．เวลาเริ่ม/เลิกงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงานใน 1 วัน
ชั่วโมง
นาที
始業・終業の時刻等
１日の所定労働時間数
時間
分
นาฬิกา
นาที)
เลิกงาน (
นาฬิกา
นาที)
（1）เริ่มงาน (
始業 （
時
分）
終業 （
時
分）
(2)【กรอกขอมูลเฉพาะในหัวขอที่สอดคลอง 】
【次の制度が労働者に適用される場合】
□ ระบบเวลาทํางานแบบยืดหยุน (การทํางานที่ไมมีกําหนดเวลาการทํางานที่ชัดเจน: ใชระบบเวลาทํางานแบบยืดหยุนในหนวย (
)
変形労働時間制:（
）単位の変形労働時間制
◎ในกรณีที่ใชระบบเวลาทํางานยืดหยุนในหนวย 1 ป ใหแนบสําเนาปฏิทินปฏิบัติงานรายปแปลเปนภาษาของผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค และสําเนาขอตกลง
เกี่ยวกับระบบเวลาทํางานยืดหยุนที่เคยยื่นใหกับสํานักงานควบคุมมาตรฐานแรงงาน
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: ทํางานตามชวงเวลาตอไปนี้
交替制として、次の勤務時間の組み合わせによる。
เริ่มงาน (
นาฬิกา
นาที) เลิกงาน (
นาฬิกา
นาที) (จํานวนวัน
เวลาพัก
นาที ระยะเวลาทํางานใน 1 วัน
ชั่วโมง
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)
นาฬิกา
นาที) เลิกงาน (
นาฬิกา
นาที) (จํานวนวัน
เวลาพัก
นาที ระยะเวลาทํางานใน 1 วัน
ชั่วโมง
นาที)
เริ่มงาน (
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)
นาฬิกา
นาที) เลิกงาน (
นาฬิกา
นาที) (จํานวนวัน
เวลาพัก
นาที ระยะเวลาทํางานใน 1 วัน
ชั่วโมง
นาที)
เริ่มงาน (
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
ชั่วโมง
นาที (ระยะเวลาปฏิบัติงานรวมตอป
ชั่วโมง)
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 (ปที่ 1:
วัน, ปที่ 2:
วัน, ปที่ 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
詳細は、就業規則
第
条～第
条、第

, ขอ
-- ขอ
,ขอ
条～第
条、第

-- ขอ
条～第

条

Ⅴ．วันหยุด
休 日
・วันหยุดปกติ: วัน
ของสัปดาห, วันหยุดประจําชาติญี่ปุน, อื่น 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）
วัน, อื่น ๆ (
)
(แนบสําเนาปฏิทินรายปแปลเปนภาษาของผูฝกงาน)
・วันหยุดพิเศษ: ทุกสัปดาห/เดือน
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 →
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．การลาอื่น ๆ
มีคาจาง (
その他の休暇
有給（
○ ดูรายละเอียดในระเบียบการจางงาน ขอ
詳細は、就業規則 第
条～第

) ไมมีคาจาง (
）
無給（
-- ขอ
, ขอ
-- ขอ
条、第
条～第
条

วัน

)
）

Ⅶ．คาจาง
賃 金
１．คาจางพื้นฐาน
基本賃金

□ตอเดือน (
月 給 （

□ตอวัน (
日給（

เยน)
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、
（

เยน)
円）

□ตอชั่วโมง (
時間給 （

เยน)
円）

)
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
กรณีเกินเวลาที่กฏหมายกําหนด
所定時間外
法定超
(
)％
กรณีเกินเวลาที่กฏหมายกําหนดมากกวา 60 ชั่วโมง
法定60時間超
(
)％
กรณีเกินเวลาทํางานของบริษัท
所定超
(
)％
（b）ทํางานในวันหยุด สําหรับวันหยุดตามกฏหมาย
สําหรับวันหยุดที่ไมไดกําหนดไวในกฏหมาย
休
日
法定休日
(
)％、法定外休日
(
（c）ทํางานกลางคืน
深
夜
(
)％
４．วันคิดคาจาง
賃金締切日

วันที่
（

ของทุกเดือน (
）－毎月
日、

５．วันจายคาจาง
賃金支払日

วันที่
（

ของทุกเดือน (
）－毎月
日、

６．วิธีชําระเงิน
賃金支払方法

□

เงินสด
通貨払

７．หักคาจาง ณ ที่จายตามขอตกลงแรงงาน
労使協定に基づく賃金支払時の控除

□

（

) , วันที่
ของทุกเดือน (
）－毎月
日

)

) , วันที่
ของทุกเดือน (
（
）－毎月
日

โอนเขาบัญชีธนาคาร
口座振込み
□ ไมหัก
無

□ หัก
有

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
（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 กรณีนายจางใหออกอันเนื่องมาจากความผิดของผูฝกปฏิบัติงาน 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
詳細は、就業規則 第
条～第

-- ขอ
条、第

, ขอ
-- ขอ
条～第
条

Ⅸ．อื่น ๆ
その他
・การจัดใหเขาระบบประกัน
社会保険の加入状況
(□ ประกันบํานาญที่นายจางจัดให
（

厚生年金

・ประกันแรงงาน

□ ประกันบํานาญของรัฐ

国民年金

□ ประกันสุขภาพที่นายจางจัดให

健康保険

国民健康保険

□ ประกันสุขภาพของรัฐ)
）

(□ ประกันการจางงาน □ ประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน)

労働保険の適用

（

雇用保険

・ตรวจสุขภาพเมื่อรับเขาทํางาน
雇入れ時の健康診断
・ตรวจสุขภาพตามกําหนดครั้งแรก
初回の定期健康診断

労災保険
(ป)
年
(ป)
年

）
(เดือน)
月
(เดือน) (หลังจากนั้นตรวจทุก
月

・ลายมือชื่อผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค
受取人(署名）
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(その後

ごとに実施)

)

เอกสารประกอบ
別 紙
การจายคาจาง
賃金の支払い

１．คาจางพื้นฐาน □ ตอเดือน (
基本賃金

月

給

□ ตอวัน (

เยน)

（

円）

日

給 （

● จํานวนเงินตอชั่วโมง (

□ ตอชั่วโมง (

เยน)
円）

เยน)

時間給 （

円）

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

（b） (คา

円／

（

手当

円／
:

（

円／
:

（

）
)

計算方法：

）

เยน / วิธีคํานวณ:

手当

（d） (คา

計算方法：

เยน / วิธีคํานวณ:

:

（c） (คา

)

)

計算方法：

）

เยน / วิธีคํานวณ:

手当

円／

３．ประมาณคาจางที่ไดรับตอเดือน (1+2)

)

計算方法：

）

ประมาณ

１ヵ月当たりの支払い概算額（１＋２）

เยน (ยอดรวม)

約

円(合計）

４．รายการหัก ณ ที่จาย
賃金支払時に控除する項目
（a）ภาษีเงินได
税

ประมาณ

金

（約

（c）คาประกันสังคม
社

会

保

険

円）、

ประมาณ

เยน

料

円）、

（約

（e）คาที่พัก
住

居

（f）อื่น ๆ
その他

（b）ประกันการจางงาน

เยน

雇

用

保

険

ประมาณ
料

（d）คาอาหาร
食

費

เยน

（約

円）

เยน
（

円）

เยน
費（

円）
(คาสาธารณูปโภค)

ประมาณ

（水道光熱費）

（約

(

) ประมาณ

（
● รวมยอดเงินที่หัก
控除する金額の合計

）

（約

（

เยน

(

円）、

ประมาณ
約

(

เยน
円）、

) ประมาณ
）

เยน

（約

円）

) ประมาณ

（

）

เยน

（約

円）

เยน
円

● เงินที่ไดรับจริงเมื่อจายคาจางประจําเดือน (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
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円

（時間外労働の割増賃金は除く）
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