タイ語

คุณกําลังประสบปญหาเกีย่ วกับ
เงื่อนไขแรงงานหรือไม?
สําหรับชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศญี่ปุน

มุมใหคําปรึกษา
แรงงานชาวตางชาติ

การบังคับใชกฎหมายแรงงานตางๆในประเทศญี่ปุน เชน กฎหมายมาตรฐานแรงงาน, กฎหมายสัญญาวาจางแรงงาน, กฎหมายคาจาง
แรงงานขั้นต่ํา และกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแรงงานนั้นไดครอบคลุมรวมไปถึงชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศญี่ปุนดวย
ชาวตางชาติที่ประสบปญหาตางๆดังตอไปนี้ สามารถขอรับคําปรึกษาไดที่ “มุมใหคําปรึกษาแรงงานชาวตางชาติ” (แผนกกํากับดูแล
ฝายมาตรฐานแรงงานประจําสํานักแรงงานในจังหวัดตางๆ) ในสํานักแรงงานใกลบานที่สะดวก
ยกตัวอยางเชน………
・ การไมไดรับคาจางแรงงาน
・ การไมไดรับคาจางสําหรับการทํางานลวงเวลา
・ การถูกเลิกจางระหวางหยุดพักงานเนื่องจากการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน
・ การไมไดรับเงินชดเชยจากการถูกเลิกจางโดยที่นายจางไมไดแจงใหทราบลวงหนา
・ การไมไดรับคารักษาพยาบาลหรือคาจางชดเชยระหวางหยุดพักงานเมื่อไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน
・ การไมไดรับการชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขแรงงาน เชน เรื่องคาจางและเวลาทํางานเมื่อทําสัญญาวาจาง
・ ความอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานอันเนื่องมาจากการควบคุมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ไม
เพียงพอภายในสถานที่ทํางาน ฯลฯ
ทางหนวยงานยินดีใหคําปรึกษาเปนภาษาตางประเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานตางๆในประเทศญี่ปุนมีดังนี้ (คัดเลือกมาพียงสวนหนึ่ง)
1 กฎหมายมาตรฐานแรงงาน
( 1 ) การปฏิบัติที่เทาเทียม (มาตรา 3)
หามปฏิบัติกับแรงงานโดยการแบงแยกเชื้อชาติ
รวมถึงการเอารัดเอาเปรียบดวยการอางเหตุผลวาเงื่อนไขแรงงานของประเทศนั้นๆ ดอยกวา
( 2 ) การบีบบังคับ (มาตรา 5)
หามกระทําการบีบบังคับที่ขัดตอความประสงคของแรงงานซึ่งเปนการจํากัดและผูกมัดที่ไมเหมาะสมทาง
รางกายและทางจิตใจ
( 3 ) การเขาแทรกระหวางกลาง (มาตรา 6)
หามเขาแทรกระหวางกลางในการทํางานของผูอื่นเกินกวาที่กฎหมายกําหนด
( 4 ) การทําสัญญาวาจางที่ผิดตอกฎหมายแรงงาน (มาตรา 13)
เงื่อนไขแรงงานที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติกฎหมายแรงงานถือวาไมมีผลบังคับใชตามกฎหมาย
( 5 ) ระยะเวลาของสัญญาวาจาง (มาตรา 14)
ในการทําสัญญาวาจางที่มีระยะเวลากําหนด กฎหมายไดกําหนดใหทําไดอยางมากที่สุด 3 ป
แตมีขอยกเวน ดังนี้
・ การทําสัญญาวาจางแรงงานที่มีความรูความสามารถพิเศษเฉพาะดาน …………มากที่สุด 5 ป
・ การทําสัญญาวาจางแรงงานที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป ….....…………………มากที่สุด 5 ป
・ การทําสัญญาวาจางแรงงานที่มีความจําเปนตองวาจางจนกวาจะเสร็จสิ้นแผนงานตามระยะเวลาที่กําหนด
(เชน แผนงานกอสรางที่มีระยะเวลากําหนด) ……………............….ตามระยะเวลาแผนงานจริง
( 6 ) การชี้แจงเงื่อนไขแรงงาน (มาตรา 15)
ตองชี้แจงเงื่อนไขแรงงานใหชัดเจนเมื่อทําสัญญาวาจางโดยมอบเอกสารชี้แจงเงื่อนไข หรือเอกสารอื่นๆที่มี
รายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้
・ สิ่งที่ควรชี้แจงเปนลายลักษณอักษร
① ระยะเวลาวาจาง
② สถานที่ทํางานและรายละเอียดของงาน
③ เวลาทํางาน (เวลาเริ่มและเลิกงาน เวลาพักและวันหยุดตางๆ)
④ คาจางแรงงาน (อัตราคาจาง วิธีการจายคาจาง วันปดงบและวันกําหนดจายคาจาง)
⑤ เรื่องการเลิกจาง (อายุเกษียณงาน เหตุผลและเงื่อนไขของการเลิกจาง ฯลฯ)
・ สิ่งที่ควรชี้แจงอื่นๆ
① เรื่องการปรับคาจางแรงงาน
② คาจางที่จายในกรณีพิเศษ คาอาหารและคาหอพัก ฯลฯ ในความรับผิดชอบของลูกจาง คาชดเชย
เมื่อไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน การอบรมงานตางๆ การมอบรางวัลและการลงโทษ เรื่องการหยุดพัก
งาน และคาเดินทางตางๆ……………………………………ในกรณีที่มีการกําหนดเงื่อนไขตางๆเหลานี้
③ การตออายุสัญญาและเกณฑการพิจารณาในการตออายุสัญญา สําหรับสัญญาวาจางที่มีระยะเวลากําหนด
( 7 ) การหามกําหนดคาชดเชย (มาตรา 16)
หามไมใหนายจางทําสัญญากําหนดคาชดเชยจากการที่แรงงานไมปฏิบัติตามสัญญาวาจาง หรือหามกําหนดจํานวน
เงินชดเชยความเสียหายอื่นๆ
(กฎหมายกําหนดหามไมใหนายจางกําหนดจํานวนเงินไวลวงหนา แตหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดของ
แรงงาน นายจางสามารถเรียกรองคาชดเชยจากบุคคลนั้นๆได )
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( 8 ) ขอจํากัดการเลิกจาง (มาตรา 19)
หามนายจางเลิกจางแรงงานภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากการหยุดพักงานเนื่องจากไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจาก
การทํางาน และการลาหยุดกอนและหลังคลอดบุตร
( 9 ) การแจงใหทราบลวงหนากอนการเลิกจาง (มาตรา 20 และ มาตรา 21)
กรณีเลิกจาง นายจางจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันขึ้นไป
( เพียงแตระยะเวลาวันที่ตองแจงลวงหนาสามารถลดหยอนได โดยการจายคาชดเชยเปนคาจางเฉลี่ยตอวันตามจํานวนวัน
ที่ลดลง )
หากไมมีการแจงใหทราบลวงหนานายจางตองจายคาชดเชยตามคาจางเฉลี่ยตอวันเปนจํานวน 30 วัน
จํานวนวันกอนการเลิกจาง

คาชดเชยการแจงเลิกจางลวงหนา

ลวงหนา 30 วัน

ลวงหนา 20 วัน

ลวงหนา 10 วัน

เลิกจางทันที

แจงลวงหนา

แจงลวงหนา

แจงลวงหนา

ไมแจงลวงหนา

ไมมีคาชดเชย

จํานวน 10 วัน

จํานวน 20 วัน

จํานวน 30 วัน × คาจางเฉลี่ยตอวัน

( 10 ) การรับรองการทํางานเมื่อออกจากงาน (มาตรา 22)
นายจางตองออกเอกสารรับรองการทํางานตามคํารองขอของแรงงานเมื่อมีการลาออกจากงาน และในกรณีที่มีการ
เลิกจางโดยแจงใหทราบลวงหนา นายจางตองออกเอกสารรับรองการทํางานรวมถึงเหตุผลของการเลิกจางตามคํารอง
ขอถึงแมยังไมถึงกําหนดวันเลิกจางก็ตาม แตหามนายจางออกเอกสารโดยเพิ่มเติมรายละเอียดที่นอกเหนือจากความ
ตองการของแรงงาน
① ระยะเวลาทํางาน
④ อัตราคาจาง

② ประเภทของงาน ③ ตําแหนงงาน
⑤ เหตุผลที่ออกจากงาน (รวมถึงเหตุผลในกรณีเลิกจาง)

( 11 ) การจายเงินคืน (มาตรา 23)
ตองจายคาจางและเงินตกคางสวนอื่นๆ เมื่อแรงงานลาออกภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากมีการเรียกรอง
( 12 ) การจายคาจาง (มาตรา 24)
ตองเปนไปตามรายละเอียดดังนี้
① จายตามหนวยเงินที่ใชในประเทศ ② จายโดยตรงใหแกแรงงาน ③ จายเต็มจํานวน
④ จายอยางนอย 1 ครั้งตอเดือน ⑤ กําหนดวันจายที่แนนอน
( 13 ) คาชดเชยการหยุดพักงาน (มาตรา 26)
ตองจายคาชดเชยการหยุดพักงานใหแกแรงงาน ( อัตรารอยละ 60 ของคาจาง) ในกรณีที่มีการหยุดพัก
งานซึ่งมีสาเหตุมาจากนายจาง
ถึงแมมีการยกเลิกสัญญาวาจางในระหวางที่ระยะสัญญายังไมครบกําหนด สัญญาวาจางระหวางนายหนาแรงงาน
และแรงงานยังคงมีผลตอไปจนกวาจะหมดระยะสัญญา และนายหนาแรงงานตองจายคาจางใหกับแรงงานนั้นๆ
นอกจากนี้การพักงานเนื่องจากการยกเลิกสัญญาวาจางในระหวางที่ระยะสัญญายังไมครบกําหนดนั้น โดยทั่วไป
ถือวาเปนการพักงานอันมีสาเหตุมาจากนายจาง ดังนั้นนายจางตองจายคาชดเชยการหยุดพักงานใหแกแรงงาน
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( 14 ) เวลาทํางาน ( มาตรา 32 มาตรา 34 และ มาตรา 35 )
( ขอกําหนดนี้ไมรวมงานภาคเกษตรกรรม ภาคปศุสัตว และภาคการประมง )
หามใหแรงงานทํางานเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 8 ชั่วโมงตอวัน
ตองกําหนดใหมีเวลาพัก 45 นาทีและ 60 นาที เมื่อเวลาทํางานเกิน 6 ชั่วโมงและ 8 ชั่วโมงตามลําดับ
นายจางตองกําหนดวันหยุดอยางนอย 1 วันตอสัปดาห หรือมากกวา 4 วันขึ้นไปใน 4 สัปดาห
ในกรณีที่ใหทํางานลวงเวลาหรือใหทํางานในวันหยุดตามกฎหมายกําหนด ตองทําสัญญาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
และแจงตอกรมกํากับดูแลมาตรฐานแรงงานประจําพื้นที่
( 15 ) คาแรงลวงเวลา คาแรงในวันหยุด และคาแรงในชวงเวลากลางคืน ( มาตรา 37 )
การใหแรงงานทํางานลวงเวลา และในชวงเวลากลางคืน ( ระหวางเวลา 22:00 – 05:00น.) และการใหทํางานในวัน
หยุด ตองจายคาแรงตามอัตราดังตอไปนี้
・ คาแรงลวงเวลา……………………… มากกวารอยละ 25
・ คาแรงในชวงเวลากลางคืน………… มากกวารอยละ 25
・ คาแรงในวันหยุด …………………… มากกวารอยละ 35
ตามขอกําหนดใหมของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ไดมีการเปลี่ยนอัตราคาลวงเวลาเปนรอยละ 50 เมื่อมีการ
ทํางานลวงเวลาเกิน 60 ชั่วโมงตอเดือน แตขอกําหนดนี้ยังไมบังคับใชกับบริษัทธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
( 16 ) วันหยุดพักรอนประจําป (มาตรา 39)
ตองจัดใหมีวันหยุดพักรอนประจําปแกแรงงานที่ทํางานติดตอกันเปนระยะเวลา 6 เดือนและมาทํางาน
เปนจํานวนวันรวมกันมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป
ชั่วโมงทํางาน
ตอสัปดาห

วันทํางาน
ตอสัปดาห

วันทํางานตอป

5 วันขึ้นไป
4 วัน
3 วัน
2 วัน
1 วัน

217 วันขึ้นไป
169 - 216 วัน
121 - 168 วัน
73 - 120 วัน
48 - 72 วัน

30 ชั่วโมงขึ้นไป
นอยกวา
30 ชั่วโมง

6 เดือน

1 ป
6 เดือน

2 ป
6 เดือน

3 ป
6 เดือน

4 ป
6 เดือน

5 ป
6 เดือน

มากกวา
6 ป 6 เดือน

10 วัน

11 วัน

12 วัน

14 วัน

16 วัน

18 วัน

20 วัน

7 วัน
5 วัน
3 วัน
1 วัน

8 วัน
6 วัน
4 วัน
2 วัน

9 วัน
6 วัน
4 วัน
2 วัน

10 วัน
8 วัน
5 วัน
2 วัน

12 วัน
9 วัน
6 วัน
3 วัน

13 วัน
10 วัน
6 วัน
3 วัน

15 วัน
11 วัน
7 วัน
3 วัน

นายจางมีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวันหยุดที่แรงงานขอเอาไวไดในกรณีที่วันหยุดนั้นเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจการ
หรืออาจกอใหเกิดปญหาในการดําเนินกิจการ
การใชวันหยุดพักรอนประจําปสามารถแบงใชเปนหนวยชั่วโมงไดรวมไมเกิน 5 วัน ตามขอตกลงในสัญญาวาจาง
วันหยุดพักรอนประจําปมีระยะเวลาใช 2 ป นับจากวันที่เริ่มใชวันหยุดพักรอนได
หามกระทําการใดๆ ที่เปนการเอารัดเอาเปรียบแรงงานที่ใชวันหยุดพักรอนประจําป (มาตรา 136)
( 17 ) กฎขอบังคับการทํางาน (มาตรา 89)
การที่มีแรงงานทํางานเปนประจํามากกวา 10 คนขึ้นไป ตองมีการกําหนดกฎขอบังคับในการทํางานที่
ชัดเจน (เชน เรื่องเวลาทํางาน คาจาง การออกจากงาน เปนตน) และตองแจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
แรงงานตองไดรับการชี้แจงเกี่ยวกับกฎขอบังคับของบริษัท โดยอาจแสดงไวในที่ๆสามารถสังเกตเห็นได
เชน ตามบอรดติดประกาศ ฯลฯ
( 18 ) ขอจํากัดในการกําหนดบทลงโทษ (มาตรา 91)
การลงโทษแรงงานโดยลดคาจางนั้น จํานวนเงินตองไมเกินอัตราสวน 1 ใน 10 ของคาจางที่จายในหนึ่ง
ครั้งและจํานวนเงินที่ลดตอครั้งตองไมเกินครึ่งหนึ่งของคาจางเฉลี่ยตอวัน
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2 กฎหมายสัญญาวาจางแรงงาน
( 1 ) การเลิกจางแรงงานสําหรับสัญญาวาจางที่ไมมีระยะเวลากําหนด (มาตรา 16)
การเลิกจางที่ไมสมเหตุสมผล และไมมีเหตุผลที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ถือวาไมมีผลตามกฎหมาย
( 2 ) การเลิกจางสําหรับสัญญาวาจางที่มีระยะเวลากําหนด (มาตรา 17 หัวขอที่ 1)
นายจางไมสามารถเลิกจางแรงงานในระหวางระยะเวลาสัญญาได หากไมมีเหตุผลที่จําเปนจริงในการเลิกจางและ
การยกเลิกสัญญาวาจางประเภทนี้จะมีการพิจารณาที่เขมงวดกวาสัญญาที่ไมมีระยะเวลากําหนด
ถึงแมจะเปนกรณีที่สัญญาวาจางแบบผานนายหนาแรงงานถูกยกเลิกในระหวางที่ระยะสัญญายังไมครบ
กําหนดก็ไมถือวาเปนเหตุผลที่จําเปนตองใหเลิกจางทันที
3 กฎหมายคาจางแรงงานขั้นต่ํา
( 1 ) ประเภทของคาแจงแรงงานขั้นต่ํา
คาจางแรงงานขั้นต่ําแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
① คาจางแรงงานขั้นต่ําตามเขตพื้นที่ (คาจางแรงงานขั้นต่ําที่ถูกกําหนดไวตามแตละจังหวัด)
② คาจางแรงงานขั้นต่ําแบบเจาะจงเฉพาะ (ตามประเภทอุตสาหกรรม)
(คาจางแรงงานขั้นต่ําที่กําหนดเฉพาะสําหรับแรงงานหลักในประเภทอุตสาหกรรมที่เจาะจง)
( 2 ) ประสิทธิผลของคาจางแรงงานขั้นต่ํา (มาตรา 4)
นายจางจะตองจายคาจางใหแกแรงงานมากกวาคาจางแรงงานขั้นต่ําที่กําหนด (หัวขอที่ 1)
ยกตัวอยางเชน การตกลงรวมกันระหวางนายจางและแรงงานเรื่องคาจางวาใหมีอัตราที่ต่ํากวาคาจางแรงงานขั้นต่ําตาม
ที่กฎหมายกําหนดนั้นไมมีผลตามกฎหมาย และใหถือวาคาจางแรงงานในการทําสัญญานั้นเทียบเทากับคาจางแรงงานขั้น
ต่ําตามที่กฎหมายกําหนด (หัวขอที่ 2)
นอกจากนี้ ในการพิจารณาคาจาง หากเขาขายคาจางแรงงานขั้นต่ําทั้ง 2 ประเภท นายจางตองจายคาจางตามประเภท
ที่มีอัตราคาจางที่สูงกวา (มาตรา 6)
การเปรียบเทียบวาคาจางที่ไดรับอยูจริงสูงกวาอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําที่กําหนดหรือไมนั้นสามารถเปรียบเทียบ
ไดดวยวิธีการดังตอไปนี้
・กรณีคาจางรายชั่วโมง คาจางรายชั่วโมง ≧ คาจางแรงงานขั้นต่ํา (ตอชั่วโมง)
คาจางรายเดือน ÷ ชั่วโมงทํางานตอเดือน ≧ คาจางแรงงานขั้นต่ํา (ตอชั่วโมง)
・กรณีคาจางรายวัน
(คาจางแรงงานขั้นต่ําแบบเฉพาะรายวัน คาจางรายวัน ≧ คาจางแรงงานขั้นต่ํา (ตอวัน))
・กรณีคาจางรายเดือน คาจางรายเดือน ÷ ชั่วโมงทํางานตอเดือน ≧ คาจางแรงงานขั้นต่ํา (ตอชั่วโมง)
(กรณีที่ชั่วโมงทํางานในแตละเดือนไมเทากัน
(คาจางรายเดือน x 12 เดือน) ÷ ชั่วโมงทํางานตอป ≧ คาจางแรงงานขั้นต่ํา (ตอชั่วโมง))
( 3 ) สําหรับแรงงานที่ไดรับการวาจางผานนายหนาแรงงาน จะไดรับคาจางตามอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําของพื้นที่ที่
สํานักงานนายหนาวาจางนั้นๆ ตั้งอยู
4 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแรงงาน
( 1 ) นายจางตองจัดใหมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยและอุปกรณนิรภัยที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการ
สวมใสอุปกรณปองกันตัว และชี้แจงวิธีการทํางานที่เหมาะสมเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
การทํางานในที่สูงตองมีการติดตั้งอุปกรณปดกั้นเพื่อปองกันการตกหลน และการทํางานที่มีการใชเครื่องพิมพและ
เครื่องเลื่อยตองมีการตรวจเช็คเครื่องและติดตั้งระบบความปลอดภัยและอุปกรณนิรภัยที่เหมาะสม
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( 2 ) ในกรณีที่มีการวาจางแรงงานหรือโยกยายตําแหนงงาน นายจางตองจัดใหมีการอบรมดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และในกรณีที่มีการกําหนดใหทํางานที่เปนอันตรายและมีความเสี่ยงตามกฎหมาย นายจาง
ตองจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับงานนั้นๆ
( 3 ) ในการทํางานที่มีการใชอุปกรณที่มีความเสี่ยงหรือความอันตรายตามกฎหมาย นายจางตองวาจางแรงงาน
ที่มีความรูและความสามารถเฉพาะทางเทานั้น
งานที่กําหนดตามกฎหมาย‥‥งานบังคับปนจั่น ( แรงยกน้ําหนักมากกวา 5 ตัน ขึ้นไป )
งานขับเคลื่อนปนจั่น (แรงยกน้ําหนักมากกวา 1 ตันขึ้นไป )
งานที่ใชเครื่องจักรที่มีลวดสลิงยก (ที่ใชกับปนจั่นที่มีแรงยกมากกวา 1 ตัน)
งานขับเคลื่อนเครื่องจักรประเภทรถยก ( น้ําหนักสิ่งของ 1 ตันขึ้นไป )
งานเชื่อมที่มีการใชแกส
งานขับเคลื่อนเครื่องจักรประเภทรถในงานกอสราง (น้ําหนักเครื่องจักรมากกวา 3 ตัน) ฯลฯ
( 4 ) นายจางตองใหแรงงานตรวจสุขภาพเมื่อมีการวาจางและจัดใหมีการตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
・การตรวจสุขภาพทั่วไป … การตรวจสุขภาพเมื่อมีการวาจางและการตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่
กําหนด (1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ป ※) เปนตน
※ สําหรับแรงงานที่ทํางานในชวงเวลากลางคืนใหตรวจสุขภาพเมื่อมีการโยกยายงาน
และ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน
・การตรวจสุขภาพแบบเฉพาะ … สําหรับแรงงานที่ทํางานอันตราย ※ ใหตรวจสุขภาพเมื่อมีการวาจาง
และเมื่อมีการโยกยายงานและใหตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่กําหนดตามรายการตรวจ
ที่กําหนดไวโดยเฉพาะ
※ ปจจุบันกําหนดใชกับแรงงานที่เคยทํางานเกี่ยวของกับแรใยหินดวย
( 5 ) นายจางตองจัดใหมีการใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่จําเปนโดยแพทยแกแรงงานที่ทํางานเปนระยะเวลานาน
・กรณีที่มีการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุดรวมกันเกิน 100 ชั่วโมงตอเดือนและแรงงานเรียกรอง
(หนาที่บังคับ)
・กรณีที่มีการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุดรวมกันเกิน 80 ชั่วโมงตอเดือนและแรงงานเรียกรอง
(หนาที่ตามความรวมมือ)
・กรณีที่ตรงกับมาตรฐานที่กําหนดไวของสถานที่ทํางาน (หนาที่ตามความรวมมือ)
( 6 ) แรงงานตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่จําเปนตางๆเหลานี้ตามที่นายจางกําหนดไว
5 กฎหมายประกันคาชดเชยความเสียหายแรงงานจากการทํางาน
( 1 ) ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการทํางานหรือการเดินทาง เชน การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของแรงงานและมีการ
รองขอจากแรงงานผูเสียหาย หรือครอบครัวของแรงงานนั้นๆ ตองมีการประกันชดเชยคาเสียหาย ดังนี้
・ การใหคารักษาหรือการใหคาพักฟนในกรณีที่มีการบําบัดรักษา ………………การพักฟน (เงินชดเชย)
・ การใหคาจางชดเชยรอยละ 80 ของคาจางตอวันนับจากวันลาพักฟนวันที่ 4 ในกรณีที่ไม
สามารถทํางานตามปกติอันเปนเหตุใหไมสามารถรับคาจางตามปกติได………การพักงาน (เงินชดเชย)
・ การใหเงินบํานาญหรือเงินชวยเหลือเปนระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีที่สภาพอาการยังเปนปญหาและเปน
อุปสรรคในการทํางาน หลังจากรับการรักษาแลว ……………สภาพปญหาที่เปนอุปสรรค (เงินชดเชย)
・ การใหเงินบํานาญหรือเงินชวยเหลือเปนระยะเวลาหนึ่งตามสภาพความเหมาะสมของครอบครัวของแรงงาน
ในกรณีที่แรงงานเสียชีวิต ………………………………………ครอบครัวผูเสียชีวิต (เงินชดเชย) ฯลฯ
( 2 ) ความเสียหายที่เกิดจากการทํางาน หมายรวมถึงอาการเจ็บปวยและการบาดเจ็บที่เกิดจากการทํางาน
( 3 ) ความเสียหายที่เกิดจากการเดินทางไปทํางาน หมายรวมถึงอาการเจ็บปวย และการบาดเจ็บที่เกิดจากการเดินทางไป
ทํางาน ซึ่ง「การเดินทางไปทํางาน」หมายรวมถึงการเคลื่อนยายที่แรงงานใชเสนทางและวิธีการ
・ การเดินทางไปกลับระหวื่ ไางที่พักอาศัยกับที่ทํางาน
・ การเดินทางระหวางที่ทํางานหนึ่งกับอีกที่ทํางานหนึ่ง
・ การเดินทางระหวางที่พักอาศัยชั่วคราวกับที่พักอาศัยจริงในกรณีที่ทํางานในสถานที่หางไกล
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Q&A
1
(ถาม) หากไดรับคาจาง 600 เยนซึ่งต่ํากวาคาจางแรงงานขั้นต่ํา สามารถเรียกรองสวนตางในสวนที่นอยกวาคาจาง
นอยกวาคาจางแรงงานขั้นต่ําไดหรือไม
(ตอบ) การจายคาจางนอยกวาคาจางแรงงานขั้นต่ําถือวาผิดกฎหมาย
ถึงแมการจายคาจางนั้นเปนไปตามการตกลงรวมกันในสัญญาวาจางระหวางนายจางและแรงงานก็ถือวาการทํา
สัญญานั้นไมมีผลตามกฎหมาย การจายคาจางตองเปนไปตามคาจางแรงงานขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ฉะนั้นจึงสามารถเรียกรองสวนตางที่เกิดขึ้นได
( ดูรายละเอียดที่หนา 5 ขอ 3 )
2
(ถาม) ปกติทํางานวันจันทรถึงวันศุกรวันละ 8 ชั่วโมงและไดรับคาจางชั่วโมงละ 800 เยนและมีบางครั้งที่ทํางาน
ลวงเวลาแตก็ไดรับคาจางเทาเดิมคือชั่วโมงละ 800 เยน
อยากทราบวาเปนปญหาหรือไม
(ตอบ) นายจางจําเปนตองจายคาลวงเวลาเมื่อมีการทํางานเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน
อัตราคาจางสําหรับการทํางานลวงเวลา คือ รอยละ 125 ขึ้นไปของอัตราคาจางจริง
ดังนั้นสําหรับกรณีนี้นายจางจะตองจายคาลวงเวลาเปนจํานวนเงิน 800 เยน x 125% = 1,000 เยน ขึ้นไป
( ดูรายละเอียดที่หนา 4 ขอ (15) )
3
(ถาม) ทํางานโดยทําสัญญาวาจางเปนระยะเวลา 1 ปแตถูกนายจางเลิกจางกะทันหันเมื่อทํางานเขาเดือนที่
6 มีการชดเชยอะไรบางตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน
(ตอบ) ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานนายจางจะตองแจงแรงงานใหทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันเมื่อมีความ
ประสงคจะเลิกจาง
ในกรณีที่เลิกจางกะทันหันโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา นายจางจะตองจายคาชดเชยการเลิกจางเปนอัตรา
คาจางเฉลี่ยตอวันจํานวน 30 วัน
นอกจากนี้ตามกฎหมายสัญญาวาจาง นายจางไมสามารถยกเลิกสัญญาในระหวางระยะสัญญาไดหากไมมี
ความจําเปนตองเลิกจางที่สมควร สําหรับการทําสัญญาวาจางที่มีระยะเวลากําหนด ( สัญญาวาจางที่มีการ
กําหนดระยะเวลาวาจางที่แนนอน)
( ดูรายละเอียดที่หนา 3 ขอ (9) และ หนา 5 ขอ 2 (2) )
4
(ถาม) ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน และถูกเลิกจางระหวางหยุดพักรักษาตัว
(ตอบ) กฎหมายมาตรฐานแรงงานไดกําหนดหามไมใหนายจางเลิกจางแรงงานภายใน 30 วันหลังจากการหยุดพัก
รักษาตัวเนื่องจากไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน
( ดูรายละเอียดที่หนา 3 ขอ (8) )
5
(ถาม) จําเปนตองตรวจสุขภาพหรือไม
(ตอบ) กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแรงงานกําหนดวานายจางตองใหแรงงานเขารับการตรวจสุขภาพ
นอกจากนี้กฎหมายกําหนดวาแรงงานจะตองตรวจสุขภาพตามที่กฎหมายกําหนดเชนกัน
( ดูรายละเอียดที่หนา 6 ขอ (4) )
6
(ถาม) ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานจึงไมสามารถทํางานตามปกติได บริษัทจายคารักษาพยาบาลใหแตไมไดรับ
คาจางชดเชยระหวางหยุดพักงาน
(ตอบ) ประกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดจากการทํางานนั้นครอบคลุมถึงแรงงานชาวตางชาติดวย
แรงงานสามารถรับคาจางชดเชยระหวางหยุดพักงานไดในกรณีที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานหรือจากการ
เดินทางเพื่อไปทํางานจนเปนสาเหตุใหไมสามารถทํางานเพื่อรับคาจางตามปกติได
กรุณาปรึกษากับกรมมาตรฐานแรงงานทันที
( ดูรายละเอียดที่หนา 6 ขอ 5 )
7

รายชื่อและที่อยูของมุมใหคําปรึกษาแรงงานชาวตางชาติ
มุมใหคําปรึกษาแรงงานชาวตางชาติตั้งอยูที่แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงานประจําสํานักแรงงานและกรมกํากับดูแลมาตรฐานแรงงานในจังหวัดตางๆ
มุมกใหษาเป
คําปรึ
กษาแรงงานชาวต
ั้งอยูที่แผนกกํ
กับาดูนสามารถสอบถามโดยตรงได
แลฝายมาตรฐา
ยมาตรฐานแรงงานประจํทาี่เสํบอร
านักโแรงงานและศู
บดูางแลมาตรฐานแรงงานใน
ยินดีใหคําปรึ
นภาษาต
างประเทศ สํางชาติ
าหรับตรายละเอี
ยดอื่นาๆท
ทรศัพทและทีน่อยยูกดําากันล
( (ก) หมายถึง
ตางๆาสํยิานนัดีกใแรงงานและศู
หคําปรึ)กษาเปนนยภาษาต
สําหรับรายละเอี
ยดอื
ที่เบอรโทรศัพทและที่อยูดานลาง
กํากับดูาแงประเทศ
ลมาตรฐานแรงงานในจั
งหวั
ดต่นาๆงๆทยิานนสามารถสอบถามโดยตรงได
ดีใหคําปรึกษาเปนภาษาตางประเทศ
กรมกํารงงานประจํ
กัจับงหวั
ดูแดลมาตรฐานแรงงาน
นอกจากนี
นสามารถรั
ปรึก่ยกษาเกี
ษาเกี
นไขแรงงานที
รมกํ
ใหกคษาแรงงานชาวต
ําปรึกษาแรงงานชาวต
สําหรั
บรายละเอี
ดอื่นบๆทคําปรึ
นสามารถสอบถามโดยตรงได
ที่เบอร
่อลมาตรฐานแรงงานอื
ยูดานลาง ่นๆ ที่ไ่น่นมๆๆที
นอกจากนี
้ทานสามารถรั
วกั
บเงื่ย่ยวกั
่อวกันไขแรงงานที
่กรมกํโทรศั
า่ก่กกัรมกํ
บพดูแทาาลมาตรฐานแรงงานอื
มีม่ไุมมใหมีมคุมําปรึ
างชาติาไงชาติ
ดเชนไกัดน
นอกจากนี
้ท้ทาายนสามารถรั
บบกคํคํษาเกี
าาปรึ
บบเงืเงื่อ่อนไขแรงงานที
กักัแบบละที
ดูดูแแลมาตรฐานแรงงานอื
กัีมนุมเพีให
งพาผูวแยในกรณี
ปลภาษามาด
วยในกรณี
เพียงแตทีเชต่ไมนอมงพาผู
แยปลภาษามาด
คงแต
ําปรึตกอษาแรงงานชาวต
างชาติ
ไดเชนกัทนี่เขารับคําปรึกษาเปนภาษาตางประเทศอื่นที่ไมใชภาษาญี่ปุน
จังหวัด
ฮอกไกโด
อิวาเตะ
มิยากิ
ฟุกุชิมะ
อิบารากิ

โทะจิกิ

กุมมะ
ไซตามะ
จิบะ
โตเกียว
คานากาวะ
นีกาตะ
โทะยามะ
ฟุกุอิ
ยามานาชิ
นากาโนะ

สถานที่ตั้ง
สํานักแรงงานฮอกไกโด
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานอิวาเตะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานมิยากิ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานฟุกุชิมะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานอิบารากิ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานโทะจิกิ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
ศูนยกํากับดูแลมาตรฐานแรงงาน
โอตะวาระ
ศูนยกํากับดูแลมาตรฐานแรงงานโทะจิกิ
ศูนยกํากับดูแลมาตรฐานแรงงานโอตะ
สํานักแรงงานไซตามะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานจิบะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานโตเกียว
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานคานากาวะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานนีกาตะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
ศูนยกํากับดูแลมาตรฐานแรงงาน
ทากาโอกะ
สํานักแรงงานฟุกุย
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
ศูนยกํากับดูแลมาตรฐานแรงงานโคฟุ
สํานักแรงงานนากาโนะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน

ภาษาที่รองรับ

รหัสไปรษณีย

ที่อยู
ซับโปโร ไดอิจิ โกโดโจฉะ
2-1-1 คิตะฮัจโจนิชิ คิตะ-คุ ซับโปโร-ชิ
ชั้น 4 อิจิโกกังโมริโอกะ โกโดโจฉะ
7-25 อุจิมารุ โมริโอกะ-ชิ
ชั้น 8 เซนได ไดยงโกโดโจฉะ
1 เทปโป-มาจิ มิยากิโนะ-คุ เซนได-ชิ
ชั้น 5 ฟุกุชิมะ โกโดโจฉะ
1-46 คาซึมิ-โจ ฟุกุชิมะ-ชิ

เบอรโทรศัพท

อังกฤษ

060-8566

จีน

020-0023

จีน

983-8585

อังกฤษ

960-8021

อังกฤษ,จีน,สเปน

310-8511

1-8-31 มิยะ-มาจิ มิโตะ-ชิ

029-224-6214

โปรตุเกส

320-0845

อุทซึโนะมิยะ ไดนิ จิโฮโกโดโจฉะ
1-4 อาเกโบโนะ-โจ อุทซึโนะมิยะ-ชิ

028-634-9115

โปรตุเกส

324-0041

2-2828-19 ฮง-โจ โอตะวาระ-ชิ

0287-22-2279

จีน
โปรตุเกส

328-0042
373-0817

0282-24-7766
0276-45-9920

อังกฤษ,จีน

330-6016

อังกฤษ

260-8612

อังกฤษ,จีน

102-8306

อังกฤษ,โปรตุเกส,
สเปน

231-8434

20-24 นุมาวาดะ-โจ โทะจิกิ-ชิ
104-1 อีสึกะ-โจ โอตะ-ชิ
ชั้น 15 แลนดแอกซิส ทาวเวอร
ไซตามะ-ชิ 11-2 ชินโตะชิน จูโอ-คุ ไซตามะ-ชิ
จิบะ ไดนิ จิโฮโกโดโจฉะ
4-11-1 จูโอ จูโอ-คุ จิบะ-ชิ
คุดัน ไดซังโกโดโจฉะ
1-2-1 คุดันมินามิ จิโยดะ-คุ
โยโกฮามะ ไดนิโกโดโจฉะ
5-57 คิตะนากะโดริ นากา-คุ โยโกฮามะ-ชิ

อังกฤษ

951-8588

1-56 คาวะกิช-ิ โจ จูโอ-คุ นีกาตะ-ชิ

025-234-5922

โปรตุเกส

933-0062

1- 56 อากิมูระนากะ เอจิริ ทากาโอกะ-ชิ

0766-23-6446

จีน,โปรตุเกส

910-8559

โปรตุเกส,สเปน
โปรตุเกส

011-709-2311
019-604-3006
022-299-8838
024-536-4602

048-600-6204
043-221-2304
03-3512-1612
045-211-7351

400-8579

ฟุกุอิ ฮารุยามะโกโดโจฉะ
1-1-54 ฮารุยามะ ฟุกุอิ-ชิ
2-5-51 ชิโมะอีดะ โคฟุ-ชิ

055-224-5611

380-8572

1-22-1 นากะโกะโชะ นากาโนะ-ชิ

026-223-0553

0776-22-2652

นอกจากนี้ทานสามารถรับคําปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขแรงงานที่กรมกํากับดูแลมาตรฐานแรงงานอื่นๆ ที่ไมมีมุมใหคําปรึกษาแรงงานชาวตางชาติไดเชนกัน
เพียงแตตองพาผูแปลภาษามาดวยในกรณีที่เขารับคําปรึกษาเปนภาษาตางประเทศอื่นที่ไมใชภาษาญี่ปุน

จังหวัด
กิฟุ

ชิสึโอกะ

สถานที่ตั้ง
สํานักแรงงานกิฟุ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานชิสึโอกะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
ศูนยกํากับดูแลมาตรฐานแรงงาน
ฮามะมัตทซึ
ศูนยกํากับดูแลมาตรฐานแรงงานอิวาตะ

ไอจิ

มิเอะ

ชิกะ

เกียวโต
โอซากะ
เฮียวโกะ
ชิมาเนะ
โอกายามะ

ฮิโรชิมะ

โทกุชิมะ
ฟุกุโอกะ
นางาซากิ

สํานักแรงงานไอจิ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
ศูนยกํากับดูแลมาตรฐานแรงงาน
โตโยฮาชิ
ศูนยดูแลมาตรฐานแรงงานยกกะอิจิ
ศูนยกํากับดูแลมาตรฐานแรงงานทซึ
ศูนยกํากับดูแลมาตรฐานแรงงาน
ฮิโกเนะ
ศูนยกํากับดูแลมาตรฐานแรงงาน
ฮิกาชิโอมิ
สํานักแรงงานเกียวโต
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานโอซากะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานเฮียวโกะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานชิมาเนะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานโอกายามะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานฮิโรชิมะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
ศูนยกํากับดูแลมาตรฐานแรงงาน
ฟุกุยามะ
สํานักแรงงานโทกุชิมะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานฟุกุโอกะ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน
สํานักแรงงานนางาซากิ
แผนกกํากับดูแลฝายมาตรฐานแรงงาน

ภาษาที่รองรับ

รหัสไปรษณีย

โปรตุเกส,สเปน

500-8723

อังกฤษ,โปรตุเกส,
สเปน

420-8639

โปรตุเกส,สเปน

432-8555

โปรตุเกส

438-8585

อังกฤษ,โปรตุเกส

460-8507

โปรตุเกส

440-8506

โปรตุเกส,สเปน

510-0064

โปรตุเกส,สเปน

514-0002

โปรตุเกส

522-0054

โปรตุเกส

527-8554

อังกฤษ,ฝรั่งเศส

604-0846

อังกฤษ,จีนโปรตุเ
กส

540-8527

จีน

650-0044

จีน

690-0841

อังกฤษ,โปรตุเกส

700-8611

จีน,โปรตุเกส

730-8538

จีน

720-8503

จีน

770-0851

อังกฤษ

812-0013

จีน

850-0033

ที่อยู
กิฟุ โกโดโจฉะ
5-13 คินริว-โจ กิฟุ-ชิ
ชิสุโอกะ จิโฮโกโดโจฉะ
9-50 โอเทะมาจิ อาโออิ-คุ ชิสึโอกะ-ชิ
146 โมโตะอุโอะ-โจ ฮามะมัตทซึ-ชิ
อิวาตะ จิโฮโกโดโจฉะ
3599-6 มิทซึเกะ อิวาตะ-ชิ
นาโกยะ โกโดโจฉะ ไดนิกัง
2-5-1 ซังโนะมารุ นากา-คุ นาโกยะ-ชิ
โทโยฮาชิ จิโฮโกโดโจฉะ
111 ไดโคะคุ-โจ โทโยฮาชิ-ชิ
2-5-23 ชินโช ยกกะอิจ-ิ ชิ
ทซึ ไดนิจิโฮโกโดโจฉะ
327-2 ชิมาซากิ-โจ ทซึ-ชิ
ชั้น 3 ฮิโกเนะ จิโฮโกโดโจฉะ
58-3 นิชิอิมะ-โจ ฮิโกเนะ-ชิ
8-14 โยกะอิจิมิโดริ-มาจิ ฮิกาชิโอมิ-ชิ
451 คิมบุ-โจ โออิเกะอาการุ เรียวกาเอโจโดริ
นากะเกียว-คุ เกียวโต-ชิ
โอซากะ โกโดโจฉะ ไดนิโกกัง
4-1-67 โอเทะมาเอะ จูโอ-คุ โอซากะ-ชิ
ชั้น 16 โกเบคริสตัลทาวเวอร
1-1-3 ฮิกาชิคาวาซากิ-โจ จูโอ-คุ โกเบ-ชิ
ชั้น 5 มัตทซึเอะ จิโฮโกโดโจฉะ
134-10 มุโคจิมะ-โจ มัตทซึเอะ-ชิ
โอกายามะ ไดนิโกโดโจฉะ
1-4-1 ชิโมะอิชิอิ โอกายามะ-ชิ
ฮิโรชิมะ โกโดโจฉะ ไดนิโกกัง
6-30 คามิฮัจโจโบริ นากา-คุ ฮิโรชิมะ-ชิ
1-7 อาซาฮิ-มาจิ ฟุกุยามะ-ชิ
ชั้น 1 โทกุชิมะ จิโฮโกโดโจฉะ
6-6 โจไน โทกุชิมะ-โจ โทกุชิมะ-ชิ
ชั้น 4 ฟุกุโอกะโกโดโจฉะ ชินกัง
2-11-1 ฮากาตะเอกิฮิกาชิ ฮากาตะ-คุ ฟุกุโอกะ-ชิ
ซึมิโตโมะ เซเม นากาซากิบิรุ
7-1 มันไซ-มาจิ นางาซากิ-ชิ

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
สํานักแรงงานประจํ
าจังดหวัด
สํานักแรงงานประจํ
าจังหวั
บดูแลมาตรฐานแรงงาน
ศูนยกําศูกันบยดูกแํากัลมาตรฐานแรงงาน

เบอรโทรศัพท
058-245-8102
054-254-6352
053-456-8147
0538-32-2205
052-972-0253
0532-54-1192
059-351-1661
059-227-1281
0749-22-0654
0748-22-0394
075-241-3214
06-6949-6490
078-367-9151
0852-31-1156
086-225-2015
082-221-9242
084-923-0005
088-652-9163
092-411-4862
095-801-0030

(ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2011)
(ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน

