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ขาวสารการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค 技能実習情報 

 
－  การปองกันอุบัติภัยระหวางการฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค－ 

 
ปที่ผานมาก็เชนกัน เกิดอุบัติเหตกัุบผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิค และผูฝก 

งานในสถานที่กอสรางถึงกับชีวิต ในขณะปฏิบัติงานขับเครื่องรถยก (Forklift)  
เครื่องปนจั่น (Crane) อยู 

เพื่อเปนการปองกันการเกิดอุบัติภัยระหวางการฝกปฏิบัติงาน ส่ิงที่จําเปน
และสําคัญคือ การรักษาและการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับความปลอด 
ภัยและอนามัยผูใชแรงงาน  

บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและอนามัยผูใชแรงงานไดกําหนด 
ใหองคกรที่จัดใหมีการฝกปฏิบัติงานแตละแหงปฏิบัติตามรายละเอียดที่จะกลาว
ตอไปขางทายนี้ และที่สําคัญคือ ตองใหผูปฏิบัติงานดานเทคนิคจดจําไวใหดี
ดวย 

1 มาตรการการปองกันอันตรายหรือส่ิงที่เปนภัยตอสุขภาพ 
 (1) การปองกันอันตรายที่จะเกิดจากเครื่องจักร  เครื่องมือ และอุปกรณ   
  การติดตั้งกระบัง รั้ว ฯลฯ สําหรับแกนเพลาของเครื่องจักร ฟนเฟอง 

พูลเลย  สายพาน ฯลฯ 
 (2) การปองกันอันตรายที่เกิดจากวัตถุที่สามารถระเบิด  ติดไฟ  ไวไฟ ฯลฯ 
  สําหรับสถานที่ที่มีกาซอะเซทิลิน โพรเพน และกาซอื่น ๆ อยู เปน

สาเหตุของการระเบิดหรือการเกิดเพลิงไหม เพื่อเปนการปองกันการเกิด
เหตุดังกลาว ตองมีมาตราการใชสถานที่โปรงสามารถระบาย และถายเท
อากาศไดดี  

 (3) การปองกันอันตรายจากการตกจากที่สูงในสถานที่ที่อาจมีความเปนไป
ได 

  ติดตั้งพื้นสถานที่ทํางาน พรอมกับราวจับ   ในกรณีที่ไมสามารถ
ติดตั้งราวจับได ใหใชสายรัดนิรภัยแทน 

 (4) ปองกัน วัตถุดิบ กาซ ไอน้ํา ฝุนผง รังสี ฯลฯ ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ       
   ติดตั้งอุปกรณปดแหลงที่กระจายออกของกาซ ฯลฯ อยางมิดชิด  

ติดตั้งเครื่องระบายอากาศเฉพาะจุด ใชอุปกรณปองกันภัยเมื่อมีความ
จําเปน   ควบคุมดูแลสุขภาพอยางเครงครัด ตามที่จะกลาวตอไปในขาง
ทายนี้     

 
 
 

 

― 技能実習中の災害防止について ― 
 

昨年度以降も技能実習生や研修生が、クレー

ンを使って作業している時、フォークリフトを

運転している時、建設工事現場で作業している

時などに災害に遭い、不幸にして死亡にまで至

ってしまう事例が発生しています。 

技能実習中の災害を防止するためには労働安

全衛生法をはじめとする労働安全衛生関係法令

を守り、それに従って必要な措置を講ずること

が重要です。 

労働安全衛生関係法令で定められた各実習実

施機関が講ずべき措置の概要は次のとおりとな

っています。技能実習生にもよく認識してもら

うことが大切なため、以下案内します。 

 

１ 危険又は健康障害防止のための措置 

(1)機械、器具、設備による危険の防止 

機械の回転軸、歯車、プーリー、ベルト

等には、覆い、囲い等を設けることなど。

(2)爆発性の物、発火性の物、引火性の物、そ

の他による危険の防止 

アセチレン、プロパン等可燃性ガスなど

が存在して爆発又は火災が生ずるおそれの

ある場所については、爆発又は火災を防止

するため、通風、換気等の措置を講じなけ

ればならないことなど。 

(3)墜落するおそれのある場所などに係る危険

の防止 

作業床を設け、それに手すりなどを設置

すること。手すりなどを設置することが著

しく困難な場合は、安全帯を使用すること。

(4)原材料、ガス、蒸気、粉じん、放射線等に

よる健康障害の防止 

それらの発散源を密閉する設備、局所排

気装置を設けるなどの措置を講じ、必要に

応じて保護具を使用し、後述の健康管理を
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2 อบรมใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัย 

(1) การวาจางผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคชาวตางชาติ  ตองทําการฝก อบรม 
เพื่อความปลอดภัยและอนามัย โดยมีเน้ือหาการฝกอบรมดังตอไป นี้ 
・ วิธีการใชเครื่องจักร วัตถุดิบ  อุปกรณความปลอดภัย  และอุปกรณ

ปองกันภัย ฯลฯ 
・ ตรวจสอบขั้นตอนการทํางาน  ตรวจเช็คกอนเริ่มตนการปฏิบัติงาน 
・ สาเหตุและการปองกันโรคภัยไขเจ็บที่อาจเกิดขึ้นไดในการปฏิบัติงาน

นั้น ๆ 
・ การจัดระเบียบ และสะสางใหเรียบรอย 
・ มาตรการรับมือเฉพาะหนา และการหลีกหนีภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

(2) ในกรณีที่ใหทํางานเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ  การตัดโลหะ ฯลฯ  โดยใช
เครื่องเชื่อมไฟฟา หรืองานที่มีความเสี่ยง งานที่อันตราย ฯลฯ  จะตองมี
การฝกอบรมพิเศษเกี่ยวกับงานนั้น ๆ  นอกจากการใหการฝกอบรมพิเศษ
เกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ ฯลฯ  โดยใชเครื่องเชื่อมไฟฟาแลว  ยังมีงานอื่น
อีกหลายประเภทที่ตองใหการฝกอบรมเปนพิเศษ   งานที่คาดวามีสวน
เกี่ยวของอยางยิ่งกับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคมีดังตอไปนี้ 

อนึ่ง การฝกอบรมพิเศษนั้น อาจฝกอบรมไดจากผูที่มีประสบการณ 
ความรูที่มีอยางเพียงพอจากภายในบริษัทขององคที่ใหการฝกปฏิบัติงาน 
แตตองทําการบันทึก และเก็บรักษาไวเปนระยะเวลา 3 ป 
・ งานการเปลี่ยนหินเจียรหรือทดสอบการทํางานเมื่อมีการเปลี่ยนหิน

เจียร 
・ งานการขับเครื่องรถยก (forklift) น้ําหนักบรรทุกยกไมเกิน 1 ตัน   
・  งานใชเครื่องปนจั่น (crane) น้ําหนักบรรทุกยกไมเกิน 5 ตัน ตลอดจน

งานใชเครื่องปนจั่นชนิดมีรางดานบนสําหรับเคลื่อนยายสิ่งของ 
(Telpher) น้ําหนักบรรทุกยกมากกวา 5 ตนัขึ้นไป  

・ งานใชเครื่องปนจั่น (crane) น้ําหนักบรรทุกยกไมเกิน 1 ตัน งาน
ขับเคลื่อนรถปนจั่นแบบเคลื่อนที่ (crane) และการใชงานขับเครื่อง
ปนจั่นชักลอกชนิดแขวน (derrick) 

・ งานเกี่ยวกับฝุนผงชนิดพิเศษ 
 
 
 
 
 
 

3 งานที่มีขอจํากัดในการปฏิบัติงานและคุณสมบัติที่จําเปน 
(1) งานขับเคลื่อนเครื่องปนจั่น ที่มีน้ําหนักบรรทุกยกมากกวา 5 ตัน ฯลฯ ที่

ถูกกําหนดไววา (งานที่มีขอจํากัดในการปฏิบัติงาน)  จะตองใหผูที่มีใบ
อนุญาติดังกลาวเทานั้นปฏิบัติงาน งานที่มีขอจํากัดในการปฏิบัติงานมี
มากมาย  ในที่นี้จะขอกลาวแตงานที่คาดวามีสวนเก่ียวของอยางยิ่งกับผู
ฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคตลอดจนผูที่สามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ ได ตาม
รายละเอียดตอไปนี้ 

    อนึ่ง การจบหลักสูตรการฝกอบรมเทนนิคนั้น จําเปนตองไดรับการ
อบรมจากองคกรการฝกอบรมที่ไดรับการขึ้นทะเบียน และตองสอบผาน
แลวเทานั้น 

徹底すること。 

 

２ 安全衛生教育の実施 

(1)外国人技能実習生を雇い入れた時は、安全

衛生のための教育を行わなければならな

い。教育の内容は以下のとおり。 

・機械、原材料、安全装置、保護具等の取

扱い方法 

・作業手順、作業開始時の点検 

・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 

・整理、整頓 

・事故時における応急措置及び退避 

(2)アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶

断などの危険又は有害な業務に就かせる場

合には、当該業務に関する特別教育を行わ

なければならない。アーク溶接機を用いて

行う金属の溶接などの業務のほか特別教育

を行わなければならない業務は種々ある

が、多くの技能実習生にかかわると思われ

るものは、以下のとおり。 

なお、特別教育は実習実施機関の社内で

十分な知識、経験を有する者が実施すれば

よいが、その記録を作成して、3年間保存

しておかなければならない。 

・研削といしの取替え又は取替え時の試運

転の業務 

・最大荷重1トン未満のフォークリフト運

転の業務 

・つり上げ荷重5トン未満のクレーン及び、

つり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの

運転の業務 

・つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移

動式クレーン、デリックの玉掛けの業務

・特定粉じん作業に係る業務 

 

３ 就業制限業務と必要な資格 

(1)つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転

の業務など一定の業務（就業制限業務）に

ついては一定の資格を有する者でなければ

就業させてはならない。就業制限業務は多

数あるが、その内、多くの技能実習生にか

かわると思われるもの及び、当該業務に就

くことができる者は次のとおり。 

なお、技能講習を修了するには、登録

教習機関にて受講し、修了試験に合格する
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・ งานการขับเคลื่อนปนจั่น (crane) ที่มีน้ําหนักบรรทุกยกมากกวา 5 ตัน

ข้ึนไป ชนิดการขนยายระดับพื้นดิน  อีกทั้ง งานขับเคลื่อนเครื่องปน
จั่น (crane) ชนิดเคลื่อนที่ โดยผูขับตองขับเครื่องพรอมไปกับการ
เคลื่อนยานสิ่งของ  
→ ผูสําเร็จจบหลักสูตรการฝกอบรมเทคนิคในการใชเครื่องปนจั่น

ชนิดการบังคับขนยายระดับพื้นดิน 
・ งานเกี่ยวกับการเชื่อม ตัด เพิ่มความรอนโลหะที่ใชกับกาซไวไฟ

รวมทั้งกาซออกซิเจน 
→  ผูสําเร็จจบหลักสูตรการฝกอบรมเทคนิคในการเชื่อมดวยแกส 

・ งานการขับเครื่องรถยก ) forklift (ที่มีน้ําหนักบรรทุกยกมากกวา 1 ตัน 
ข้ึนไป )ยกเวนการขับรถบนถนน( 
→ ผูสําเร็จจบหลักสูตรการฝกอบรมเทคนิคในการขับเครื่องรถยก 

)forklift) 
・งานใชเครื่องปนจั่น (crane) น้ําหนักบรรทุกยกมากเกิน 1 ตัน เครื่อง

ปนจั่นแบบเคลื่อนที่  (crane) และงานใชเครื่องปนจั่นชักลอกชนิด
แขวน (derrick) 
→ ผูสําเร็จจบหลักสูตรการฝกอบรมเทคนิคในการใชเครื่องปนจั่น

ชักลอกชนิดแขวน 
 

4 มาตรการการควบคุมดูแลสุขภาพ 
(1) การจางผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคชาวตางชาติ ตองทําการตรวจสุขภาพ

ในตอนที่รับเขาทํางาน 
(2) สําหรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคชาวตางชาติ ตองจัดใหมีการตรวจ

สุขภาพเปนประจําทุกป ปละ 1 ครั้ง  
(3) สําหรับผูฝกปฏิบัติงานดานเทคนิคชาวตางชาติที่ตองปฏิบัติงานอันตราย

เปนประจํา ตองทําการตรวจสุขภาพเปนกรณีพิเศษตามลักษณะงาน 
ในขณะที่รับเขาทํางาน หรือในขณะที่เปลี่ยนตําแหนงการปฏิบัติหนาที่
และหลังจากนั้น ดวยการตรวจสุขภาพภายใน 6 เดือนครั้ง (แลวแตกรณี)  

 

ことが必要である。 

・つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運

転の業務のうち床上で運転し、かつ、当

該運転をする者が荷の移動とともに移動

する方式のクレーンの運転の業務 

→ 床上操作式クレーン運転技能講習を

修了した者 

・可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属

の溶接、溶断又は加熱の業務 

→ ガス溶接技能講習を修了した者 

・最大荷重１トン以上のフォークリフトの

運転(道路上を走行させる運転を除く)

の業務 

→ フォークリフト運転技能講習を修了

した者 

・つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移

動式クレーン、デリックの玉掛けの業務

→ 玉掛け技能講習を修了した者 

 

４ 健康管理の措置 

(1)外国人技能実習生を雇入れる際、雇入れ時

の健康診断を実施すること。 

(2)外国人技能実習生に対して1年以内ごとに

１回、定期に健康診断を実施すること。

(3)有害な業務に常時従事する外国人技能実

習生に対し、雇入れの際、当該業務への配

置換えの際及びその後、6月以内に１回(例

外あり）当該業務に係る特殊健康診断を実

施すること。 

 

ขาวจาก JITCO JITCO からのお知らせ 

 
－ การเก็บรักษาหนังสือเดินทาง 

บัตรประจําตัวคนตางชาติ  สมุดบัญชีออมทรัพย － 
 

1  หนังสือเดินทาง 
  (1) ตามกฎหมายควบคุมคนเขาเมือง  ไดกําหนดไววา หนังสือเดินทางมีความ

จําเปนตองนําติดตัวไวตลอดเวลา  (ยกเวนในกรณีที่พกบัตรประจําตัวคน
ตางชาติเทานั้น)  (มาตรา 23 ขอ 1) และไดกําหนดหนาที่ ตองสําแดง
หนังสือเดินทางใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่ตํารวจที่
ปฏิบัติอยูในหนาที่ ในกรณีที่ถูกเรียกขอ  (มาตรา 23 ขอ 2) 

  (2) ขอกําหนดนี้ มีจุดประสงคเพื่อสามารถตรวจสอบไดในทันทีวา เปนผูที่
พํานักอยางถูกตองตามกฎหมาย เปนบุคคลที่สามารถปฏิบัติกิจกรรม
นอกเหนือจากสถานภาพของวีซาไดหรือไม เปนผูที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

 

― 旅券・外国人登録証明書・ 

預金通帳の保管について ― 
 

１ 旅券 

(1)入管法では、旅券の常時携帯（ただし、外

国人登録証明書を携帯する場合は、この限

りでない。）（23条1項）と入国審査官、警

察官等がその職務の執行に当たり、旅券の

提示を求めたときの提示義務（23条2項）

を定めています。 

(2)この規定は、在留する外国人について、在

留の合法性、資格外活動の可否、上陸・在




