
เก่ียวกบัการค้างช าระคา่จ้างพิเศษนอกเวลาท างาน 

 

Q: ผมเป็นผู้ ฝึกปฏิบตัิงานที่ก าลงัจะเดนิทางกลบัประเทศ เงินคา่ตอบแทนส าหรับการท างานลว่งเวลา ในปีที่ 1 ชัว่โมงละ 300 เยน ปีที ่

2 ชัว่โมงละ 350 เยน ปีที่ 3 ชัว่โมงละ 400 เยน นอกจากนีต้อนกลางคืนหลงั 11 น. ยงัรับงานมาท าที่หอพกัโดยได้คา่จ้างชัว่โมงละ 200 

เยน ท างานจนแทบจะไมมี่เวลาพกัผอ่น เคยพดูคยุกบัทา่นประธานของบริษัทที่รับเข้าฝึกงานและลา่มขององค์กรก ากบัควบคมุดแูล

แล้วแตถ่กูเพิกเฉย ก่อนกลบัประเทศผมอยากได้เงินสว่นที่ขาดหายไปคืน ควรจะท าอยา่งไรดี 

 

A: กรุณารวบรวมหลกัฐานอนัได้แก่ ส าเนาสญัญาการวา่จ้าง ส าเนาสลปิเงินเดือน ไทม์การ์ดบนัทกึเวลาการเข้า-ออกงานหรือบนัทกึ

เวลาการท างาน แล้วรีบแจ้งมายงักรมควบคมุมาตรฐานแรงงานที่ท าหน้าทีค่วบคมุ 

 

Q: กรุณาบอกบทบาทหน้าที่ของกรมควบคมุมาตรฐานแรงงาน 

 

A: กรมควบคมุมาตรฐานแรงงานเป็นหน่วยงานในสว่นต้น ๆ ของ กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดิการ มีส านกังานอยูท่ัง้หมด 

321 แหง่ ทัว่ประเทศ 

องค์กรภายในของกรมควบคมุมาตรฐานแรงงานประกอบไปด้วยแผนกก ากบัควบคมุที่ท าหน้าที่รับแจ้งเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบั

ระเบียบบญัญตัิที่เก่ียวข้อง อาทิ กฎหมายมาตรฐานแรงงาน พร้อมทัง้ให้ค าปรึกษา ด าเนินการตกัเตือน และมี “ฝ่ายมาตรการด้านภยั

พิบตัิ” ที่ให้ความชว่ยเหลือการประกนัภยัพิบตัิ เชน่ ในกรณีที่ได้รับการบาดเจ็บเน่ืองจากการท างาน เป็นต้น 

 

Q: เม่ือเป็นเชน่นี ้ ในกรณีที่ต้องการปรึกษาเร่ืองการถกูค้างช าระเงินคา่จ้างพิเศษนอกเวลาท างาน ก็ต้องแจ้งไปยงักรมควบคมุ

มาตรฐานแรงงานใชไ่หม 

 

A: หน้าที่หลกัของกรมควบคมุมาตรฐานแรงงานคือ ให้ค าปรึกษาที่เก่ียวกบัเง่ือนไขแรงงานที่บญัญัติไว้ในกฎหมาย  รับแจ้งให้ไป

ตกัเตือนบริษัทที่กระท าผิดตอ่กฎหมายมาตรฐานแรงงาน 

หลงัจากนัน้ จะมีการเข้าไปตรวจสถานประกอบการ (โรงงานหรือส านกังาน)เป็นระยะ ๆ  หรือเม่ือได้รับแจ้งจากผู้ ใช้แรงงานที่

ท างานในสถานประกอบการดงักลา่ว ตามที่ระบเุอาไว้ในกฎหมายมาตฐานแรงงาน โดยจะเข้าไปด าเนินการตรวจสอบบญัชีและ

เง่ือนไขในการท างานของผู้ ใช้แรงงานที่เก่ียวข้อง จากผลการตรวจสอบผลดงักลา่ว หากมีการยอมรับวา่ท าผิดกฎจริง ทางเจ้าของสถาน

ประกอบการจะถกูตกัเตือนชีแ้นะให้ท าการแก้ไข 

ทัง้นีห้ากเจ้าของสถานประกอบการไมท่ าการแก้ไขทัง้ ๆ ที่ถกูตกัเตือนซ า้แล้วก็ตาม ในกรณีที่มีความรุนแรงและเลวร้ายลง จะมี

การตรวจสอบโดยถือวา่เป็นเร่ืองที่ผิดกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ด าเนินการใช้อ านาจสืบสวน สบืหา อายดั และจบักมุ และสง่เร่ืองไป

ยงัส านกังานอยัการตอ่ไป 

 

Q: กรุณาบอกเนือ้หาหลกัที่ถกูก าหนดเอาไว้ในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 

 

A: กฎหมายก าหนดให้เจ้าของสถานประกอบการมีหน้าที่ด าเนินการตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

 

(1) ระบเุง่ือนไขแรงงานให้ชดัเจน 



เวลาที่มีการวา่จ้างพนกังาน จ าเป็นต้องระบหุวัข้อที่บญัญตัิเอาไว้ในกฎหมายอนัได้แก่ คา่แรง เวลาท างาน ฯลฯ โดยท าเป็น

เอกสาร 

(2) เวลาท างาน-วนัหยดุ 

เวลาท างานตามที่กฎหมายก าหนดคือ วนัละ 8 ชัว่โมง สปัดาห์ละ 40 ชัว่โมง สว่นวนัหยดุตามที่กฎหมายก าหนดคอื 

สปัดาห์ละ 1 วนั หรือ 4 วนัใน 4 สปัดาห์ 

(3) การท างานลว่งเวลา-การท างานในวนัหยดุ 

กรณีที่มีการท างานลว่งเวลาหรือท างานในวนัหยดุ จะต้องแจ้งเวลาสงูสดุทีจ่ ากดัเอาไว้ตอ่กรมควบคมุมาตรฐานแรงงานที่

ควบคมุดแูลเขตที่ทางสถานประกอบการตัง้อยู ่

อีกทัง้ ในกรณีที่มีการให้ท างานลว่งเวลาหรือท างานในวนัหยดุ จะต้องมีการจา่ยเงินคา่จ้างพิเศษ 

(4) การเลิกจ้างงาน 

กรณีที่เลิกจ้างงานผู้ ใช้แรงงาน จะต้องแจ้งลว่งหน้าไมต่ ่ากวา่ 30 วนั หากไมแ่จ้งลว่งหน้า จะต้องจา่ยเงินคา่จ้างโดยเฉลี่ย

ของเงินคา่แรง 30 วนั ขึน้ไป 

(5) คา่แรงขัน้ต า่ 

จะต้องจา่ยเงินคา่แรงให้แก่พนกังานทีรั่บคา่แรงขัน้ต ่า โดยจา่ยคา่แรงไมต่ ่ากวา่คา่แรงขัน้ต า่ของแตล่ะจงัหวดัที่ก าหนด

เอาไว้ 

(6) การตรวจสขุภาพ 

เวลาที่จะวา่จ้างพนกังานและหลงัจากนัน้จะต้องมีการตรวจสขุภาพเป็นระยะ ๆ 1 ครัง้ ภายใน 1 ปี ตามรายการที่กฎ

ก าหนด 

 

Q: ผมไมมี่หนงัสือสญัญาวา่จ้างอยูใ่นมือ ถือวา่เป็นการท าผิดกฎหมายหรือไม่ 

ตามกฎมายมาตรฐานแรงงาน มาตรา 15 ข้อที่ 1 ได้บญัญัติเอาไว้วา่ “เวลาที่ท าสญัญาวา่จ้างแรงงาน นายจ้างต้องระบเุง่ือนไข

ด้านแรงงาน อนัได้แก่ คา่แรง เวลาการท างาน และอ่ืน ๆ เอาไว้ให้ชดัเจน” สว่นหวัข้อที่ควรระบใุห้ชดัเจนนัน้ได้มีการบญัญัติเอาไว้ใน

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน มาตรา 5 ข้อที่ 1 

(1) หวัข้อที่เก่ียวกบัระยะเวลาในสญัญาวา่จ้างแรงงาน 

(2) หวัข้อเก่ียวกบัมาตรฐานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสญัญาวา่จ้างแรงงานที่มีการก าหนดชว่งระยะเวลา 

(3) หวัข้อเก่ียวกบัสถานที่ท างานและหน้าที่ที่ควรกระท าในการท างาน 

(4) หวัข้อที่เก่ียวกบัเวลาเร่ิมและเวลาเลิกงาน มีการท างานเกินเวลาการท างานทีก่ าหนดหรือไม ่ เวลาพกั วนัหยดุ วนัหยดุพกั

ร้อนประจ าปีและการเปลี่ยนชว่งเวลาท างานในกรณีที่มีการให้ท างานโดยแยกผู้ ใช้แรงงานเป็นสองกลุม่ขึน้ไป 

(5) หวัข้อที่เก่ียวข้องกบัการก าหนดคา่จ้าง (ยกเว้นคา่ตอบแทนเวลาลาออกจากงานและคา่จ้างที่จา่ยให้เป็นการชัว่คราว) การ

ค านวณและวิธีการจา่ยเงิน ชว่งเวลาตดัเงินคา่จ้างและชว่งเวลาการจา่ยเงินรวมถึงการขึน้เงินเดือน 

(6) หวัข้อที่เก่ียวกบัการลาออกจากงาน 

(7) หวัข้อที่เก่ียวกบัขอบข่ายของผู้ ใช้แรงงานสามารถได้รับเงินคา่ตอบแทนตอนลาออกจากงานตามที่ก าหนดไว้  การตดัสินเงิน

ตอบแทนตอนลาออกจากงาน การค านวณและวิธีการจา่ยเงิน รวมถึงชว่งเวลาที่จะจา่ยเงินคา่ตอบแทนตอนออกจากงาน 

(8) หวัข้อที่เก่ียวกบัคา่จ้างที่จา่ยเป็นการชัว่คราว(ไมร่วมเงินคา่ตอบแทนตอนลาออกจากงาน)  โบนสัและคา่จ้างที่เป็นไปตาม

สิ่งที่กลา่วมานี ้รวมไปถึงคา่แรงขัน้ต า่ 

(9) หวัข้อที่เก่ียวข้องกบัคา่อาหาร อปุกรณ์ในการท างาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้ ใช้แรงงานควรรับผิดชอบด้วยเอง 



(10) หวัข้อเก่ียวกบัความปลอดภยัและสขุอนามยั 

(11) หวัข้อเก่ียวกบัการฝึกฝนความช านาญในการปฏิบตัิงาน 

(12) หวัข้อเก่ียวกบัคา่ชดเชยเวลาที่เกิดภยัพิบตัิหรือการชว่ยเหลือเวลาที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนอกเวลาปฏิบตัิงาน 

(13) หวัข้อเก่ียวกบัการให้รางวลัและการลงโทษ 

(14)  หวัข้อที่เก่ียวกบัการลาพกังาน 

 

ต้องมีการระบหุวัข้อข้างต้นนีใ้ห้ชดัเจน ภายในนัน้จากข้อ (1) ถึงข้อ (6) (ยกเว้นข้อ (5) หวัข้อที่เก่ียวข้อกบัการขึน้เงินเดือน) ต้อง

มีการระบเุป็นเอกสารให้ชดัเจน 

 

Q: สามารถขอรับค าปรึกษาจากกรมควบคมุมาตรฐานแรงงานได้ไหม หากพดูภาษาญ่ีปุ่ นไมไ่ด้ 

 

A: ที่แผนกก ากบัควบคมุ ฝ่ายมาตรฐานแรงงาน กองแรงงานประจ าจงัหวดั หรือ กรมควบคมุมาตรฐานแรงงาน มีการจดัตัง้ศนูย์ให้

ค าปรึกษาแก่แรงงานชาวตา่งชาติ ทีส่ามารถให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัเง่ือนไขด้านแรงงานเป็นภาษาแมข่องผู้ ฝึกปฏิบตังิานได้ ส าหรับวนัที่

เปิดให้บริการนัน้ ขอให้ติดตอ่สอบถามไปยงัแตล่ะส านกังานตามที่อยูด้่านลา่งนี ้

อนึ่ง ส าหรับกรมควบคมุมาตฐานแรงงานที่ไมมี่ศนูย์ให้ค าปรึกษาแกแ่รงงานชาวชาติ ก็มีการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัเง่ือนไขแรงงาน

ด้วยเชน่กนั แตห่ากเป็นไปได้ควรพาผู้ที่สามารถเป็นลา่มแปลภาษามาด้วย 

 

 

แนะน าสถานที่ตัง้ศนูย์ให้ค าปรึกษาแกแ่รงงานชาวตา่งชาติ 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-6_0004.pdf#search 

 

 

 


