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ชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศญี�ปุ่นทุกท่าน
คณุเจอปัญหาแบบนี�ในที�ทํางานหรอืไม่?

ประเทศญี�ปุ่ นมกีฎหมายจาํนวนมากเพื�อปกป้องผูท้าํงาน เชน่ 

การรกัษาเงื�อนไขการทาํงาน สขุภาพ 

และความปลอดภยัของผูท้าํงาน 

คา่ทดแทนกรณีที�บาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยจากการทาํงานหรอืระหวา่ง 

เดนิทางไปกลบัที�ทาํงาน ฯลฯ 

กฎหมายเหลา่นี�จะมผีลบงัคบัใชก้บัคณุเทยีบเทา่กบัผูท้าํงาน

ชาวญี�ปุ่ น ไม่วา่คณุจะเป็นคนประเทศอะไรก็ตาม 

โบรชวัรนี์�จะแนะนําประเด็นสาํคญัของกฎหมายแรงงานของ

ประเทศญี�ปุ่ นดงันี� 

นอกจากนี�ยงัมหีน่วยงานใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัปัญหาแรงงาน

สาํหรบัผูท้าํงานชาวตา่งชาตดิว้ยภาษาแม่ของตนฟรดีว้ย 

หากคณุประสบปัญหาดงัตอ่ไปนี�ในที�ทาํงานในประเทศญี�ปุ่ น ฯลฯ 

กรณุาไปปรกึษา 

“มุมใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัเงื�อนไขการทาํงานของชาวตา่งชาต”ิ 

ใกลบ้า้น หรอื “สายดว่นใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัเงื�อนไขการทาํงาน”

กรณีศกึษา

■ กรณีศกึษา

■ กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

■ กฎหมายสญัญาจา้ง

■ กฎหมายคา่จา้งขั�นตํ�า

■ กฎหมายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในงานอตุสาหกรรม
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■ กฎหมายประกนัคา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรม 

■ คาํถามที�พบบอ่ย (FAQ)

■ แนะนําสถานที�ต ั�ง มุมใหค้าํปรกึษา

■ สถานที�ต ั�ง มุมใหค้าํปรกึษาสาํหรบัผูท้าํงานชาวตา่งชาติ
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ปกหลงั

ไม่ไดร้บัเงินเดอืน

ไม่ไดค้า่ทํางานล่วงเวลา

อยู่ด ีๆ กถู็กเลกิจา้ง

พยายามทํางานอย่างเตม็ที�

แตไ่ม่ไดร้บัคา่จา้งในวนัเงินเดอืนออก 

ประธานบรษิทับอกวา่ตอนนี�ไม่มเีงินใหร้อหน่อย 

แตรู่ส้กึกงัวลมาก

อยู่ด ีๆ กถู็กประธานบรษิทับอกวา่ 

“พรุง่นี�ไม่ตอ้งมาแลว้” 

ถูกเลกิจา้งกระทนัหนัทําใหใ้ชช้วีติลําบาก

ทํางานล่วงเวลาทุกวนัแตพ่อดูใบเงินเดอืนแลว้พบวา่

ไดค้า่ทํางานล่วงเวลาเพยีงแคเ่ล็กน้อย 

ยงัไงกย็อมรบัไม่ได ้

เกอืบไดร้บับาดเจบ็
จากงานที�อนัตราย

มงีานที�อนัตรายอาจไดร้บับาดเจบ็หากพลาด

แมเ้พยีงเล็กน้อยในที�ทํางาน 

อยากใหม้มีาตรการดา้นความปลอดภยัที�ดี

บรษิทัอธบิายเงื�อนไขการทํางานใหฟั้งง่าย ๆ 

ดว้ยวาจาเท่านั�น ไม่ไดร้บัรูร้ายละเอยีด 

อยากรูเ้งื�อนไขการทํางานอย่างชดัเจน

ไม่ทราบเงื�อนไขการทํางาน

กอ่นอื�น 
ใหใ้ชคู้ม่อืนี�เพื�อตรวจสอบสภาพการทํางาน 
ในสถานที�ทํางานของคณุวา่เหมาะสมหรอืไม่

ไม่ทําประกนัคา่ทดแทนอบุตัเิหตุ
ในอตุสาหกรรมให้

ไดร้บับาดเจบ็ระหวา่งทํางาน

จนทําใหไ้ม่สามารถทํางานได้

มคีวามกงัวลเร ื�องคา่รกัษาและคา่ใชจ้า่ย

ระหวา่งหยุดงาน
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กฎหมายมาตรฐานแรงงาน
กฎหมายเกี�ยวกบัแรงงาน อาท ิกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ของประเทศญี�ปุ่น 
มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี� (คดัมาบางสว่น)

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

1

การรกัษาความเท่าเทยีม (มาตรา 3)01

หา้มนายจา้งเลอืกปฏบิตัใินเงื�อนไขการทาํงาน เชน่ คา่จา้ง ช ั�วโมงทาํงาน ฯลฯ โดยใชส้ญัชาต ิความเชื�อ 

และสถานะทางสงัคมของผูท้าํงานเป็นเหตผุล

การหา้มบงัคบัใชแ้รงงาน (มาตรา 5)02

หา้มนายจา้งบงัคบัผูท้ํางานใหท้าํงานโดยขดัตอ่ความตอ้งการของผูท้าํงาน 

ดว้ยวธิกีารผูกมดัทางรา่งกายหรอืทางจติใจโดยมชิอบ

การหา้มหกัคา่หวัควิ (มาตรา 6)03

หา้มหาผลกาํไรจากการแทรกแซงงานของผูอ้ื�นไม่วา่จะกี�คนก็ตาม ยกเวน้กรณีที�อนุญาตใหท้าํไดต้ามกฎหมาย

สญัญาขดัตอ่กฎหมายมาตรฐานแรงงาน (มาตรา 13)04

กรณีที�เงื�อนไขการทาํงานที�กาํหนดขึ �นระหวา่งนายจา้งและผูท้าํงานไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี�กาํหนดโดยกฎหมายมาตรฐาน

แรงงาน ใหใ้ชเ้งื�อนไขการทาํงานตามที�กาํหนดในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน

ระยะเวลาของสญัญา (มาตรา 14)05

กรณีที�สญัญาจา้งมกีาํหนดระยะเวลา ใหร้ะยะเวลาดงักลา่วสงูสดุไม่เกนิ 3 ปี

ยกเวน้ ① สญัญาจา้งผูท้าํงานที�มคีวามรูเ้ฉพาะทางขั�นสงู ฯลฯ และสญัญาจา้งผูท้าํงานที�มอีาย ุ60 ปีขึ �นไป 

ใหร้ะยะเวลาสงูสดุเป็น 5 ปี และ ② สญัญาจา้งที�กาํหนดระยะเวลาที�จาํเป็นเพื�อใหเ้สรจ็สิ �นงานอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

(การกอ่สรา้ง ฯลฯ) ใหร้ะยะเวลาสงูสดุเป็นไปตามระยะเวลาดงักลา่ว

การแสดงเงื�อนไขการทํางานอย่างชดัเจน (มาตรา 15)06

นายจา้งตอ้งแสดงเงื�อนไขการทาํงานตอ่ไปนี�อยา่งชดัเจน เมื�อจา้งผูท้าํงาน

[ขอ้กาํหนดที�ตอ้งระบุอย่างชดัเจน]
① ระยะเวลาของสญัญาจา้ง ② เกณฑใ์นการตอ่สญัญาของสญัญาแบบมกีาํหนดระยะเวลา

③ สถานที�ทาํงานและเนื�อหางาน ④ เวลาทาํงาน (เวลาเร ิ�มและเลกิงาน มกีารทํางานลว่งเวลาหรอืไม่ เวลาพกั

วนัหยดุ การลา ฯลฯ) ⑤ คา่จา้ง (จาํนวนเงนิ วธิคีาํนวณและชาํระเงนิ วนัตดัรอบและวนัเงนิเดอืนออก)

⑥ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการขึ �นเงนิเดอืน ⑦ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง

(รวมถงึเหตผุลของการเลกิจา้ง)

การหา้มกาํหนดเงินชดเชย (มาตรา 16)07

หา้มทาํสญัญาที�มกีาํหนดเงนิชดเชยความเสยีหายหรอืกาํหนดคา่ผดิสญัญาในกรณีที�ไม่ดาํเนินการตามสญัญาจา้ง 

(ไม่ไดห้า้มไปถงึการเรยีกคา่ชดเชยความเสยีหายในกรณีที�เกดิขึ �นจรงิ)

[ขอ้กาํหนดที�ตอ้งระบุอย่างชดัเจน หากม]ี
⑧ ผูร้บัเงนิชดเชยการพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง วธิคีาํนวณและชาํระเงนิ ชว่งเวลาชาํระเงนิ⑨ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัโบนัส

คา่จา้งพเิศษ ฯลฯ⑩ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัคา่ใชจ้า่ยที�ผูท้าํงานตอ้งรบัผดิชอบเอง เชน่ คา่อาหาร คา่อปุกรณท์าํงาน ฯลฯ

⑪ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในที�ทาํงาน⑫ อื�น ๆ (การฝึกอบรมการทาํงาน

คา่ทดแทนกรณีประสบภยั รางวลัและบทลงโทษ การลา การชาํระคา่เดนิทาง ฯลฯ)

นายจา้งตอ้งระบขุอ้ ① - ⑤ และ ⑦ ขา้งตน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร (เป็นโทรสาร อเีมล โซเชยีลมเีดยี ฯลฯ ก็ได ้

ตามความตอ้งการของผูท้าํงาน) อยา่งชดัเจน

นอกจากนี� หากนายจา้งจา้งผูท้าํงานพารท์ไทม ์ ตอ้งระบขุอ้กาํหนดตอ่ไปนี�เพิ�มเตมิจากขา้งตน้อยา่งชดัเจน

โดยการมอบใหเ้ป็นเอกสาร ฯลฯ (กฎหมายเกี�ยวกบัการจดัการการจา้งผูท้าํงานระยะสั�น ฯลฯ มาตรา 6) *

* ตั�งแตว่นัที� 1 เมษายน 2020 (สาํหรบับรษิทัขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นปี 2021) ตอ้งระบอุยา่งชดัเจนสาํหรบัผูท้าํงานที�จา้งแบบมรีะยะเวลาสญัญาดว้ย

●สามารถดาวนโ์หลดหนังสอืแจง้เงื�อนไขการทาํงานสาํหรบัผูท้าํงานชาวตา่งชาตไิดจ้ากเว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสขุ

แรงงาน และสวสัดกิารประเทศญี�ปุ่ น

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index.html

① มกีารขึ �นเงนิเดอืนหรอืไม่② มเีงนิชดเชยการพน้สภาพการเป็นลกูจา้งหรอืไม่③ มโีบนัสหรอืไม่

④ ชอ่งทางปรกึษาเกี�ยวกบัการปรบัปรงุการจดัการการจา้งงาน ฯลฯ

การจาํกดัการเลกิจา้ง (มาตรา 19)08

1 นายจา้งไม่สามารถเลกิจา้งผูท้าํงานในชว่งเวลาที�ผูท้าํงานดงักลา่วหยดุงานเพื�อพกัฟื�นจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยที�เกดิจาก

การทาํงานและ 30 วนัหลงัจากนั�น

2 ผูท้าํงานผูห้ญงิสามารถหยดุงานไดก้อ่นคลอด 6 สปัดาห ์(14 สปัดาหใ์นกรณีที�ต ั�งครรภล์กูแฝด) และ 8 

สปัดาหห์ลงัคลอดตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 

โดยนายจา้งไม่สามารถเลกิจา้งภายในระยะเวลาการหยดุงานดงักลา่วและ 30 วนัหลงัจากนั�น

การจาํกดัการเลกิจา้ง: ไม่สามารถเลกิจา้งผูท้ํางานในชว่งระยะเวลาตอ่ไปนี�

30 วนัหลงัจากนั�นระยะเวลาหยุดงานเพื�อพกัฟื�นจากการบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยในการทํางาน

30 วนัหลงัจากนั�นระยะเวลาหยุดงานกอ่นคลอด 6 สปัดาหแ์ละหลงัคลอด 8 สปัดาห ์



03 04

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน
กฎหมายเกี�ยวกบัแรงงาน อาท ิกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ของประเทศญี�ปุ่น 
มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี� (คดัมาบางสว่น)

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

1

การรกัษาความเท่าเทยีม (มาตรา 3)01

หา้มนายจา้งเลอืกปฏบิตัใินเงื�อนไขการทาํงาน เชน่ คา่จา้ง ช ั�วโมงทาํงาน ฯลฯ โดยใชส้ญัชาต ิความเชื�อ 

และสถานะทางสงัคมของผูท้าํงานเป็นเหตผุล

การหา้มบงัคบัใชแ้รงงาน (มาตรา 5)02

หา้มนายจา้งบงัคบัผูท้ํางานใหท้าํงานโดยขดัตอ่ความตอ้งการของผูท้าํงาน 

ดว้ยวธิกีารผูกมดัทางรา่งกายหรอืทางจติใจโดยมชิอบ

การหา้มหกัคา่หวัควิ (มาตรา 6)03

หา้มหาผลกาํไรจากการแทรกแซงงานของผูอ้ื�นไม่วา่จะกี�คนก็ตาม ยกเวน้กรณีที�อนุญาตใหท้าํไดต้ามกฎหมาย

สญัญาขดัตอ่กฎหมายมาตรฐานแรงงาน (มาตรา 13)04

กรณีที�เงื�อนไขการทาํงานที�กาํหนดขึ �นระหวา่งนายจา้งและผูท้าํงานไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี�กาํหนดโดยกฎหมายมาตรฐาน

แรงงาน ใหใ้ชเ้งื�อนไขการทาํงานตามที�กาํหนดในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน

ระยะเวลาของสญัญา (มาตรา 14)05

กรณีที�สญัญาจา้งมกีาํหนดระยะเวลา ใหร้ะยะเวลาดงักลา่วสงูสดุไม่เกนิ 3 ปี

ยกเวน้ ① สญัญาจา้งผูท้าํงานที�มคีวามรูเ้ฉพาะทางขั�นสงู ฯลฯ และสญัญาจา้งผูท้าํงานที�มอีาย ุ60 ปีขึ �นไป 

ใหร้ะยะเวลาสงูสดุเป็น 5 ปี และ ② สญัญาจา้งที�กาํหนดระยะเวลาที�จาํเป็นเพื�อใหเ้สรจ็สิ �นงานอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

(การกอ่สรา้ง ฯลฯ) ใหร้ะยะเวลาสงูสดุเป็นไปตามระยะเวลาดงักลา่ว

การแสดงเงื�อนไขการทํางานอย่างชดัเจน (มาตรา 15)06

นายจา้งตอ้งแสดงเงื�อนไขการทาํงานตอ่ไปนี�อยา่งชดัเจน เมื�อจา้งผูท้าํงาน

[ขอ้กาํหนดที�ตอ้งระบุอย่างชดัเจน]
① ระยะเวลาของสญัญาจา้ง ② เกณฑใ์นการตอ่สญัญาของสญัญาแบบมกีาํหนดระยะเวลา

③ สถานที�ทาํงานและเนื�อหางาน ④ เวลาทาํงาน (เวลาเร ิ�มและเลกิงาน มกีารทํางานลว่งเวลาหรอืไม่ เวลาพกั

วนัหยดุ การลา ฯลฯ) ⑤ คา่จา้ง (จาํนวนเงนิ วธิคีาํนวณและชาํระเงนิ วนัตดัรอบและวนัเงนิเดอืนออก)

⑥ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการขึ �นเงนิเดอืน ⑦ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง

(รวมถงึเหตผุลของการเลกิจา้ง)

การหา้มกาํหนดเงินชดเชย (มาตรา 16)07

หา้มทาํสญัญาที�มกีาํหนดเงนิชดเชยความเสยีหายหรอืกาํหนดคา่ผดิสญัญาในกรณีที�ไม่ดาํเนินการตามสญัญาจา้ง 

(ไม่ไดห้า้มไปถงึการเรยีกคา่ชดเชยความเสยีหายในกรณีที�เกดิขึ �นจรงิ)

[ขอ้กาํหนดที�ตอ้งระบุอย่างชดัเจน หากม]ี
⑧ ผูร้บัเงนิชดเชยการพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง วธิคีาํนวณและชาํระเงนิ ชว่งเวลาชาํระเงนิ⑨ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัโบนัส

คา่จา้งพเิศษ ฯลฯ⑩ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัคา่ใชจ้า่ยที�ผูท้าํงานตอ้งรบัผดิชอบเอง เชน่ คา่อาหาร คา่อปุกรณท์าํงาน ฯลฯ

⑪ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในที�ทาํงาน⑫ อื�น ๆ (การฝึกอบรมการทาํงาน

คา่ทดแทนกรณีประสบภยั รางวลัและบทลงโทษ การลา การชาํระคา่เดนิทาง ฯลฯ)

นายจา้งตอ้งระบขุอ้ ① - ⑤ และ ⑦ ขา้งตน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร (เป็นโทรสาร อเีมล โซเชยีลมเีดยี ฯลฯ ก็ได ้

ตามความตอ้งการของผูท้าํงาน) อยา่งชดัเจน

นอกจากนี� หากนายจา้งจา้งผูท้าํงานพารท์ไทม ์ ตอ้งระบขุอ้กาํหนดตอ่ไปนี�เพิ�มเตมิจากขา้งตน้อยา่งชดัเจน

โดยการมอบใหเ้ป็นเอกสาร ฯลฯ (กฎหมายเกี�ยวกบัการจดัการการจา้งผูท้าํงานระยะสั�น ฯลฯ มาตรา 6) *

* ตั�งแตว่นัที� 1 เมษายน 2020 (สาํหรบับรษิทัขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นปี 2021) ตอ้งระบอุยา่งชดัเจนสาํหรบัผูท้าํงานที�จา้งแบบมรีะยะเวลาสญัญาดว้ย

●สามารถดาวนโ์หลดหนังสอืแจง้เงื�อนไขการทาํงานสาํหรบัผูท้าํงานชาวตา่งชาตไิดจ้ากเว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสขุ

แรงงาน และสวสัดกิารประเทศญี�ปุ่ น

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index.html

① มกีารขึ �นเงนิเดอืนหรอืไม่② มเีงนิชดเชยการพน้สภาพการเป็นลกูจา้งหรอืไม่③ มโีบนัสหรอืไม่

④ ชอ่งทางปรกึษาเกี�ยวกบัการปรบัปรงุการจดัการการจา้งงาน ฯลฯ

การจาํกดัการเลกิจา้ง (มาตรา 19)08

1 นายจา้งไม่สามารถเลกิจา้งผูท้าํงานในชว่งเวลาที�ผูท้าํงานดงักลา่วหยดุงานเพื�อพกัฟื�นจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยที�เกดิจาก

การทาํงานและ 30 วนัหลงัจากนั�น

2 ผูท้าํงานผูห้ญงิสามารถหยดุงานไดก้อ่นคลอด 6 สปัดาห ์(14 สปัดาหใ์นกรณีที�ต ั�งครรภล์กูแฝด) และ 8 

สปัดาหห์ลงัคลอดตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 

โดยนายจา้งไม่สามารถเลกิจา้งภายในระยะเวลาการหยดุงานดงักลา่วและ 30 วนัหลงัจากนั�น

การจาํกดัการเลกิจา้ง: ไม่สามารถเลกิจา้งผูท้ํางานในชว่งระยะเวลาตอ่ไปนี�

30 วนัหลงัจากนั�นระยะเวลาหยุดงานเพื�อพกัฟื�นจากการบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยในการทํางาน

30 วนัหลงัจากนั�นระยะเวลาหยุดงานกอ่นคลอด 6 สปัดาหแ์ละหลงัคลอด 8 สปัดาห ์
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กฎหมายมาตรฐานแรงงาน
กฎหมายเกี�ยวกบัแรงงาน อาท ิกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ของประเทศญี�ปุ่น
มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี� (คดัมาบางสว่น)

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

1

การรกัษาความเท่าเทยีม (มาตรา 3)01

หา้มนายจา้งเลอืกปฏบิตัใินเงื�อนไขการทาํงาน เชน่ คา่จา้ง ช ั�วโมงทาํงาน ฯลฯ โดยใชส้ญัชาต ิความเชื�อ 

และสถานะทางสงัคมของผูท้าํงานเป็นเหตผุล

การหา้มบงัคบัใชแ้รงงาน (มาตรา 5)02

หา้มนายจา้งบงัคบัผูท้ํางานใหท้าํงานโดยขดัตอ่ความตอ้งการของผูท้าํงาน 

ดว้ยวธิกีารผูกมดัทางรา่งกายหรอืทางจติใจโดยมชิอบ

การหา้มหกัคา่หวัควิ (มาตรา 6)03

หา้มหาผลกาํไรจากการแทรกแซงงานของผูอ้ื�นไม่วา่จะกี�คนก็ตาม ยกเวน้กรณีที�อนุญาตใหท้าํไดต้ามกฎหมาย

สญัญาขดัตอ่กฎหมายมาตรฐานแรงงาน (มาตรา 13)04

กรณีที�เงื�อนไขการทาํงานที�กาํหนดขึ �นระหวา่งนายจา้งและผูท้าํงานไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี�กาํหนดโดยกฎหมายมาตรฐาน

แรงงาน ใหใ้ชเ้งื�อนไขการทาํงานตามที�กาํหนดในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน

ระยะเวลาของสญัญา (มาตรา 14)05

กรณีที�สญัญาจา้งมกีาํหนดระยะเวลา ใหร้ะยะเวลาดงักลา่วสงูสดุไม่เกนิ 3 ปี

ยกเวน้ ① สญัญาจา้งผูท้าํงานที�มคีวามรูเ้ฉพาะทางขั�นสงู ฯลฯ และสญัญาจา้งผูท้าํงานที�มอีาย ุ60 ปีขึ �นไป 

ใหร้ะยะเวลาสงูสดุเป็น 5 ปี และ ② สญัญาจา้งที�กาํหนดระยะเวลาที�จาํเป็นเพื�อใหเ้สรจ็สิ �นงานอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

(การกอ่สรา้ง ฯลฯ) ใหร้ะยะเวลาสงูสดุเป็นไปตามระยะเวลาดงักลา่ว

การแสดงเงื�อนไขการทํางานอย่างชดัเจน (มาตรา 15)06

นายจา้งตอ้งแสดงเงื�อนไขการทาํงานตอ่ไปนี�อยา่งชดัเจน เมื�อจา้งผูท้าํงาน

[ขอ้กาํหนดที�ตอ้งระบุอย่างชดัเจน]
① ระยะเวลาของสญัญาจา้ง ② เกณฑใ์นการตอ่สญัญาของสญัญาแบบมกีาํหนดระยะเวลา 

③ สถานที�ทาํงานและเนื�อหางาน ④ เวลาทาํงาน (เวลาเร ิ�มและเลกิงาน มกีารทํางานลว่งเวลาหรอืไม่ เวลาพกั 

วนัหยดุ การลา ฯลฯ) ⑤ คา่จา้ง (จาํนวนเงนิ วธิคีาํนวณและชาํระเงนิ วนัตดัรอบและวนัเงนิเดอืนออก) 

⑥ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการขึ �นเงนิเดอืน ⑦ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง 

(รวมถงึเหตผุลของการเลกิจา้ง)

07       การห้ามระบุ หรือกําหนดเงินชดเชย (มาตรา 16)

หา้มทาํสญัญาที�มกีาํหนดเงนิชดเชยความเสยีหายหรอืกาํหนดคา่ผดิสญัญาในกรณีที�ไม่ดาํเนินการตามสญัญาจา้ง 

(ไม่ไดห้า้มไปถงึการเรยีกคา่ชดเชยความเสยีหายในกรณีที�เกดิขึ �นจรงิ)

[ขอ้กาํหนดที�ตอ้งระบุอย่างชดัเจน หากม]ี
⑧ ผูร้บัเงนิชดเชยการพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง วธิคีาํนวณและชาํระเงนิ ชว่งเวลาชาํระเงนิ ⑨ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัโบนัส

คา่จา้งพเิศษ ฯลฯ ⑩ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัคา่ใชจ้า่ยที�ผูท้าํงานตอ้งรบัผดิชอบเอง เชน่ คา่อาหาร คา่อปุกรณท์าํงาน ฯลฯ

⑪ ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในที�ทาํงาน ⑫ อื�น ๆ (การฝึกอบรมการทาํงาน

คา่ทดแทนกรณีประสบภยั รางวลัและบทลงโทษ การลา การชาํระคา่เดนิทาง ฯลฯ)

นายจา้งตอ้งระบขุอ้ ① - ⑤ และ ⑦ ขา้งตน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร (เป็นโทรสาร อเีมล โซเชยีลมเีดยี ฯลฯ ก็ได ้

ตามความตอ้งการของผูทํ้างาน) อยา่งชดัเจน

● สามารถดาวนโ์หลดหนังสอืแจง้เงื�อนไขการทาํงานสาํหรบัผูท้าํงานชาวตา่งชาตไิดจ้ากเว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสขุ

แรงงาน และสวสัดกิารประเทศญี�ปุ่ น

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index.html

นอกจากนี� หากนายจา้งจา้งผูท้าํงานระยะสั�น ผูท้าํงานที�จา้งแบบมรีะยะเวลาสญัญา ตอ้งระบขุอ้กาํหนดตอ่ไปนี�เพิ�มเตมิ
จากขา้งตน้อยา่งชดัเจนและรวดเรว็ โดยการมอบใหเ้ป็นเอกสาร ฯลฯ (กฎหมายเกี�ยวกบัการปรบัปรงุการจดัการจา้ง
ผู้ทํางานระยะส�นั ผู้ทํางานที�จ า้งแบบมรีะยะเวลาสญัญา ฯลฯ มาตรา 6)

① มีการขึ�นเงินเดือนหรือไม่ ② มเีงนิชดเชยการพน้สภาพการเป็นลกูจา้งหรอืไม่ ③ มโีบนัสหรอืไม่�

④ช่องทางปรกึษาเกี�ยวกบัการปรบัปรงุการจดัการการจ้างงาน ฯลฯ

การจาํกดัการเลกิจา้ง (มาตรา 19)08

1 นายจา้งไม่สามารถเลกิจา้งผูท้าํงานในชว่งเวลาที�ผูท้าํงานดงักลา่วหยดุงานเพื�อพกัฟื�นจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยที�เกดิจาก

การทาํงานและ 30 วนัหลงัจากนั�น

2 ผูท้าํงานผูห้ญงิสามารถหยดุงานไดก้อ่นคลอด 6 สปัดาห ์(14 สปัดาหใ์นกรณีที�ต ั�งครรภล์กูแฝด) และ 8 

สปัดาหห์ลงัคลอดตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 

โดยนายจา้งไม่สามารถเลกิจา้งภายในระยะเวลาการหยดุงานดงักลา่วและ 30 วนัหลงัจากนั�น

การจาํกดัการเลกิจา้ง: ไม่สามารถเลกิจา้งผูท้ํางานในชว่งระยะเวลาตอ่ไปนี�

30 วนัหลงัจากนั�นระยะเวลาหยุดงานเพื�อพกัฟื�นจากการบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยในการทํางาน

30 วนัหลงัจากนั�นระยะเวลาหยุดงานกอ่นคลอด 6 สปัดาหแ์ละหลงัคลอด 8 สปัดาห ์
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กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

การคนืเงินและสิ�งของ (มาตรา 23)11

กรณีที�ผูท้าํงานพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง นายจา้งตอ้งชาํระคา่จา้งคา้งชาํระ ฯลฯ ภายใน 7 วนัหลงัจากที�ผูท้าํงานรอ้งขอ

การชาํระคา่จา้ง (มาตรา 24)12

นายจา้งตอ้งชาํระคา่จา้ง ① เป็นเงนิ ② ใหแ้กผู่ท้าํงานโดยตรง ③ เต็มจาํนวน ④ เดอืนละคร ั�งขึ �นไป ⑤ ในวนัที�กาํหนด

ทั�งนี� สามารถชาํระคา่จา้งโดยการโอนเขา้บญัชธีนาคารได ้

กฎเกี�ยวกบัเวลาทํางาน เวลาพกั และวนัหยุด (มาตรา 32, 34 และ 35)14

นายจา้งตอ้งใหผู้ท้าํงานทาํงานไม่เกนิสปัดาหล์ะ 40 ช ั�วโมงและวนัละ 8 ช ั�วโมง และหากเวลาทาํงานตอ่วนัเกนิ 6 

ช ั�วโมงตอ้งใหเ้วลาพกั 45 นาท ีและเกนิ 8 ช ั�วโมงตอ้งใหเ้วลาพกั 60 นาท ีนอกจากนี� ตอ้งใหว้นัหยดุอยา่งนอ้ย

สปัดาหล์ะ 1 วนัหรอือยา่งนอ้ย 4 วนัใน 4 สปัดาห ์

ทั�งนี� ขอ้กาํหนดขา้งตน้ไม่ใชก้บัการเกษตร การปศสุตัว ์และการประมง

การรบัรองเมื�อพน้สภาพการเป็นลูกจา้ง ฯลฯ (มาตรา 22)10

กรณีที�ผูท้าํงานขอหนังสอืรบัรองขอ้มูลใน ① - ⑤ ดา้นลา่งนี�เมื�อพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง 

นายจา้งตอ้งมอบหนังสอืรบัรองดงักลา่วใหโ้ดยไม่ลา่ชา้  

และกรณีที�ผูท้าํงานที�ไดร้บัการแจง้เลกิจา้งลว่งหนา้ขอหนังสอืรบัรองเหตผุลการเลกิจา้ง  

นายจา้งตอ้งมอบหนังสอืรบัรองดงักลา่วใหโ้ดยไม่ลา่ชา้ นอกจากนี� หา้มระบขุอ้มูลที�ผูท้าํงานไม่ไดข้อ

① ระยะเวลาทาํงาน ② ประเภทงาน ③ ตาํแหน่งในการทาํงานดงักลา่ว ④ เงนิเดอืน

⑤ สาเหตทุี�พน้สภาพการเป็นลกูจา้ง (เหตผุลในการเลกิจา้ง)

การจาํกดัจาํนวนช ั�วโมงทํางานเพิ�มเตมิตามที�กาํหนดในขอ้ตกลง
รว่มตามมาตรา 36 และความจาํเป็นในการแจง้เร ื�องดงักล่าว (มาตรา 36)15

1 หากนายจา้งทาํขอ้ตกลงรว่มระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ “ขอ้ตกลงรว่มตามมาตรา 36”) 

เกี�ยวกบัการทาํงานลว่งเวลาและทาํงานวนัหยดุกบัผูแ้ทนพนักงานจาํนวนไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�ง 

นายจา้งสามารถใหท้าํงานลว่งเวลาและทาํงานวนัหยดุไดภ้ายในขอบเขตที�กาํหนดในขอ้ตกลงรว่มดงักลา่ว 

2 จาํนวนช ั�วโมงทาํงานเพิ�มเตมิของการทาํงานลว่งเวลาที�กาํหนดในขอ้ตกลงรว่มตามมาตรา 36 ตอ้งไม่เกนิ 

45 ช ั�วโมงตอ่เดอืนและ 360 ช ั�วโมงตอ่ปี (กรณีที�ชว่งเวลาดงักลา่วเป็นระบบนับช ั�วโมงทาํงานเป็นรายปีที�มรีะยะเวลาเกนิ 

3 เดอืน ตอ้งไม่เกนิ 42 ช ั�วโมงตอ่เดอืนและ 320 ช ั�วโมงตอ่ปี)

3 กรณีที�มคีวามจาํเป็นในชว่งเวลาหนึ�งดว้ยเหตผุลพเิศษ สามารถเกนิเกณฑใ์นขอ้ 2
ไดเ้ป็นกรณียกเวน้ แตย่งัตอ้งปฏบิตัติามขอ้จาํกดัตอ่ไปนี�

● ชั�วโมงการทํางานล่วงเวลาตอ่ปีไม่เกนิ 720 ช ั�วโมง

● ชั�วโมงการทํางานล่วงเวลาและการทํางานวนัหยุดรวมกนัไม่ถงึ 100 ช ั�วโมงตอ่เดอืน
● ชั�วโมงการทํางานล่วงเวลาและการทํางานวนัหยุดรวมกนัของ 2 เดอืน 3 เดอืน 4 เดอืน 5 เดอืน 

และ 6 เดอืนกอ่นหน้าเฉลี�ยตอ้งไม่เกนิ 80 ช ั�วโมงตอ่เดอืน

● เดอืนที�มชี ั�วโมงการทํางานล่วงเวลาเกนิ 45 ช ั�วโมงตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน

คา่จา้งเพิ�มเตมิสาํหรบัการทํางานล่วงเวลา ทํางานวนัหยุด 
และทํางานชว่งดกึ (มาตรา 37)16

กรณีที�นายจา้งใหผู้ท้าํงานทาํงานลว่งเวลา ทาํงานชว่งดกึ (22.00 - 05.00 น.) หรอืทาํงานวนัหยดุ 

จะตอ้งชาํระคา่จา้งเพิ�มเตมิใหต้ามอตัราดงัตอ่ไปนี�

●คา่จา้งเพิ�มเตมิกรณีทํางานล่วงเวลา. .อตัรา 25% ขึ �นไป

●คา่จา้งเพิ�มเตมิกรณีทํางานชว่งดกึ....อตัรา 25% ขึ �นไป

●คา่จา้งเพิ�มเตมิกรณีทํางานวนัหยุด....อตัรา 35% ขึ �นไป

และการทาํงานลว่งเวลาเกนิ 60 ช ั�วโมงตอ่เดอืน จะมอีตัราคา่จา้งเพิ�มเตมิเป็น 50% 

ปัจจบุนัมผีลบงัคบัใชก้บับรษิทัขนาดใหญ ่สาํหรบับรษิทัขนาดกลางและขนาดเล็กจะเร ิ�มใชต้ ั�งแตเ่ดอืนเมษายน 2023

(*) ขอ้ 3 มผีลบงัคบัใชเ้ป็น 5 ปีสาํหรบังานกอ่สรา้ง งานขบัรถ แพทย ์ฯลฯ และไม่ใชก้บังานวจิยัและพฒันาสนิคา้ใหม่ ฯลฯ

ทั�งนี� ขอ้ 2 และ 3 เร ิ�มใชก้บับรษิทัขนาดใหญต่ั�งแตว่นัที� 1 เมษายน 2019 

และกบับรษิทัขนาดกลางและขนาดเล็กตั�งแตว่นัที� 1 เมษายน 2020

4 มหีนา้ที�ตดิประกาศขอ้ตกลงรว่มตามมาตรา 36 

ที�เป็นไปตามเกณข์า้งตน้ในสถานที�ที�มองเห็นไดง้่ายในทกุสถานที�ปฏบิตังิานตลอดเวลา ฯลฯ และแจง้ใหผู้ท้ํางานทราบ

เงินชดเชยการหยุดงาน (มาตรา 26)13

นายจา้งตอ้งชาํระเงนิชดเชยการหยดุงาน (60% ของคา่จา้งเฉลี�ย) 

หากผูท้ํางานตอ้งหยดุงานดว้ยเหตผุลที�เป็นความรบัผดิชอบของนายจา้ง

การแจง้เลกิจา้งล่วงหน้า (มาตรา 20)09

กรณีที�จะเลกิจา้งผูท้ํางาน ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั หากไม่แจง้ลว่งหนา้ 

ตอ้งชาํระคา่จา้งเฉลี�ยเป็นจาํนวน 30 วนั ซ ึ�งเรยีกวา่เงนิชดเชยการแจง้เลกิจา้งลว่งหนา้ ทั�งนี� คา่จา้งเฉลี�ย หมายถงึ 

คา่จา้งรวมของ 3 เดอืนกอ่นวนัแจง้เลกิจา้งหารดว้ยจาํนวนวนัรวมของระยะเวลาดงักลา่ว

โดยใหส้ามารถลดจาํนวนวนัที�ตอ้งชาํระคา่จา้งเฉลี�ยไดต้ามจาํนวนวนัที�แจง้ลว่งหนา้ เชน่ แจง้เลกิจา้งลว่งหนา้ 20 

วนัและชาํระคา่จา้งเฉลี�ย 10 วนั หรอืแจง้เลกิจา้งลว่งหนา้ 10 วนัและชาํระคา่จา้งเฉลี�ย 20 วนัก็ได ้

แจง้เลกิจา้งล่วงหน้า 
30 วนั

ไม่ตอ้งชาํระ

แจง้เลกิจา้งล่วงหน้า 
20 วนั

10 วนั 20 วนั คา่จา้งเฉลี�ยของ 
30 วนั

แจง้เลกิจา้งล่วงหน้า 
10 วนั

เลกิจา้งโดย
ไม่แจง้ล่วงหน้า



05 06

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

การคนืเงินและสิ�งของ (มาตรา 23)11

กรณีที�ผูท้าํงานพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง นายจา้งตอ้งชาํระคา่จา้งคา้งชาํระ ฯลฯ ภายใน 7 วนัหลงัจากที�ผูท้าํงานรอ้งขอ

การชาํระคา่จา้ง (มาตรา 24)12

นายจา้งตอ้งชาํระคา่จา้ง ① เป็นเงนิ ② ใหแ้กผู่ท้าํงานโดยตรง ③ เต็มจาํนวน ④ เดอืนละคร ั�งขึ �นไป ⑤ ในวนัที�กาํหนด

ทั�งนี� สามารถชาํระคา่จา้งโดยการโอนเขา้บญัชธีนาคารได ้

กฎเกี�ยวกบัเวลาทํางาน เวลาพกั และวนัหยุด (มาตรา 32, 34 และ 35)14

นายจา้งตอ้งใหผู้ท้าํงานทาํงานไม่เกนิสปัดาหล์ะ 40 ช ั�วโมงและวนัละ 8 ช ั�วโมง และหากเวลาทาํงานตอ่วนัเกนิ 6 

ช ั�วโมงตอ้งใหเ้วลาพกั 45 นาท ีและเกนิ 8 ช ั�วโมงตอ้งใหเ้วลาพกั 60 นาท ีนอกจากนี� ตอ้งใหว้นัหยดุอยา่งนอ้ย

สปัดาหล์ะ 1 วนัหรอือยา่งนอ้ย 4 วนัใน 4 สปัดาห ์

ทั�งนี� ขอ้กาํหนดขา้งตน้ไม่ใชก้บัการเกษตร การปศสุตัว ์และการประมง

การรบัรองเมื�อพน้สภาพการเป็นลูกจา้ง ฯลฯ (มาตรา 22)10

กรณีที�ผูท้าํงานขอหนังสอืรบัรองขอ้มูลใน ① - ⑤ ดา้นลา่งนี�เมื�อพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง 

นายจา้งตอ้งมอบหนังสอืรบัรองดงักลา่วใหโ้ดยไม่ลา่ชา้  

และกรณีที�ผูท้าํงานที�ไดร้บัการแจง้เลกิจา้งลว่งหนา้ขอหนังสอืรบัรองเหตผุลการเลกิจา้ง  

นายจา้งตอ้งมอบหนังสอืรบัรองดงักลา่วใหโ้ดยไม่ลา่ชา้ นอกจากนี� หา้มระบขุอ้มูลที�ผูท้าํงานไม่ไดข้อ

① ระยะเวลาทาํงาน ② ประเภทงาน ③ ตาํแหน่งในการทาํงานดงักลา่ว ④ เงนิเดอืน

⑤ สาเหตทุี�พน้สภาพการเป็นลกูจา้ง (เหตผุลในการเลกิจา้ง)

การจาํกดัจาํนวนช ั�วโมงทํางานเพิ�มเตมิตามที�กาํหนดในขอ้ตกลง
รว่มตามมาตรา 36 และความจาํเป็นในการแจง้เร ื�องดงักล่าว (มาตรา 36)15

1 หากนายจา้งทาํขอ้ตกลงรว่มระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ “ขอ้ตกลงรว่มตามมาตรา 36”) 

เกี�ยวกบัการทาํงานลว่งเวลาและทาํงานวนัหยดุกบัผูแ้ทนพนักงานจาํนวนไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�ง 

นายจา้งสามารถใหท้าํงานลว่งเวลาและทาํงานวนัหยดุไดภ้ายในขอบเขตที�กาํหนดในขอ้ตกลงรว่มดงักลา่ว 

2 จาํนวนช ั�วโมงทาํงานเพิ�มเตมิของการทาํงานลว่งเวลาที�กาํหนดในขอ้ตกลงรว่มตามมาตรา 36 ตอ้งไม่เกนิ 

45 ช ั�วโมงตอ่เดอืนและ 360 ช ั�วโมงตอ่ปี (กรณีที�ชว่งเวลาดงักลา่วเป็นระบบนับช ั�วโมงทาํงานเป็นรายปีที�มรีะยะเวลาเกนิ 

3 เดอืน ตอ้งไม่เกนิ 42 ช ั�วโมงตอ่เดอืนและ 320 ช ั�วโมงตอ่ปี)

3 กรณีที�มคีวามจาํเป็นในชว่งเวลาหนึ�งดว้ยเหตผุลพเิศษ สามารถเกนิเกณฑใ์นขอ้ 2
ไดเ้ป็นกรณียกเวน้ แตย่งัตอ้งปฏบิตัติามขอ้จาํกดัตอ่ไปนี�

● ชั�วโมงการทํางานล่วงเวลาตอ่ปีไม่เกนิ 720 ช ั�วโมง

● ชั�วโมงการทํางานล่วงเวลาและการทํางานวนัหยุดรวมกนัไม่ถงึ 100 ช ั�วโมงตอ่เดอืน
● ชั�วโมงการทํางานล่วงเวลาและการทํางานวนัหยุดรวมกนัของ 2 เดอืน 3 เดอืน 4 เดอืน 5 เดอืน 

และ 6 เดอืนกอ่นหน้าเฉลี�ยตอ้งไม่เกนิ 80 ช ั�วโมงตอ่เดอืน

● เดอืนที�มชี ั�วโมงการทํางานล่วงเวลาเกนิ 45 ช ั�วโมงตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน

คา่จา้งเพิ�มเตมิสาํหรบัการทํางานล่วงเวลา ทํางานวนัหยุด 
และทํางานชว่งดกึ (มาตรา 37)16

กรณีที�นายจา้งใหผู้ท้าํงานทาํงานลว่งเวลา ทาํงานชว่งดกึ (22.00 - 05.00 น.) หรอืทาํงานวนัหยดุ 

จะตอ้งชาํระคา่จา้งเพิ�มเตมิใหต้ามอตัราดงัตอ่ไปนี�

●คา่จา้งเพิ�มเตมิกรณีทํางานล่วงเวลา. .อตัรา 25% ขึ �นไป

●คา่จา้งเพิ�มเตมิกรณีทํางานชว่งดกึ....อตัรา 25% ขึ �นไป

●คา่จา้งเพิ�มเตมิกรณีทํางานวนัหยุด....อตัรา 35% ขึ �นไป

และการทาํงานลว่งเวลาเกนิ 60 ช ั�วโมงตอ่เดอืน จะมอีตัราคา่จา้งเพิ�มเตมิเป็น 50% 

ปัจจบุนัมผีลบงัคบัใชก้บับรษิทัขนาดใหญ ่สาํหรบับรษิทัขนาดกลางและขนาดเล็กจะเร ิ�มใชต้ ั�งแตเ่ดอืนเมษายน 2023

(*) ขอ้ 3 มผีลบงัคบัใชเ้ป็น 5 ปีสาํหรบังานกอ่สรา้ง งานขบัรถ แพทย ์ฯลฯ และไม่ใชก้บังานวจิยัและพฒันาสนิคา้ใหม่ ฯลฯ

ทั�งนี� ขอ้ 2 และ 3 เร ิ�มใชก้บับรษิทัขนาดใหญต่ั�งแตว่นัที� 1 เมษายน 2019 

และกบับรษิทัขนาดกลางและขนาดเล็กตั�งแตว่นัที� 1 เมษายน 2020

4 มหีนา้ที�ตดิประกาศขอ้ตกลงรว่มตามมาตรา 36 

ที�เป็นไปตามเกณข์า้งตน้ในสถานที�ที�มองเห็นไดง้่ายในทกุสถานที�ปฏบิตังิานตลอดเวลา ฯลฯ และแจง้ใหผู้ท้ํางานทราบ

เงินชดเชยการหยุดงาน (มาตรา 26)13

นายจา้งตอ้งชาํระเงนิชดเชยการหยดุงาน (60% ของคา่จา้งเฉลี�ย) 

หากผูท้ํางานตอ้งหยดุงานดว้ยเหตผุลที�เป็นความรบัผดิชอบของนายจา้ง

การแจง้เลกิจา้งล่วงหน้า (มาตรา 20)09

กรณีที�จะเลกิจา้งผูท้ํางาน ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั หากไม่แจง้ลว่งหนา้ 

ตอ้งชาํระคา่จา้งเฉลี�ยเป็นจาํนวน 30 วนั ซ ึ�งเรยีกวา่เงนิชดเชยการแจง้เลกิจา้งลว่งหนา้ ทั�งนี� คา่จา้งเฉลี�ย หมายถงึ 

คา่จา้งรวมของ 3 เดอืนกอ่นวนัแจง้เลกิจา้งหารดว้ยจาํนวนวนัรวมของระยะเวลาดงักลา่ว

โดยใหส้ามารถลดจาํนวนวนัที�ตอ้งชาํระคา่จา้งเฉลี�ยไดต้ามจาํนวนวนัที�แจง้ลว่งหนา้ เชน่ แจง้เลกิจา้งลว่งหนา้ 20 

วนัและชาํระคา่จา้งเฉลี�ย 10 วนั หรอืแจง้เลกิจา้งลว่งหนา้ 10 วนัและชาํระคา่จา้งเฉลี�ย 20 วนัก็ได ้

แจง้เลกิจา้งล่วงหน้า 
30 วนั

ไม่ตอ้งชาํระ

แจง้เลกิจา้งล่วงหน้า 
20 วนั

10 วนั 20 วนั คา่จา้งเฉลี�ยของ 
30 วนั

แจง้เลกิจา้งล่วงหน้า 
10 วนั

เลกิจา้งโดย
ไม่แจง้ล่วงหน้า

05 06

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

การคนืเงินและสิ�งของ (มาตรา 23)11

กรณีที�ผูท้าํงานพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง นายจา้งตอ้งชาํระคา่จา้งคา้งชาํระ ฯลฯ ภายใน 7 วนัหลงัจากที�ผูท้าํงานรอ้งขอ

การชาํระคา่จา้ง (มาตรา 24)12

นายจา้งตอ้งชาํระคา่จา้ง ① เป็นเงนิ ② ใหแ้กผู่ท้าํงานโดยตรง ③ เต็มจาํนวน ④ เดอืนละคร ั�งขึ �นไป ⑤ ในวนัที�กาํหนด 

ทั�งนี� สามารถชาํระคา่จา้งโดยการโอนเขา้บญัชธีนาคารได ้

กฎเกี�ยวกบัเวลาทํางาน เวลาพกั และวนัหยุด (มาตรา 32, 34 และ 35)14

นายจา้งตอ้งใหผู้ท้าํงานทาํงานไม่เกนิสปัดาหล์ะ 40 ช ั�วโมงและวนัละ 8 ช ั�วโมง และหากเวลาทาํงานตอ่วนัเกนิ 6 

ช ั�วโมงตอ้งใหเ้วลาพกั 45 นาท ีและเกนิ 8 ช ั�วโมงตอ้งใหเ้วลาพกั 60 นาท ีนอกจากนี� ตอ้งใหว้นัหยดุอยา่งนอ้ย

สปัดาหล์ะ 1 วนัหรอือยา่งนอ้ย 4 วนัใน 4 สปัดาห ์

ทั�งนี� ขอ้กาํหนดขา้งตน้ไม่ใชก้บัการเกษตร การปศสุตัว ์และการประมง

การรบัรองเมื�อพน้สภาพการเป็นลูกจา้ง ฯลฯ (มาตรา 22)10

กรณีที�ผูท้าํงานขอหนังสอืรบัรองขอ้มูลใน ① - ⑤ ดา้นลา่งนี�เมื�อพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง 

นายจา้งตอ้งมอบหนังสอืรบัรองดงักลา่วใหโ้ดยไม่ลา่ชา้  

และกรณีที�ผูท้าํงานที�ไดร้บัการแจง้เลกิจา้งลว่งหนา้ขอหนังสอืรบัรองเหตผุลการเลกิจา้ง  

นายจา้งตอ้งมอบหนังสอืรบัรองดงักลา่วใหโ้ดยไม่ลา่ชา้ นอกจากนี� หา้มระบขุอ้มูลที�ผูท้าํงานไม่ไดข้อ

① ระยะเวลาทาํงาน ② ประเภทงาน ③ ตาํแหน่งในการทาํงานดงักลา่ว ④ เงนิเดอืน 

⑤ สาเหตทุี�พน้สภาพการเป็นลกูจา้ง (เหตผุลในการเลกิจา้ง)

การจาํกดัจาํนวนช ั�วโมงทํางานเพิ�มเตมิตามที�กาํหนดในขอ้ตกลง
รว่มตามมาตรา 36 และความจาํเป็นในการแจง้เร ื�องดงักล่าว (มาตรา 36)15

3 กรณีที�มคีวามจาํเป็นในชว่งเวลาหนึ�งดว้ยเหตผุลพเิศษ สามารถเกนิเกณฑใ์นขอ้ 2
 ไดเ้ป็นกรณียกเวน้ แตย่งัตอ้งปฏบิตัติามขอ้จาํกดัตอ่ไปนี�

● ชั�วโมงการทํางานล่วงเวลาตอ่ปีไม่เกนิ 720 ช ั�วโมง

● ชั�วโมงการทํางานล่วงเวลาและการทํางานวนัหยุดรวมกนัไม่ถงึ 100 ช ั�วโมงตอ่เดอืน
● ชั�วโมงการทํางานล่วงเวลาและการทํางานวนัหยุดรวมกนัของ 2 เดอืน 3 เดอืน 4 เดอืน 5 เดอืน

และ 6 เดอืนกอ่นหน้าเฉลี�ยตอ้งไม่เกนิ 80 ช ั�วโมงตอ่เดอืน

● เดอืนที�มชี ั�วโมงการทํางานล่วงเวลาเกนิ 45 ช ั�วโมงตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน

กรณีที�นายจา้งใหผู้ท้าํงานทาํงานลว่งเวลา ทาํงานชว่งดกึ (22.00 - 05.00 น.) หรอืทาํงานวนัหยดุ 

จะตอ้งชาํระคา่จา้งเพิ�มเตมิใหต้ามอตัราดงัตอ่ไปนี�

●คา่จา้งเพิ�มเตมิกรณีทํางานล่วงเวลา. .อตัรา 25% ขึ �นไป

●คา่จา้งเพิ�มเตมิกรณีทํางานชว่งดกึ....อตัรา 25% ขึ �นไป

●คา่จา้งเพิ�มเตมิกรณีทํางานวนัหยุด....อตัรา 35% ขึ �นไป

และการทาํงานลว่งเวลาเกนิ 60 ช ั�วโมงตอ่เดอืน จะมอีตัราคา่จา้งเพิ�มเตมิเป็น 50% 

ปัจจบุนัมผีลบงัคบัใชก้บับรษิทัขนาดใหญ ่สาํหรบับรษิทัขนาดกลางและขนาดเล็กจะเร ิ�มใชต้ ั�งแตเ่ดอืนเมษายน 2023

(*) ข้อ 3 ม ีผลบงัคบัใชตั�งแตว่นัท ี1 เมษายน 2024 สาํหรบังานกอ่สรา้ง งานขบัรถ ฯลฯ (มกีรณียกเวน้บางสว่น)
    และไม่ใชก้บังานวจิยัและพฒันาสนิคา้ใหม่ ่

 4 นายจา้งมหีนา้ที�ตดิประกาศขอ้ตกลงรว่มตามมาตรา 36

เงินชดเชยการหยุดงาน (มาตรา 26)13

นายจา้งตอ้งชาํระเงนิชดเชยการหยดุงาน (60% ของคา่จา้งเฉลี�ย) 

หากผูท้ํางานตอ้งหยดุงานดว้ยเหตผุลที�เป็นความรบัผดิชอบของนายจา้ง

การแจง้เลกิจา้งล่วงหน้า (มาตรา 20)09

กรณีที�จะเลกิจา้งผูท้ํางาน ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั หากไม่แจง้ลว่งหนา้ 

ตอ้งชาํระคา่จา้งเฉลี�ยเป็นจาํนวน 30 วนั ซ ึ�งเรยีกวา่เงนิชดเชยการแจง้เลกิจา้งลว่งหนา้ ทั�งนี� คา่จา้งเฉลี�ย หมายถงึ 

คา่จา้งรวมของ 3 เดอืนกอ่นวนัแจง้เลกิจา้งหารดว้ยจาํนวนวนัรวมของระยะเวลาดงักลา่ว

โดยใหส้ามารถลดจาํนวนวนัที�ตอ้งชาํระคา่จา้งเฉลี�ยไดต้ามจาํนวนวนัที�แจง้ลว่งหนา้ เชน่ แจง้เลกิจา้งลว่งหนา้ 20 

วนัและชาํระคา่จา้งเฉลี�ย 10 วนั หรอืแจง้เลกิจา้งลว่งหนา้ 10 วนัและชาํระคา่จา้งเฉลี�ย 20 วนัก็ได ้

แจง้เลกิจา้งล่วงหน้า 
30 วนั

ไม่ตอ้งชาํระ

แจง้เลกิจา้งล่วงหน้า 
20 วนั

10 วนั 20 วนั คา่จา้งเฉลี�ยของ 
30 วนั

แจง้เลกิจา้งล่วงหน้า 
10 วนั

เลกิจา้งโดย
ไม่แจง้ล่วงหน้า

45 ช�วัโมงตอ่เดอืนและ 360 ช�วัโมงตอ่ปี (กรณีที�ชว่งเวลาดงักลา่วเป็นระบบนับช�วัโมงทาํงานเป็นรายปีที�มรีะยะเวลาเกนิ 

3 เดอืน ตอ้งไม่เกนิ 42 ช�วัโมงตอ่เดอืนและ 320 ช�วัโมงตอ่ปี)

1 หากนายจา้งทาํขอ้ตกลงรว่มระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่“ขอ้ตกลงรว่มตามมาตรา 36”)
    เกี�ยวกบัการทํางานลว่งเวลาและทาํงานวนัหยดุกบัผูแ้ทนพนักงานจาํนวนไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�ง
2 จ าํนวนช ั�วโมงทํางานเพิ�มเติมของการทาํงานลว่งเวลาที�กาํหนดในขอ้ตกลงรว่มมือตามมาตรา 36 ตอ้งไม่เกิน 

ที�เป็นไปตามเกณข์า้งตน้ในสถานที�ที�มองเห็นไดง้่ายในทกุสถานที� ที�ปฏบิตังิานตลอดเวลา ฯลฯ 
และตอ้งมกีารแจง้ใหผู้ท้ํางานทราบ

คา่จา้งเพิ�มเตมิสาํหรบัการทํางานล่วงเวลา การทํางานในวนัหยุด 
16       และทํางานชว่งดกึ (มาตรา 37)
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2

การเลกิจา้งในกรณีสญัญาจา้งแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลา (มาตรา 16)01

การเลกิจา้งที�ไม่มเีหตผุลอนัตรงไปตรงมาและสมเหตสุมผล ไม่เป็นที�ยอมรบัตามบรรทดัฐานทางสงัคม 

จะถอืเป็นการใชอ้าํนาจโดยมชิอบและมผีลเป็นโมฆะ

การเลกิจา้งในกรณีสญัญาจา้งแบบมกีาํหนดระยะเวลา (มาตรา 17)02

นายจา้งไม่สามารถเลกิจา้งผูท้ํางานในระยะเวลาสญัญาจา้งที�มกีาํหนดระยะเวลาได ้หากไม่มเีหตผุลที�ไม่สามารถเลี�ยงได ้

ซ ึ�งการพจิารณาการมผีลของการเลกิจา้งจะเขม้งวดกวา่กรณีที�สญัญาจา้งไม่มกีาํหนดระยะเวลา

การเปลี�ยนเป็นสญัญาจา้งแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลา (มาตรา 18)03

กรณีที�ผูท้าํงานทาํงานกบันายจา้งรายเดมิเป็นเวลา 5 ปีขึ �นไปโดยการตอ่สญัญาจา้งแบบมกีาํหนดระยะเวลาและผูท้าํงาน

ยื�นเร ื�องขอ ใหส้ามารถเปลี�ยนเป็นสญัญาจา้งแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลาได ้

การหยุดจา้งผูท้ํางานที�ทําสญัญาจา้งแบบมกีาํหนดระยะเวลา (มาตรา 19)04

สญัญาจา้งแบบมกีาํหนดระยะเวลาจะสิ �นสดุลงเมื�อครบกาํหนดระยะเวลาตามสญัญา

แตห่ากผูท้าํงานขอตอ่สญัญาและนายจา้งปฏเิสธโดยไม่มเีหตผุลอนัตรงไปตรงมาและสมเหตสุมผล

ไม่เป็นที�ยอมรบัตามบรรทดัฐานทางสงัคม จะถอืวา่นายจา้งอนุมตัใิหต้อ่สญัญาดว้ยเงื�อนไขการทาํงานเดมิ

การบงัคบัใชค้า่จา้งข ั�นตํ�า (มาตรา 4 และ 6)02

1นายจา้งตอ้งชาํระคา่จา้งใหผู้ท้าํงานไม่นอ้ยกวา่คา่จา้งขั�นตํ�า

2แมร้ะหว่างนายจา้งและผูท้ํางานจะทําสญัญาจา้งที�ระบุว่าจะชําระค่าจา้งเป็นจํานวนไม่ถึงค่าจา้งขั�นตํ�าก็ใหมู้ลค่า

คา่จา้งดงักลา่วเป็นโมฆะ ในกรณีดงักลา่ว จะถอืวา่เป็นสญัญาที�ระบวุา่จะชาํระคา่จา้งเป็นจาํนวนเทา่กบัคา่จา้งขั�นตํ�า

3กรณีที�คา่จา้งขั�นตํ�าแยกตามทอ้งที�และคา่จา้งขั�นตํ�าพเิศษมผีลบงัคบัใชท้ั�งสองประเภท ใหใ้ชค้า่จา้งขั�นตํ�าประเภทที�สงูกวา่

4สาํหรบัผูท้าํงานที�ถกูสง่ไปทาํงานที�อื�นใหใ้ชค้า่จา้งขั�นตํ�าที�มผีลบงัคบัใชใ้นสถานที�ที�ถกูสง่ไปทาํงาน

กฎหมายคา่จา้งข ั�นตํ�า3
ประเภทของคา่จา้งข ั�นตํ�า (มาตรา 9 และ 15)01

คา่จา้งขั�นตํ�าแบง่ออกเป็น 2 ประเภทดงันี�

1คา่จา้งข ั�นตํ�าแยกตามทอ้งที�

2คา่จา้งข ั�นตํ�าพเิศษ

ระเบยีบเกี�ยวกบัการทํางานและการจาํกดับทลงโทษ (มาตรา 89 และ 91)18

นายจา้งที�มผูีท้าํงานประจาํ 10 คนขึ �นไป ตอ้งจดัทาํและสง่ระเบยีบเกี�ยวกบัการทาํงาน (ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัเวลาทํางาน 

คา่จา้ง บทลงโทษ ฯลฯ) 

และมหีนา้ที�ตดิประกาศระเบยีบเกี�ยวกบัการทาํงานในสถานที�ที�มองเห็นไดง้่ายในทกุสถานที�ปฏบิตังิานตลอดเวลา ฯลฯ 

และแจง้ใหผู้ท้าํงานทราบ

กรณีที�กาํหนดใหม้กีารลดคา่จา้งเป็นหนึ�งในบทลงโทษในระเบยีบเกี�ยวกบัการทาํงาน หา้มใหค้า่จา้งที�จะลด 

1 คร ั�งเกนิคร ึ�งหนึ�งของคา่จา้งเฉลี�ยตอ่วนั และมูลคา่รวมหา้มเกนิ 1 ใน 10 ของมูลคา่รวมคา่จา้งใน 1 รอบชาํระคา่จา้ง

คา่จา้งขั�นตํ�าที�กาํหนดแยกตามแตล่ะจงัหวดั 

คา่จา้งขั�นตํ�าที�มผีลบงัคบัใชต้อ่ผูท้าํงานทกุคนที�ทาํงาน

ในสถานที�ทาํงานในแตล่ะจงัหวดัโดยไม่แยกประเภทงานหรอือตุสาหกรรม
คา่จา้งขั�นตํ�าที�กาํหนดตามอตุสาหกรรมพเิศษ

2 กรณีที�การลาพกัผ่อนของผูท้าํงานจะทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินธรุกจิไดอ้ยา่งปกต ิ

นายจา้งมสีทิธิ �ในการเปลี�ยนชว่งเวลาการลาดงักลา่วได ้

และสามารถใชร้ะบบลาพกัผ่อนตามแผนที�กาํหนดไวต้ามจาํนวนวนัลาพกัผ่อนที�ไดร้บัในสว่นที�เกนิ 

5 วนัตามขอ้ตกลงรว่มระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง อกีทั�งสามารถกาํหนดการลาพกัผ่อนเป็นหน่วยช ั�วโมงไดภ้ายใน 

5 วนัตามขอ้ตกลงรว่มระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง

3 นายจา้งมหีนา้ที�ใหผู้ท้ํางานทกุคนที�มสีทิธิ �การลาพกัผ่อนประจาํปี 10 วนัขึ �นไปตั�งแต ่1 เมษายน 2019 ใชว้นัลา 

5 วนัภายใน 1 ปี

4 ใหว้นัลาพกัผ่อนเป็นโมฆะเมื�อครบ 2 ปีนับตั�งแตว่นัที�ไดส้ทิธิ �ดงักลา่ว 

และหา้มไม่ใหน้ายจา้งกระทาํการอนัทาํใหผู้ท้าํงานที�ใชว้นัลาพกัผ่อนเสยีประโยชน์

การลาพกัผ่อนประจาํปี (มาตรา 39 และ 136)17

1 นายจา้งตอ้งใหส้ทิธิ �ในการลาพกัผ่อนประจาํปี (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ “ลาพกัผ่อน”) ตอ่ไปนี�แกผู่ท้าํงานที�ทาํงานตอ่เนื�องนาน 

6 เดอืนขึ �นไปและมาทํางาน 80% ขึ �นไปของจาํนวนวนัทาํงานทั�งหมด

●ผูท้ํางานที�มชี ั�วโมงทํางานไม่ถงึ 30 ช ั�วโมงตอ่สปัดาห ์

จาํนวนปีที�ทํางานตอ่เนื�อง 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
ขึ �นไป

จาํนวนวนัที�ได ้ １０ １１ １２ １４ １６ １８ ２０

จาํนวนวนั
ทํางานตอ่
สปัดาห ์

จาํนวนวนัทํางานตอ่ปี

จาํนวนปีที�ทํางานตอ่เนื�อง

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 ขึ �นไป

４ วนั 169 - 216 วัน ７ ８ ９ １０ １２ １３ １５

３ วัน 121 - 168 วัน ５ ６ ６ ８ ９ １０ １１

２ วัน  73 - 120 วัน ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７

１ วัน 48 -  72 วัน １ ２ ２ ２ ３ ３ ３

●ผูท้ํางานทั�วไป (ผูท้ํางานที�มวีนัทํางานสปัดาหล์ะ 5 วนัขึ �นไปหรอืมชี ั�วโมงทํางานสปัดาหล์ะ 30 ช ั�วโมงขึ �นไป)
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2

การเลกิจา้งในกรณีสญัญาจา้งแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลา (มาตรา 16)01

การเลกิจา้งที�ไม่มเีหตผุลอนัตรงไปตรงมาและสมเหตสุมผล ไม่เป็นที�ยอมรบัตามบรรทดัฐานทางสงัคม 

จะถอืเป็นการใชอ้าํนาจโดยมชิอบและมผีลเป็นโมฆะ

การเลกิจา้งในกรณีสญัญาจา้งแบบมกีาํหนดระยะเวลา (มาตรา 17)02

นายจา้งไม่สามารถเลกิจา้งผูท้ํางานในระยะเวลาสญัญาจา้งที�มกีาํหนดระยะเวลาได ้หากไม่มเีหตผุลที�ไม่สามารถเลี�ยงได ้

ซ ึ�งการพจิารณาการมผีลของการเลกิจา้งจะเขม้งวดกวา่กรณีที�สญัญาจา้งไม่มกีาํหนดระยะเวลา

การเปลี�ยนเป็นสญัญาจา้งแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลา (มาตรา 18)03

กรณีที�ผูท้าํงานทาํงานกบันายจา้งรายเดมิเป็นเวลา 5 ปีขึ �นไปโดยการตอ่สญัญาจา้งแบบมกีาํหนดระยะเวลาและผูท้าํงาน

ยื�นเร ื�องขอ ใหส้ามารถเปลี�ยนเป็นสญัญาจา้งแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลาได ้

การหยุดจา้งผูท้ํางานที�ทําสญัญาจา้งแบบมกีาํหนดระยะเวลา (มาตรา 19)04

สญัญาจา้งแบบมกีาํหนดระยะเวลาจะสิ �นสดุลงเมื�อครบกาํหนดระยะเวลาตามสญัญา

แตห่ากผูท้าํงานขอตอ่สญัญาและนายจา้งปฏเิสธโดยไม่มเีหตผุลอนัตรงไปตรงมาและสมเหตสุมผล

ไม่เป็นที�ยอมรบัตามบรรทดัฐานทางสงัคม จะถอืวา่นายจา้งอนุมตัใิหต้อ่สญัญาดว้ยเงื�อนไขการทาํงานเดมิ

การบงัคบัใชค้า่จา้งข ั�นตํ�า (มาตรา 4 และ 6)02

1นายจา้งตอ้งชาํระคา่จา้งใหผู้ท้าํงานไม่นอ้ยกวา่คา่จา้งขั�นตํ�า

2แมร้ะหว่างนายจา้งและผูท้ํางานจะทําสญัญาจา้งที�ระบุว่าจะชําระค่าจา้งเป็นจํานวนไม่ถึงค่าจา้งขั�นตํ�าก็ใหมู้ลค่า

คา่จา้งดงักลา่วเป็นโมฆะ ในกรณีดงักลา่ว จะถอืวา่เป็นสญัญาที�ระบวุา่จะชาํระคา่จา้งเป็นจาํนวนเทา่กบัคา่จา้งขั�นตํ�า

3กรณีที�คา่จา้งขั�นตํ�าแยกตามทอ้งที�และคา่จา้งขั�นตํ�าพเิศษมผีลบงัคบัใชท้ั�งสองประเภท ใหใ้ชค้า่จา้งขั�นตํ�าประเภทที�สงูกวา่

4สาํหรบัผูท้าํงานที�ถกูสง่ไปทาํงานที�อื�นใหใ้ชค้า่จา้งขั�นตํ�าที�มผีลบงัคบัใชใ้นสถานที�ที�ถกูสง่ไปทาํงาน

กฎหมายคา่จา้งข ั�นตํ�า3
ประเภทของคา่จา้งข ั�นตํ�า (มาตรา 9 และ 15)01

คา่จา้งขั�นตํ�าแบง่ออกเป็น 2 ประเภทดงันี�

1คา่จา้งข ั�นตํ�าแยกตามทอ้งที�

2คา่จา้งข ั�นตํ�าพเิศษ

ระเบยีบเกี�ยวกบัการทํางานและการจาํกดับทลงโทษ (มาตรา 89 และ 91)18

นายจา้งที�มผูีท้าํงานประจาํ 10 คนขึ �นไป ตอ้งจดัทาํและสง่ระเบยีบเกี�ยวกบัการทาํงาน (ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัเวลาทํางาน 

คา่จา้ง บทลงโทษ ฯลฯ) 

และมหีนา้ที�ตดิประกาศระเบยีบเกี�ยวกบัการทาํงานในสถานที�ที�มองเห็นไดง้่ายในทกุสถานที�ปฏบิตังิานตลอดเวลา ฯลฯ 

และแจง้ใหผู้ท้าํงานทราบ

กรณีที�กาํหนดใหม้กีารลดคา่จา้งเป็นหนึ�งในบทลงโทษในระเบยีบเกี�ยวกบัการทาํงาน หา้มใหค้า่จา้งที�จะลด 

1 คร ั�งเกนิคร ึ�งหนึ�งของคา่จา้งเฉลี�ยตอ่วนั และมูลคา่รวมหา้มเกนิ 1 ใน 10 ของมูลคา่รวมคา่จา้งใน 1 รอบชาํระคา่จา้ง

คา่จา้งขั�นตํ�าที�กาํหนดแยกตามแตล่ะจงัหวดั 

คา่จา้งขั�นตํ�าที�มผีลบงัคบัใชต้อ่ผูท้าํงานทกุคนที�ทาํงาน

ในสถานที�ทาํงานในแตล่ะจงัหวดัโดยไม่แยกประเภทงานหรอือตุสาหกรรม
คา่จา้งขั�นตํ�าที�กาํหนดตามอตุสาหกรรมพเิศษ

2 กรณีที�การลาพกัผ่อนของผูท้าํงานจะทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินธรุกจิไดอ้ยา่งปกต ิ

นายจา้งมสีทิธิ �ในการเปลี�ยนชว่งเวลาการลาดงักลา่วได ้

และสามารถใชร้ะบบลาพกัผ่อนตามแผนที�กาํหนดไวต้ามจาํนวนวนัลาพกัผ่อนที�ไดร้บัในสว่นที�เกนิ 

5 วนัตามขอ้ตกลงรว่มระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง อกีทั�งสามารถกาํหนดการลาพกัผ่อนเป็นหน่วยช ั�วโมงไดภ้ายใน 

5 วนัตามขอ้ตกลงรว่มระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง

3 นายจา้งมหีนา้ที�ใหผู้ท้ํางานทกุคนที�มสีทิธิ �การลาพกัผ่อนประจาํปี 10 วนัขึ �นไปตั�งแต ่1 เมษายน 2019 ใชว้นัลา 

5 วนัภายใน 1 ปี

4 ใหว้นัลาพกัผ่อนเป็นโมฆะเมื�อครบ 2 ปีนับตั�งแตว่นัที�ไดส้ทิธิ �ดงักลา่ว 

และหา้มไม่ใหน้ายจา้งกระทาํการอนัทาํใหผู้ท้าํงานที�ใชว้นัลาพกัผ่อนเสยีประโยชน์

การลาพกัผ่อนประจาํปี (มาตรา 39 และ 136)17

1 นายจา้งตอ้งใหส้ทิธิ �ในการลาพกัผ่อนประจาํปี (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ “ลาพกัผ่อน”) ตอ่ไปนี�แกผู่ท้าํงานที�ทาํงานตอ่เนื�องนาน 

6 เดอืนขึ �นไปและมาทํางาน 80% ขึ �นไปของจาํนวนวนัทาํงานทั�งหมด

●ผูท้ํางานที�มชี ั�วโมงทํางานไม่ถงึ 30 ช ั�วโมงตอ่สปัดาห ์

จาํนวนปีที�ทํางานตอ่เนื�อง 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
ขึ �นไป

จาํนวนวนัที�ได ้ １０ １１ １２ １４ １６ １８ ２０

จาํนวนวนั
ทํางานตอ่
สปัดาห ์

จาํนวนวนัทํางานตอ่ปี

จาํนวนปีที�ทํางานตอ่เนื�อง

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 ขึ �นไป

４ วนั 169 - 216 วัน ７ ８ ９ １０ １２ １３ １５

３ วัน 121 - 168 วัน ５ ６ ６ ８ ９ １０ １１

２ วัน  73 - 120 วัน ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７

１ วัน 48 -  72 วัน １ ２ ２ ２ ３ ３ ３

●ผูท้ํางานทั�วไป (ผูท้ํางานที�มวีนัทํางานสปัดาหล์ะ 5 วนัขึ �นไปหรอืมชี ั�วโมงทํางานสปัดาหล์ะ 30 ช ั�วโมงขึ �นไป)
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กฎหมายสญัญาจา้ง

กฎหมายสญัญาจา้ง / กฎหมายคา่จา้งข ั�นตํ�า

2

การเลกิจา้งในกรณีสญัญาจา้งแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลา (มาตรา 16)01

การเลกิจา้งที�ไม่มเีหตผุลอนัตรงไปตรงมาและสมเหตสุมผล ไม่เป็นที�ยอมรบัตามบรรทดัฐานทางสงัคม 

จะถอืเป็นการใชอ้าํนาจโดยมชิอบและมผีลเป็นโมฆะ

การเลกิจา้งในกรณีสญัญาจา้งแบบมกีาํหนดระยะเวลา (มาตรา 17)02

นายจา้งไม่ สามารถเลิกจ้างผู้ทํางานในระยะเวลาสัญญาจ้างที�มีกําหนดระยะเวลาได้ หากไม่ มีเหตุผลที�ไม่  
สามารถเลี�ยงได้  

การเปลี�ยนเป็นสญัญาจา้งแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลา (มาตรา 18)03

กรณีที�ผูท้าํงานทาํงานกบันายจา้งรายเดมิเป็นเวลา 5 ปีขึ �นไปโดยการตอ่สญัญาจา้งแบบมกีาํหนดระยะเวลาและผูท้าํงาน

ยื�นเร ื�องขอ ใหส้ามารถเปลี�ยนเป็นสญัญาจา้งแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลาได ้

การหยุดจา้งผูท้ํางานที�ทําสญัญาจา้งแบบมกีาํหนดระยะเวลา (มาตรา 19)04

สัญญาจ ้างแบบมีกําหนดระยะเวลาจะสิ�นสุดลงเม�ือครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา
แตใ่นกรณีเป็นที�ยอมรบัไดต้ามบรรทดัฐานการจา้งงานและทางสงัคม หรอืกรณีความคาดหวงัที�จะตอ่สญัญาจา้งแบบมกีาํหนด
ระยะเวลานั�น มเีหตผุลอนัสมเหตสุมผลและหากผูท้าํงานขอตอ่สญัญาและนายจา้งปฏเิสธโดยไม่มเีหตผุลอนัตรงไปตรงมาและ
สมเหตสุมผล ไม่เป็นที�ยอมรบัตามบรรทดัฐานทางสงัคม จะถอืวา่นายจา้งอนุมตัใิหต้อ่สญัญาดว้ยเงื�อนไขการทาํงานเดมิ

การบงัคบัใชค้า่จา้งข ั�นตํ�า (มาตรา 4 และ 6)02

1นายจา้งตอ้งชาํระคา่จา้งใหผู้ท้าํงานไม่นอ้ยกวา่คา่จา้งขั�นตํ�า

2แมร้ะหว่างนายจา้งและผูท้ํางานจะทําสญัญาจา้งที�ระบุว่าจะชําระค่าจา้งเป็นจํานวนไม่ถึงค่าจา้งขั�นตํ�าก็ใหมู้ลค่า 

คา่จา้งดงักลา่วเป็นโมฆะ ในกรณีดงักลา่ว จะถอืวา่เป็นสญัญาที�ระบวุา่จะชาํระคา่จา้งเป็นจาํนวนเทา่กบัคา่จา้งขั�นตํ�า

3กรณีที�คา่จา้งขั�นตํ�าแยกตามทอ้งที�และคา่จา้งขั�นตํ�าพเิศษมผีลบงัคบัใชท้ั�งสองประเภท ใหใ้ชค้า่จา้งขั�นตํ�าประเภทที�สงูกวา่

4สาํหรบัผูท้าํงานที�ถกูสง่ไปทาํงานที�อื�นใหใ้ชค้า่จา้งขั�นตํ�าที�มผีลบงัคบัใชใ้นสถานที�ที�ถกูสง่ไปทาํงาน

กฎหมายคา่จา้งข ั�นตํ�า3
ประเภทของคา่จา้งข ั�นตํ�า (มาตรา 9 และ 15)01

คา่จา้งขั�นตํ�าแบง่ออกเป็น 2 ประเภทดงันี�

1คา่จา้งข ั�นตํ�าแยกตามทอ้งที�

2คา่จา้งข ั�นตํ�าพเิศษ

ระเบยีบเกี�ยวกบัการทํางานและการจาํกดับทลงโทษ (มาตรา 89 และ 91)18

นายจา้งที�มผูีท้าํงานประจาํ 10 คนขึ �นไป ตอ้งจดัทาํและสง่ระเบยีบเกี�ยวกบัการทาํงาน (ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัเวลาทํางาน 

คา่จา้ง บทลงโทษ ฯลฯ) 

และมหีนา้ที�ตดิประกาศระเบยีบเกี�ยวกบัการทาํงานในสถานที�ที�มองเห็นไดง้่ายในทกุสถานที�ปฏบิตังิานตลอดเวลา ฯลฯ 

และแจง้ใหผู้ท้าํงานทราบ

กรณีที�กาํหนดใหม้กีารลดคา่จา้งเป็นหนึ�งในบทลงโทษในระเบยีบเกี�ยวกบัการทาํงาน หา้มใหค้า่จา้งที�จะลด 

1 คร ั�งเกนิคร ึ�งหนึ�งของคา่จา้งเฉลี�ยตอ่วนั และมูลคา่รวมหา้มเกนิ 1 ใน 10 ของมูลคา่รวมคา่จา้งใน 1 รอบชาํระคา่จา้ง

(ไม่ มีกําหนดในทุกประเภทอุตสาหกรรม)

2 กรณีที�การลาพกัผ่อนของผูท้าํงานจะทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินธรุกจิไดอ้ยา่งปกติ

นายจา้งมสีทิธิ �ในการเปลี�ยนชว่งเวลาการลาดงักลา่วได ้

และสามารถใชร้ะบบลาพกัผ่อนตามแผนที�กาํหนดไวต้ามจาํนวนวนัลาพกัผ่อนที�ไดร้บัในสว่นที�เกนิ 

5 วนัตามขอ้ตกลงรว่มระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง อกีทั�งสามารถกาํหนดการลาพกัผ่อนเป็นหน่วยช ั�วโมงไดภ้ายใน 

5 วนัตามขอ้ตกลงรว่มระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง

3 นายจา้งมหีนา้ที�ใหผู้ท้ํางานทกุคนที�มสีทิธิ �การลาพกัผ่อนประจาํปี 10 วนัขึ �นไปตั�งแต ่1 เมษายน 2019 ใชว้นัลา 

5 วนัภายใน 1 ปี

4 ใหว้นัลาพกัผ่อนเป็นโมฆะเมื�อครบ 2 ปีนับตั�งแตว่นัที�ไดส้ทิธิ �ดงักลา่ว 

และหา้มไม่ใหน้ายจา้งกระทาํการอนัทาํใหผู้ท้าํงานที�ใชว้นัลาพกัผ่อนเสยีประโยชน์

การลาพกัผ่อนประจาํปี (มาตรา 39 และ 136)17

1 นายจา้งตอ้งใหส้ทิธิ �ในการลาพกัผ่อนประจาํปี (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ “ลาพกัผ่อน”) ตอ่ไปนี�แกผู่ท้าํงานที�ทาํงานตอ่เนื�องนาน 

6 เดอืนขึ �นไปและมาทํางาน 80% ขึ �นไปของจาํนวนวนัทาํงานทั�งหมด

●ผูท้ํางานที�มชี ั�วโมงทํางานไม่ถงึ 30 ช ั�วโมงตอ่สปัดาห ์

จาํนวนปีที�ทํางานตอ่เนื�อง 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
ขึ �นไป

จาํนวนวนัที�ได ้ １０ １１ １２ １４ １６ １８ ２０

จาํนวนวนั
ทํางานตอ่
สปัดาห ์

จาํนวนวนัทํางานตอ่ปี

จาํนวนปีที�ทํางานตอ่เนื�อง

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 ขึ �นไป

４ วนั 169 - 216 วัน ７ ８ ９ １０ １２ １３ １５

３ วัน 121 - 168 วัน ５ ６ ６ ８ ９ １０ １１

２ วัน  73 - 120 วัน ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７

１ วัน 48 -  72 วัน １ ２ ２ ２ ３ ３ ３

●ผูท้ํางานทั�วไป (ผูท้ํางานที�มวีนัทํางานสปัดาหล์ะ 5 วนัขึ �นไปหรอืมชี ั�วโมงทํางานสปัดาหล์ะ 30 ช ั�วโมงขึ �นไป)

คา่จา้งข�นัต�าํที�กาํหนดแยกตามแตล่ะจงัหวดั 

คา่จา้งข�นัต�าํที�มผีลบงัคบัใชต้อ่ผูท้าํงานทกุคนที�ทาํงาน

ในสถานที�ทาํงานในแตล่ะจงัหวดัโดยไม่แยกประเภทงานหรอือตุสาหกรรม
คา่จา้งขั�นต�าํที�กาํหนดตามอตุสาหกรรมพเิศษ



09 10

กฎหมายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในงานอตุสาหกรรม / 
กฎหมายประกนัคา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรม

การปรกึษาแพทย ์(มาตรา 66 (8))05

หากมคีาํขอจากผูท้าํงานที�มชี ั�วโมงทํางานที�เกนิ 40 ช ั�วโมงตอ่สปัดาหร์วมกนัเกนิ 80 ช ั�วโมงตอ่เดอืน 
ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งจดัใหม้กีารปรกึษาแพทยเ์พื�อป้องกนัความเสยีหายตอ่สขุภาพจากการทาํงานหนักเกนิไป

ผูท้าํงานตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดที�จาํเป็นตามมาตรการเหลา่นี�ที�เจา้ของกจิการกาํหนด

การตรวจสุขภาพ (มาตรา 66)04

ผูป้ระกอบธรุกจิตั�งจดัใหม้กีารการตรวจสขุภาพผูท้าํงานตามรายการที�กฎหมายกาํหนด 

เมื�อรบัเขา้ทาํงานและทกุรอบระยะตามที�กฎหมายกาํหนด

●การตรวจสุขภาพทั�วไป…ดาํเนินการตรวจสขุภาพผูท้าํงานเมื�อรบัเขา้ทาํงานและเป็นระยะ (1 คร ั�งใน 1 ปี*) ฯลฯ
* สาํหรบัผูท้ํางานที�ทาํงานชว่งดกึ ฯลฯ ดาํเนินการเมื�อเปลี�ยนตาํแหน่งและ 1 คร ั�งในไม่เกนิ 6 เดอืน

●การตรวจสุขภาพพเิศษ…ดาํเนินการตรวจสขุภาพผูท้าํงานที�ทาํงานอนัตราย*ตามรายการพเิศษ เมื�อรบัเขา้ทาํงาน

เมื�อเปลี�ยนตาํแหน่ง และเป็นระยะ
* ดาํเนินการตอ่ผูท้ํางานที�เคยทาํงานเกี�ยวกบัแรใ่ยหนิซึ�งยงัจา้งอยูใ่นปัจจบุนัดว้ย

กฎหมายประกนั
คา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรม5

กรณีที�ผูท้าํงานประสบภยัในการทาํงานหรอืระหวา่งเดนิทางไปกลบัที�ทาํงาน ทาํใหบ้าดเจ็บ เสยีชวีติ ฯลฯ 

ตามระบบประกนัคา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรม ตอ้งใหส้ิ�งตอ่ไปนี�ตามที�ผูท้าํงานที�ประสบภยัหรอืญาตริอ้งขอ

กฎหมายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ในงานอตุสาหกรรม4

มาตรการป้องกนัอนัตรายและความเสยีหายตอ่สุขภาพ01

ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งมมีาตรการตามกฎหมาย เชน่ การตดิตั�งอปุกรณค์วามปลอดภยั การใชอ้ปุกรณป้์องกนั 

การแนะนําวธิทีาํงานที�เหมาะสม ฯลฯ เพื�อป้องกนัอนัตรายและความเสยีหายตอ่สขุภาพของผูท้าํงาน

ตดิตั�งที�ปิด ที�ลอ้ม ฯลฯ ในสว่นเปิดของการทาํงานในที�สงู ตดิตั�งและตรวจเชค็อปุกรณค์วามปลอดภยัที�เหมาะสมของเคร ื�องอดั 

เคร ื�องแปรรปูไม ้ฯลฯ จดัการสารอนัตรายอยา่งเหมาะสม ฯลฯ

การใหก้ารศกึษาเกี�ยวกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (มาตรา 59)02

ผู ้ประกอบธรุกจิต ้องจดัให ้มกีารศกึษาเกี�ยวกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที�จาํเป็ นในกรณีที�มกีารจ ้างผู ้ทาํงานใหม่ 

หรอืเปลี�ยนตาํแหน่ง และจดัให ้มกีารศกึษาในกรณีที�ให ้ทาํงานที�อนัตรายตามที�กาํหนดในกฎหมาย

การจาํกดัการทํางาน (มาตรา 61)03

ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งไม่ใหผู้ท้าํงานที�ไม่มใีบอนุญาตมาทาํงานตามที�กฎหมายกาํหนด เชน่ การใชส้ิ�งอนัตรายหรอืสารอนัตราย ฯลฯ

<งานที�กฎหมายกาํหนด>

●การบงัคบัปั�นจ ั�น (แบบยกของหนกั 5 ตนัขึ �นไป)
●การบงัคบัปั�นจ ั�นแบบเคลื�อนที�ได ้

(แบบยกของหนกั 1 ตนัขึ �นไป)
●งานแขวนของเขา้กบัปั�นจ ั�น 

(ปั�นจ ั�นแบบยกของหนกั 1 ตนัขึ �นไป ฯลฯ)

●การบงัคบัเคร ื�องจกัรสาํหรบัเคลื�อนยา้ยสิ�งของ เชน่
รถโฟลค์ลฟิท ์(ที�รองรบัของหนกัสูงสุด 1 ตนัขึ �นไป)

●งานเชื�อมแกส๊
●การบงัคบัเคร ื�องจกัรในงานกอ่สรา้งที�เป็นรถ

(นํ�าหนกัตวัเคร ื�อง 3 ตนัขึ �นไป)  เป็นตน้

กรณีที�ตอ้งพกัฟื�น
ชาํระคา่พกัฟื�นหรอืคา่ใชจ้า่ยในการพกัฟื�นโดยเป็นการใหเ้ปลา่

กรณีที�แมจ้ะรกัษาอาการเจ็บป่วย ฯลฯ หายแลว้
แตย่งัคงมคีวามบกพรอ่งเหลอือยู่
ชาํระเงนิบาํนาญหรอืบาํเหน็จตามระดบัของความบกพรอ่งดงักลา่ว

กรณีที�เสยีชวีติ ชาํระเงนิบํานาญหรอืบาํเหน็จตามระดบัญาติ

กรณีที�ไม่สามารถรบัคา่จา้งเนื�องจากไม่สามารถทาํงานไดเ้พราะการพกัฟื�น 
ชาํระ 80% ของคา่จา้งพื �นฐานรายวนัตั�งแตว่นัที� 4

คา่ (ทดแทนการ) พกัฟื�น 

คา่ (ทดแทนการ) หยุดงาน

คา่ (ทดแทน) ความบกพรอ่ง

คา่ (ทดแทน) ใหญ้าต ิ  เป็นตน้

06    การตรวจเชค็ความเครยีด (มาตรา 66 (10))

สถานประกอบการใดที�มลีกูจา้งตั�งแต ่50 คนขึ �นไป ผูป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้กีารตรวจเชค็ความเครยีดตามรอบระยะเวลา 
(1 คร ั�งภายใน 1 ปี) และหากมกีารรอ้งขอจากลกูจา้งที�ผลการตรวจพบวา่มคีวามเครยีดสงูก็จะตอ้งจดัแพทยม์าใหค้าํปรกึษา

07   หนาที�ของผ ู้ทํางาน (มาตรา 26)



09 10

กฎหมายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในงานอตุสาหกรรม / 
กฎหมายประกนัคา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรม

การปรกึษาแพทย ์(มาตรา 66 (8))05

หากมคีาํขอจากผูท้าํงานที�มชี ั�วโมงทํางานที�เกนิ 40 ช ั�วโมงตอ่สปัดาหร์วมกนัเกนิ 80 ช ั�วโมงตอ่เดอืน 
ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งจดัใหม้กีารปรกึษาแพทยเ์พื�อป้องกนัความเสยีหายตอ่สขุภาพจากการทาํงานหนักเกนิไป

ผูท้าํงานตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดที�จาํเป็นตามมาตรการเหลา่นี�ที�เจา้ของกจิการกาํหนด

การตรวจสุขภาพ (มาตรา 66)04

ผูป้ระกอบธรุกจิตั�งจดัใหม้กีารการตรวจสขุภาพผูท้าํงานตามรายการที�กฎหมายกาํหนด 

เมื�อรบัเขา้ทาํงานและทกุรอบระยะตามที�กฎหมายกาํหนด

●การตรวจสุขภาพทั�วไป…ดาํเนินการตรวจสขุภาพผูท้าํงานเมื�อรบัเขา้ทาํงานและเป็นระยะ (1 คร ั�งใน 1 ปี*) ฯลฯ
* สาํหรบัผูท้ํางานที�ทาํงานชว่งดกึ ฯลฯ ดาํเนินการเมื�อเปลี�ยนตาํแหน่งและ 1 คร ั�งในไม่เกนิ 6 เดอืน

●การตรวจสุขภาพพเิศษ…ดาํเนินการตรวจสขุภาพผูท้าํงานที�ทาํงานอนัตราย*ตามรายการพเิศษ เมื�อรบัเขา้ทาํงาน

เมื�อเปลี�ยนตาํแหน่ง และเป็นระยะ
* ดาํเนินการตอ่ผูท้ํางานที�เคยทาํงานเกี�ยวกบัแรใ่ยหนิซึ�งยงัจา้งอยูใ่นปัจจบุนัดว้ย

กฎหมายประกนั
คา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรม5

กรณีที�ผูท้าํงานประสบภยัในการทาํงานหรอืระหวา่งเดนิทางไปกลบัที�ทาํงาน ทาํใหบ้าดเจ็บ เสยีชวีติ ฯลฯ 

ตามระบบประกนัคา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรม ตอ้งใหส้ิ�งตอ่ไปนี�ตามที�ผูท้าํงานที�ประสบภยัหรอืญาตริอ้งขอ

กฎหมายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ในงานอตุสาหกรรม4

มาตรการป้องกนัอนัตรายและความเสยีหายตอ่สุขภาพ01

ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งมมีาตรการตามกฎหมาย เชน่ การตดิตั�งอปุกรณค์วามปลอดภยั การใชอ้ปุกรณป้์องกนั 

การแนะนําวธิทีาํงานที�เหมาะสม ฯลฯ เพื�อป้องกนัอนัตรายและความเสยีหายตอ่สขุภาพของผูท้าํงาน

ตดิตั�งที�ปิด ที�ลอ้ม ฯลฯ ในสว่นเปิดของการทาํงานในที�สงู ตดิตั�งและตรวจเชค็อปุกรณค์วามปลอดภยัที�เหมาะสมของเคร ื�องอดั 

เคร ื�องแปรรปูไม ้ฯลฯ จดัการสารอนัตรายอยา่งเหมาะสม ฯลฯ

การใหก้ารศกึษาเกี�ยวกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (มาตรา 59)02

ผู ้ประกอบธรุกจิต ้องจดัให ้มกีารศกึษาเกี�ยวกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที�จาํเป็ นในกรณีที�มกีารจ ้างผู ้ทาํงานใหม่ 

หรอืเปลี�ยนตาํแหน่ง และจดัให ้มกีารศกึษาในกรณีที�ให ้ทาํงานที�อนัตรายตามที�กาํหนดในกฎหมาย

การจาํกดัการทํางาน (มาตรา 61)03

ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งไม่ใหผู้ท้าํงานที�ไม่มใีบอนุญาตมาทาํงานตามที�กฎหมายกาํหนด เชน่ การใชส้ิ�งอนัตรายหรอืสารอนัตราย ฯลฯ

<งานที�กฎหมายกาํหนด>

●การบงัคบัปั�นจ ั�น (แบบยกของหนกั 5 ตนัขึ �นไป)
●การบงัคบัปั�นจ ั�นแบบเคลื�อนที�ได ้

(แบบยกของหนกั 1 ตนัขึ �นไป)
●งานแขวนของเขา้กบัปั�นจ ั�น 

(ปั�นจ ั�นแบบยกของหนกั 1 ตนัขึ �นไป ฯลฯ)

●การบงัคบัเคร ื�องจกัรสาํหรบัเคลื�อนยา้ยสิ�งของ เชน่
รถโฟลค์ลฟิท ์(ที�รองรบัของหนกัสูงสุด 1 ตนัขึ �นไป)

●งานเชื�อมแกส๊
●การบงัคบัเคร ื�องจกัรในงานกอ่สรา้งที�เป็นรถ

(นํ�าหนกัตวัเคร ื�อง 3 ตนัขึ �นไป)  เป็นตน้

กรณีที�ตอ้งพกัฟื�น
ชาํระคา่พกัฟื�นหรอืคา่ใชจ้า่ยในการพกัฟื�นโดยเป็นการใหเ้ปลา่

กรณีที�แมจ้ะรกัษาอาการเจ็บป่วย ฯลฯ หายแลว้
แตย่งัคงมคีวามบกพรอ่งเหลอือยู่
ชาํระเงนิบาํนาญหรอืบาํเหน็จตามระดบัของความบกพรอ่งดงักลา่ว

กรณีที�เสยีชวีติ ชาํระเงนิบํานาญหรอืบาํเหน็จตามระดบัญาติ

กรณีที�ไม่สามารถรบัคา่จา้งเนื�องจากไม่สามารถทาํงานไดเ้พราะการพกัฟื�น 
ชาํระ 80% ของคา่จา้งพื �นฐานรายวนัตั�งแตว่นัที� 4

คา่ (ทดแทนการ) พกัฟื�น 

คา่ (ทดแทนการ) หยุดงาน

คา่ (ทดแทน) ความบกพรอ่ง

คา่ (ทดแทน) ใหญ้าต ิ  เป็นตน้

06    การตรวจเชค็ความเครยีด (มาตรา 66 (10))

สถานประกอบการใดที�มลีกูจา้งตั�งแต ่50 คนขึ �นไป ผูป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้กีารตรวจเชค็ความเครยีดตามรอบระยะเวลา 
(1 คร ั�งภายใน 1 ปี) และหากมกีารรอ้งขอจากลกูจา้งที�ผลการตรวจพบวา่มคีวามเครยีดสงูก็จะตอ้งจดัแพทยม์าใหค้าํปรกึษา

07   หนาที�ของผู ้ทํางาน (มาตรา 26)

09 10

กฎหมายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในงานอตุสาหกรรม / 
กฎหมายประกนัคา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรม

การปรกึษาแพทย ์ (มาตรา 66 (8))05

ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งจดัใหม้กีารปรกึษาแพทยเ์พื�อป้องกนัความเสยีหายตอ่สขุภาพจากการทาํงานหนักเกนิไป 

สาํหรบัผูท้าํงานที�มชี ั�วโมงทาํงานที�เกนิ 40 ช ั�วโมงตอ่สปัดาหร์วมกนัเกนิ 80 ช ั�วโมงตอ่เดอืน

หน้าที�ของผูท้ํางาน (มาตรา 26)06

ผูท้าํงานตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดที�จาํเป็นตามมาตรการเหลา่นี�ที�เจา้ของกจิการกาํหนด

การตรวจสุขภาพ (มาตรา 66)04

ผูป้ระกอบธรุกจิตั�งจดัใหม้กีารการตรวจสขุภาพผูท้าํงานตามรายการที�กฎหมายกาํหนด 

เมื�อรบัเขา้ทาํงานและทกุรอบระยะตามที�กฎหมายกาํหนด

●การตรวจสุขภาพทั�วไป…ดาํเนินการตรวจสขุภาพผูท้าํงานเมื�อรบัเขา้ทาํงานและเป็นระยะ (1 คร ั�งใน 1 ปี*) ฯลฯ
* สาํหรบัผูท้ํางานที�ทาํงานชว่งดกึ ฯลฯ ดาํเนินการเมื�อเปลี�ยนตาํแหน่งและ 1 คร ั�งในไม่เกนิ 6 เดอืน

●การตรวจสุขภาพพเิศษ…ดาํเนินการตรวจสขุภาพผูท้าํงานที�ทาํงานอนัตราย*ตามรายการพเิศษ เมื�อรบัเขา้ทาํงาน 

เมื�อเปลี�ยนตาํแหน่ง และเป็นระยะ
* ดาํเนินการตอ่ผูท้ํางานที�เคยทาํงานเกี�ยวกบัแรใ่ยหนิซึ�งยงัจา้งอยูใ่นปัจจบุนัดว้ย

กฎหมายประกนั
คา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรม5

กรณีที�ผูท้าํงานประสบภยัในการทาํงานหรอืระหวา่งเดนิทางไปกลบัที�ทาํงาน ทาํใหบ้าดเจ็บ เสยีชวีติ ฯลฯ 

ตามระบบประกนัคา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรม ตอ้งใหส้ิ�งตอ่ไปนี�ตามที�ผูท้าํงานที�ประสบภยัหรอืญาตริอ้งขอ

กฎหมายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ในงานอตุสาหกรรม4

มาตรการป้องกนัอนัตรายและความเสยีหายตอ่สุขภาพ01

ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งมมีาตรการตามกฎหมาย เชน่ การตดิตั�งอปุกรณค์วามปลอดภยั การใชอ้ปุกรณป้์องกนั 

การแนะนําวธิทีาํงานที�เหมาะสม ฯลฯ เพื�อป้องกนัอนัตรายและความเสยีหายตอ่สขุภาพของผูท้าํงาน

ตดิตั�งที�ปิด ที�ลอ้ม ฯลฯ ในสว่นเปิดของการทาํงานในที�สงู ตดิตั�งและตรวจเชค็อปุกรณค์วามปลอดภยัที�เหมาะสมของเคร ื�องอดั 

เคร ื�องแปรรปูไม ้ฯลฯ จดัการสารอนัตรายอยา่งเหมาะสม ฯลฯ

การใหก้ารศกึษาเกี�ยวกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (มาตรา 59)02

ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งจดัใหม้กีารศกึษาเกี�ยวกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที�จาํเป็นในกรณีที�มกีารจา้งผูท้าํงานใหม่

หรอืเปลี�ยนตาํแหน่ง และจดัใหม้กีารศกึษาในกรณีที�ใหท้าํงานที�อนัตรายตามที�กาํหนดในกฎหมาย

การจาํกดัการทํางาน (มาตรา 61)03

ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งไม่ใหผู้ท้าํงานที�ไม่มใีบอนุญาตมาทาํงานตามที�กฎหมายกาํหนด เชน่ การใชส้ิ�งอนัตรายหรอืสารอนัตราย ฯลฯ

<งานที�กฎหมายกาํหนด>

●การบงัคบัปั�นจ ั�น (แบบยกของหนกั 5 ตนัขึ �นไป)
●การบงัคบัปั�นจ ั�นแบบเคลื�อนที�ได ้

(แบบยกของหนกั 1 ตนัขึ �นไป)
●งานแขวนของเขา้กบัปั�นจ ั�น 

(ปั�นจ ั�นแบบยกของหนกั 1 ตนัขึ �นไป ฯลฯ)

●การบงัคบัเคร ื�องจกัรสาํหรบัเคลื�อนยา้ยสิ�งของ เชน่ 
รถโฟลค์ลฟิท ์(ที�รองรบัของหนกัสูงสุด 1 ตนัขึ �นไป)

●งานเชื�อมแกส๊
●การบงัคบัเคร ื�องจกัรในงานกอ่สรา้งที�เป็นรถ 

(นํ�าหนกัตวัเคร ื�อง 3 ตนัขึ �นไป)  เป็นตน้

กรณีที�ตอ้งพกัฟื�น
ชาํระคา่พกัฟื�นหรอืคา่ใชจ้า่ยในการพกัฟื�นโดยเป็นการใหเ้ปลา่

กรณีที�แมจ้ะรกัษาอาการเจ็บป่วย ฯลฯ หายแลว้
แตย่งัคงมคีวามบกพรอ่งเหลอือยู ่
ชาํระเงนิบาํนาญหรอืบาํเหน็จตามระดบัของความบกพรอ่งดงักลา่ว

กรณีที�เสยีชวีติ ชาํระเงนิบํานาญหรอืบาํเหน็จตามระดบัญาติ

กรณีที�ไม่สามารถรบัคา่จา้งเนื�องจากไม่สามารถทาํงานไดเ้พราะการพกัฟื�น 
ชาํระ 80% ของคา่จา้งพื �นฐานรายวนัตั�งแตว่นัที� 4

คา่ (ทดแทนการ) พกัฟื�น 

คา่ (ทดแทนการ) หยุดงาน

คา่ (ทดแทน) ความบกพรอ่ง

คา่ (ทดแทน) ใหญ้าต ิ  เป็นตน้
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การเลกิจา้งในกรณีดงัเชน่ตอ่ไปนี� ถกูหา้มทาํตามกฎหมาย
①เลกิจา้งดว้ยเหตผุลทางสญัชาต ิความเชื�อ และสถานะทางสงัคม
②เลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่ผูท้าํงานรายงานตอ่สาํนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน

หรอืขอความชว่ยเหลอืในการแกปั้ญหาขอ้พพิาทเกี�ยวกบัความสมัพนัธใ์นการทาํงานเป็นรายกรณี

ไปยงัสาํนักงานแรงงานจงัหวดั

Q.4

ANSWER

ไดย้นิวา่มกีารหา้มเลกิจา้งผูท้ํางานในกรณีอื�น 
นอกจากชว่งที�หยุดงานเพื�อพกัฟื�นจากอบุตัเิหตใุนการทํางานและหยุดงาน
กอ่นและหลงัคลอด รวมถงึ 30 วนัหลงัจากนั�นดว้ย ตอ้งเป็นกรณีแบบใด

Q.1

ANSWER กรณีที�สญัญาจา้งกาํหนดระยะเวลาของสญัญาจะมรีะยะเวลาสงูสดุที�สามารถกาํหนดไดอ้ยู ่

แตก็่สามารถทาํสญัญาแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลาไดด้ว้ย และเมื�อครบระยะเวลาสญัญาแลว้ 

สามารถตอ่สญัญาไดโ้ดยการตกลงรว่มกนัระหวา่งนายจา้งและผูท้าํงาน และเมื�อตอ่สญัญาเชน่นี�

ไปเป็นเวลาเกนิ 5 ปี ใหส้ามารถเปลี�ยนเป็นสญัญาแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลา 

ตามการยื�นเร ื�องของผูท้าํงานได ้
ด ู    (05) และ     (03)

สญัญาจา้งตอ้งกาํหนดระยะเวลาของสญัญาหรอืไม่ 
และเมื�อครบระยะเวลาสญัญาแลว้ สามารถตอ่สญัญาไดห้รอืไม่

1 2

หา้มนายจา้งกาํหนดใหผู้ท้าํงานชาํระคา่ผดิสญัญาหากพน้สภาพการเป็นลกูจา้งกอ่นครบกาํหนด

ระยะเวลาสญัญา
ด ู    (07)

Q.2

ANSWER

ทํางานดว้ยระยะเวลาสญัญา 3 ปีอยู่ 
แตน่ายจา้งบอกวา่หากพน้สภาพการเป็นลูกจา้งกอ่นครบกาํหนด
ระยะเวลาจะตอ้งชาํระคา่ปรบั 500,000 เยน ตอ้งชาํระจรงิ ๆ หรอืไม่

1

นายจา้งไม่สามารถเลกิจา้งผูท้าํงานในชว่งเวลาที�ผูท้าํงานดงักลา่วหยดุงานเพื�อพกัฟื�นจากการบาดเจ็บ

ในการทาํงาน ยกเวน้กรณีที�ไม่สามารถทาํธรุกจิตอ่ไดเ้นื�องจากเหตผุลที�ไม่สามารถเลี�ยงได ้เชน่ 

ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
ด ู    (08)

Q.3

ANSWER

หยุดงานเพื�อรกัษาอาการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตใุนที�ทํางาน 
แตถู่กเลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่บรษิทัไปตอ่ไม่ได ้
การเลกิจา้งแบบนี�ทําไดห้รอืไม่

1

③เลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่เป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานกระทาํไม่เหมาะสม
④เลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่เป็นผูห้ญงิหรอืผูห้ญงิแตง่งาน ตั�งครรภ ์คลอดบตุร 

หรอืหยดุงานกอ่นและหลงัคลอด
⑤เลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่หยดุงานหรอืขอหยดุงานเพื�อเลี �ยงดบูตุร และหยดุงาน

หรอืขอหยดุงานเพื�อดแูลผูส้งูอายุ
ด ู    (08)1

Q.5

ANSWER เมื�อผูท้าํงานพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง สามารถขอใหช้าํระคา่จา้งคา้งชาํระภายใน 7 วนัได ้

แมจ้ะยงัไม่ถงึวนัเงนิเดอืนออกที�กาํหนดก็ตาม
ดู     (11)

ตอนพน้สภาพการเป็นลูกจา้งจะไดร้บัชาํระคา่จา้งที�ยงัไม่ถงึวนั
เงินเดอืนออกหรอืไม่

1

Q.6

ANSWER กรณีที�หยดุงานดว้ยเหตผุลของนายจา้ง นายจา้งตอ้งชาํระคา่ทดแทนเป็นจาํนวนเงนิ

ไม่นอ้ยกวา่ประมาณ 60% ของคา่จา้งที�ควรไดร้บัใหแ้กผู่ท้าํงาน
ด ู    (13)

ถูกบอกวา่ไม่มงีานเลยจะปิดโรงงาน 1 สปัดาห ์
แบบนี�จะไดร้บัคา่ทดแทนคา่จา้งหรอืไม่

1

กรณีที�ช ั�วโมงทาํงานเกนิวนัละ 8 ช ั�วโมง ตอ้งชาํระคา่จา้งเพิ�มเตมิกรณีทาํงานลว่งเวลา รวมเป็นจาํนวน 

125% ของคา่จา้งปกต ิซึ�งในกรณีของตวัอยา่งในคาํถามจะตอ้งชาํระ 1, 500 เยนขึ �นไปตอ่ช ั�วโมง 

นอกจากนี� กรณีที�ทาํงานชว่งระหวา่ง 22.00 - 05.00 น. ตอ้งชาํระคา่จา้งเพิ�มเตมิ

กรณีทาํงานชว่งดกึอกี 25% ของคา่จา้งปกต ิเมื�อรวมกบัการทาํงานลว่งเวลาแลว้จะเป็น 

150% ซึ�งในกรณีของตวัอยา่งในคาํถามบรษิทัจะตอ้งชาํระ 1,800 เยนขึ �นไปตอ่ช ั�วโมง
ด ู    (16)

Q.7

ANSWER

ปกตทิํางานวนัละ 8 ช ั�วโมง แตช่ว่งที�งานยุ่งถูกใหท้ํางานวนัละ
13 ช ั�วโมงขึ �นไป บางคร ั�งทําเกนิ 22.00 น. ดว้ย 
ซึ�งไดร้บัเงินเพยีงช ั�วโมงละ 1,200 เยนตามจาํนวนช ั�วโมงที�ทํางาน 
แบบนี�เป็นปัญหาหรอืไม่

1
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การเลกิจา้งในกรณีดงัเชน่ตอ่ไปนี� ถกูหา้มทาํตามกฎหมาย
①เลกิจา้งดว้ยเหตผุลทางสญัชาต ิความเชื�อ และสถานะทางสงัคม
②เลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่ผูท้าํงานรายงานตอ่สาํนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน

หรอืขอความชว่ยเหลอืในการแกปั้ญหาขอ้พพิาทเกี�ยวกบัความสมัพนัธใ์นการทาํงานเป็นรายกรณี

ไปยงัสาํนักงานแรงงานจงัหวดั

Q.4

ANSWER

ไดย้นิวา่มกีารหา้มเลกิจา้งผูท้ํางานในกรณีอื�น 
นอกจากชว่งที�หยุดงานเพื�อพกัฟื�นจากอบุตัเิหตใุนการทํางานและหยุดงาน
กอ่นและหลงัคลอด รวมถงึ 30 วนัหลงัจากนั�นดว้ย ตอ้งเป็นกรณีแบบใด

Q.1

ANSWER กรณีที�สญัญาจา้งกาํหนดระยะเวลาของสญัญาจะมรีะยะเวลาสงูสดุที�สามารถกาํหนดไดอ้ยู ่

แตก็่สามารถทาํสญัญาแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลาไดด้ว้ย และเมื�อครบระยะเวลาสญัญาแลว้ 

สามารถตอ่สญัญาไดโ้ดยการตกลงรว่มกนัระหวา่งนายจา้งและผูท้าํงาน และเมื�อตอ่สญัญาเชน่นี�

ไปเป็นเวลาเกนิ 5 ปี ใหส้ามารถเปลี�ยนเป็นสญัญาแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลา 

ตามการยื�นเร ื�องของผูท้าํงานได ้
ด ู    (05) และ     (03)

สญัญาจา้งตอ้งกาํหนดระยะเวลาของสญัญาหรอืไม่ 
และเมื�อครบระยะเวลาสญัญาแลว้ สามารถตอ่สญัญาไดห้รอืไม่

1 2

หา้มนายจา้งกาํหนดใหผู้ท้าํงานชาํระคา่ผดิสญัญาหากพน้สภาพการเป็นลกูจา้งกอ่นครบกาํหนด

ระยะเวลาสญัญา
ด ู    (07)

Q.2

ANSWER

ทํางานดว้ยระยะเวลาสญัญา 3 ปีอยู่ 
แตน่ายจา้งบอกวา่หากพน้สภาพการเป็นลูกจา้งกอ่นครบกาํหนด
ระยะเวลาจะตอ้งชาํระคา่ปรบั 500,000 เยน ตอ้งชาํระจรงิ ๆ หรอืไม่

1

นายจา้งไม่สามารถเลกิจา้งผูท้าํงานในชว่งเวลาที�ผูท้าํงานดงักลา่วหยดุงานเพื�อพกัฟื�นจากการบาดเจ็บ

ในการทาํงาน ยกเวน้กรณีที�ไม่สามารถทาํธรุกจิตอ่ไดเ้นื�องจากเหตผุลที�ไม่สามารถเลี�ยงได ้เชน่ 

ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
ด ู    (08)

Q.3

ANSWER

หยุดงานเพื�อรกัษาอาการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตใุนที�ทํางาน 
แตถู่กเลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่บรษิทัไปตอ่ไม่ได ้
การเลกิจา้งแบบนี�ทําไดห้รอืไม่

1

③เลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่เป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานกระทาํไม่เหมาะสม
④เลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่เป็นผูห้ญงิหรอืผูห้ญงิแตง่งาน ตั�งครรภ ์คลอดบตุร 

หรอืหยดุงานกอ่นและหลงัคลอด
⑤เลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่หยดุงานหรอืขอหยดุงานเพื�อเลี �ยงดบูตุร และหยดุงาน

หรอืขอหยดุงานเพื�อดแูลผูส้งูอายุ
ด ู    (08)1

Q.5

ANSWER เมื�อผูท้าํงานพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง สามารถขอใหช้าํระคา่จา้งคา้งชาํระภายใน 7 วนัได ้

แมจ้ะยงัไม่ถงึวนัเงนิเดอืนออกที�กาํหนดก็ตาม
ดู     (11)

ตอนพน้สภาพการเป็นลูกจา้งจะไดร้บัชาํระคา่จา้งที�ยงัไม่ถงึวนั
เงินเดอืนออกหรอืไม่

1

Q.6

ANSWER กรณีที�หยดุงานดว้ยเหตผุลของนายจา้ง นายจา้งตอ้งชาํระคา่ทดแทนเป็นจาํนวนเงนิ

ไม่นอ้ยกวา่ประมาณ 60% ของคา่จา้งที�ควรไดร้บัใหแ้กผู่ท้าํงาน
ด ู    (13)

ถูกบอกวา่ไม่มงีานเลยจะปิดโรงงาน 1 สปัดาห ์
แบบนี�จะไดร้บัคา่ทดแทนคา่จา้งหรอืไม่

1

กรณีที�ช ั�วโมงทาํงานเกนิวนัละ 8 ช ั�วโมง ตอ้งชาํระคา่จา้งเพิ�มเตมิกรณีทาํงานลว่งเวลา รวมเป็นจาํนวน 

125% ของคา่จา้งปกต ิซึ�งในกรณีของตวัอยา่งในคาํถามจะตอ้งชาํระ 1, 500 เยนขึ �นไปตอ่ช ั�วโมง 

นอกจากนี� กรณีที�ทาํงานชว่งระหวา่ง 22.00 - 05.00 น. ตอ้งชาํระคา่จา้งเพิ�มเตมิ

กรณีทาํงานชว่งดกึอกี 25% ของคา่จา้งปกต ิเมื�อรวมกบัการทาํงานลว่งเวลาแลว้จะเป็น 

150% ซึ�งในกรณีของตวัอยา่งในคาํถามบรษิทัจะตอ้งชาํระ 1,800 เยนขึ �นไปตอ่ช ั�วโมง
ด ู    (16)

Q.7

ANSWER

ปกตทิํางานวนัละ 8 ช ั�วโมง แตช่ว่งที�งานยุ่งถูกใหท้ํางานวนัละ
13 ช ั�วโมงขึ �นไป บางคร ั�งทําเกนิ 22.00 น. ดว้ย 
ซึ�งไดร้บัเงินเพยีงช ั�วโมงละ 1,200 เยนตามจาํนวนช ั�วโมงที�ทํางาน 
แบบนี�เป็นปัญหาหรอืไม่

1
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6

การเลกิจา้งในกรณีดงัเชน่ตอ่ไปนี� ถกูหา้มทาํตามกฎหมาย
①เลกิจา้งดว้ยเหตผุลทางสญัชาต ิความเชื�อ และสถานะทางสงัคม
②เลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่ผูท้าํงานรายงานตอ่สาํนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน 

หรอืขอความชว่ยเหลอืในการแกปั้ญหาขอ้พพิาทเกี�ยวกบัความสมัพนัธใ์นการทาํงานเป็นรายกรณี

ไปยงัสาํนักงานแรงงานจงัหวดั

Q.4

ANSWER

ไดย้นิวา่มกีารหา้มเลกิจา้งผูท้ํางานในกรณีอื�น 
นอกจากชว่งที�หยุดงานเพื�อพกัฟื�นจากอบุตัเิหตใุนการทํางานและหยุดงาน
กอ่นและหลงัคลอด รวมถงึ 30 วนัหลงัจากนั�นดว้ย ตอ้งเป็นกรณีแบบใด

Q.1

ANSWER กรณีที�สญัญาจา้งกาํหนดระยะเวลาของสญัญาจะมรีะยะเวลาสงูสดุที�สามารถกาํหนดไดอ้ยู่

แตก็่สามารถทาํสญัญาแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลาไดด้ว้ย และเมื�อครบระยะเวลาสญัญาแลว้ 

สามารถตอ่สญัญาไดโ้ดยการตกลงรว่มกนัระหวา่งนายจา้งและผูท้าํงาน และเมื�อตอ่สญัญาเชน่นี�

ไปเป็นเวลาเกนิ 5 ปี ใหส้ามารถเปลี�ยนเป็นสญัญาแบบไม่มกีาํหนดระยะเวลา 

ตามการยื�นเร ื�องของผูท้าํงานได ้
ด ู    (05) และ     (03)

สญัญาจา้งตอ้งกาํหนดระยะเวลาของสญัญาหรอืไม่ 
และเมื�อครบระยะเวลาสญัญาแลว้ สามารถตอ่สญัญาไดห้รอืไม่

1 2

หา้มนายจา้งกาํหนดใหผู้ท้าํงานชาํระคา่ผดิสญัญาหากพน้สภาพการเป็นลกูจา้งกอ่นครบกาํหนด

ระยะเวลาสญัญา
ด ู    (07)

Q.2

ANSWER

ทํางานดว้ยระยะเวลาสญัญา 3 ปีอยู่ 
แตน่ายจา้งบอกวา่หากพน้สภาพการเป็นลูกจา้งกอ่นครบกาํหนด
ระยะเวลาจะตอ้งชาํระคา่ปรบั 500,000 เยน ตอ้งชาํระจรงิ ๆ หรอืไม่

1

นายจา้งไม่สามารถเลกิจา้งผูท้าํงานในชว่งเวลาที�ผูท้าํงานดงักลา่วหยดุงานเพื�อพกัฟื�นจากการบาดเจ็บ

ในการทาํงาน ยกเวน้กรณีที�ไม่สามารถทาํธรุกจิตอ่ไดเ้นื�องจากเหตผุลที�ไม่สามารถเลี�ยงได ้เชน่ 

ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
ด ู    (08)

Q.3

ANSWER

หยุดงานเพื�อรกัษาอาการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตใุนที�ทํางาน 
แตถู่กเลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่บรษิทัไปตอ่ไม่ได ้
การเลกิจา้งแบบนี�ทําไดห้รอืไม่

1

③เลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่เป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานกระทาํไม่เหมาะสม
④เลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่เป็นผูห้ญงิหรอืผูห้ญงิแตง่งาน ตั�งครรภ ์คลอดบตุร

หรอืหยดุงานกอ่นและหลงัคลอด
⑤เลกิจา้งดว้ยเหตผุลวา่หยดุงานหรอืขอหยดุงานเพื�อเลี �ยงดบูตุร และหยดุงาน

หรอืขอหยดุงานเพื�อดแูลผูส้งูอายุ
ด ู    (08)1

Q.5

ANSWER เมื�อผูท้าํงานพน้สภาพการเป็นลกูจา้ง สามารถขอใหช้าํระคา่จา้งคา้งชาํระภายใน 7 วนัได ้

แมจ้ะยงัไม่ถงึวนัเงนิเดอืนออกที�กาํหนดก็ตาม
ดู     (11)

ตอนพน้สภาพการเป็นลูกจา้งจะไดร้บัชาํระคา่จา้งที�ยงัไม่ถงึวนั
เงินเดอืนออกหรอืไม่

1

Q.6

ANSWER กรณีที�หยดุงานดว้ยเหตผุลของนายจา้ง นายจา้งตอ้งชาํระคา่ทดแทนเป็นจาํนวนเงนิ

ไม่นอ้ยกวา่ประมาณ 60% ของคา่จา้งที�ควรไดร้บัใหแ้กผู่ท้าํงาน
ด ู    (13)

ถูกบอกวา่ไม่มงีานเลยจะปิดโรงงาน 1 สปัดาห ์
แบบนี�จะไดร้บัคา่ทดแทนคา่จา้งหรอืไม่

1

กรณีที�ช ั�วโมงทาํงานเกนิวนัละ 8 ช ั�วโมง ตอ้งชาํระคา่จา้งเพิ�มเตมิกรณีทาํงานลว่งเวลา รวมเป็นจาํนวน 

125% ของคา่จา้งปกต ิซึ�งในกรณีของตวัอยา่งในคาํถามจะตอ้งชาํระ 1, 500 เยนขึ �นไปตอ่ช ั�วโมง 

นอกจากนี� กรณีที�ทาํงานชว่งระหวา่ง 22.00 - 05.00 น. ตอ้งชาํระคา่จา้งเพิ�มเตมิ

กรณีทาํงานชว่งดกึอกี 25% ของคา่จา้งปกต ิเมื�อรวมกบัการทาํงานลว่งเวลาแลว้จะเป็น 

150% ซึ�งในกรณีของตวัอยา่งในคาํถามบรษิทัจะตอ้งชาํระ 1,800 เยนขึ �นไปตอ่ช ั�วโมง
ด ู    (16)

Q.7

ANSWER

ปกตทิํางานวนัละ 8 ช ั�วโมง แตช่ว่งที�งานยุ่งถูกใหท้ํางานวนัละ 
13 ช ั�วโมงขึ �นไป บางคร ั�งทําเกนิ 22.00 น. ดว้ย 
ซึ�งไดร้บัเงินเพยีงช ั�วโมงละ 1,200 เยนตามจาํนวนช ั�วโมงที�ทํางาน 
แบบนี�เป็นปัญหาหรอืไม่

1
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7

สายดว่นใหค้าํปรกึษาสาํหรบัผูท้ํางานชาวตา่งชาติ
กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิารไดจ้ดัตั�ง “สายดว่นใหค้าํปรกึษาสาํหรบัผูท้าํงานชาวตา่งชาต”ิ 

ที�จะตอบสนองการขอคาํปรกึษาจากผูท้าํงานชาวตา่งชาตเิป็น 8 ภาษา ไดแ้ก ่ภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาสเปน ภาษาโปรตเุกส 
ภาษาตากาล็อก ภาษาเวยีดนาม ภาษาพม่า และภาษาเนปาล

“สายดว่นใหค้าํปรกึษาสาํหรบัผูท้าํงานชาวตา่งชาต”ิ จะอธบิายกฎหมาย แนะนําหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ฯลฯ 
เกี�ยวกบัปัญหาจากเงื�อนไขการทาํงาน

การปรกึษากบั “สายดว่นใหค้าํปรกึษาสาํหรบัผูท้าํงานชาวตา่งชาต”ิ จะมคีา่ใชจ้า่ย 8.5 เยน (รวมภาษ)ี ตอ่ 180 วนิาที
เมื�อโทรจากโทรศพัทบ์า้น และ 10 เยน (รวมภาษ)ี ตอ่ 180 วนิาท ีเมื�อโทรจากโทรศพัทม์อืถอื

“สายดว่นใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัเงื�อนไขการทาํงาน” เป็นงานที�กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิารจา้งดาํเนินการ 
สามารถโทรฟรจีากที�ใดก็ไดท้ั�วประเทศญี�ปุ่ น ทั�งจากโทรศพัทบ์า้นและโทรศพัทม์อืถอื
การปรกึษา “สายดว่นใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัเงื�อนไขการทาํงาน” นอกจากภาษาญี�ปุ่ นแลว้ยงัรองรบัอกี 8 ภาษา ไดแ้ก ่ภาษาองักฤษ 
ภาษาจนี ภาษาสเปน ภาษาโปรตเุกส ภาษาตากาล็อก ภาษาเวยีดนาม ภาษาพม่า และภาษาเนปาล ซึ�งจะอธบิายกฎหมาย 
แนะนําหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ฯลฯ เกี�ยวกบัปัญหาจากเงื�อนไขการทาํงาน 
หลงัสาํนักงานแรงงานจงัหวดัและสาํนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานปิดทาํการหรอืในวนัหยดุ

ภาษา

ภาษาองักฤษ

ภาษาจนี

ภาษาโปรตเุกส
จนัทร ์- ศกุร ์

ภาษาสเปน

ภาษาตากาล็อก
10.00 - 15.00 น.

(ยกเวน้ 12.00 - 13.00 น.)
ภาษาเวยีดนาม

* ยกเวน้วนัหยดุนักขตัฤกษแ์ละ 29 ธนัวาคม - 3 มกราคม       * ผูโ้ทรเป็นผูร้บัผดิชอบคา่โทร

ภาษาพม่า

ภาษาเนปาล

0570-001701
0570-001702
0570-001703
0570-001704
0570-001705
0570-001706
0570-001707
0570-001708

องัคาร พุธ พฤหสับด ีศกุร ์

จนัทร ์- ศกุร ์

จนัทร ์พุธ

องัคาร พฤหสับดี

วนัที�ใหบ้รกิาร เวลาใหบ้รกิาร หมายเลขโทรศพัท ์

สายดว่นใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัเงื�อนไขการทํางาน

ภาษา

ภาษาองักฤษ

ภาษาญี�ปุ่ น

ภาษาจนี

ภาษาโปรตเุกส

จนัทร ์- อาทติย ์
(ทกุวนั)

ภาษาสเปน

ภาษาตากาล็อก

◯ วนัธรรมดา (จนัทร ์- ศกุร)์
17.00 - 22.00 น.

◯ วนัเสารอ์าทติยแ์ละ
วนัหยดุนักขตัฤกษ ์

09.00 - 21.00 น.ภาษาเวยีดนาม

ภาษาพม่า

ภาษาเนปาล

0120-811-610
0120-004-008
0120-150-520
0120-290-922
0120-336-230
0120-400-166
0120-558-815
0120-662-700
0120-750-880

องัคาร พฤหสับด ีศกุร ์เสาร ์

องัคาร พุธ เสาร ์

พุธ ศกุร ์เสาร ์

พุธ อาทติย ์

วนัที�ใหบ้รกิาร เวลาใหบ้รกิาร หมายเลขโทรศพัท ์

ตามกฎแลว้การลาพกัผ่อนประจาํปีตอ้งไดร้บัตาม “ชว่งเวลาที�ผูป้ฏบิตังิานรอ้งขอ” 

วนัที�ผูท้าํงานระบถุอืเป็นวนัลาพกัผ่อนตามสทิธิ �ที�ไดร้บั 

โดยตามกฎแลว้ผูท้าํงานสามารถกาํหนดวา่จะแบง่ใชห้รอืจะใชต้อ่เนื�องกนัหลายวนัก็ได ้

แตใ่นกรณีที�ใหล้าพกัผ่อนในชว่งเวลาที�ผูท้าํงานระบจุะ “ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินธรุกจิตามปกต”ิ 

นายจา้งสามารถเปลี�ยนชว่งเวลาดงักลา่วเพื�อการดาํเนินธรุกจิได ้

แตไ่ม่สามารถใชส้ทิธิ �เปลี�ยนชว่งเวลาดงักลา่วดว้ยเหตผุลวา่ “มคีนทาํงานไม่พอตามจาํนวนปกต”ิ
ด ู    (17)

Q.8

ANSWER

พอขอลาพกัผ่อนประจาํปีตอ่กนั 3 วนั 
บรษิทับอกวา่มคีนทํางานไม่พอตามจาํนวนปกตจิงึไม่อนุมตัใิหล้า 
แบบนี�เป็นปัญหาหรอืไม่

1

กรณีที�จะใหข้บัรถโฟลค์ลฟิทใ์นโรงงาน หากเป็นรถโฟลค์ลฟิทส์าํหรบัขนของหนักสงูสดุไม่ถงึ 1 ตนั 

ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งมอบหมายใหผู้ท้ี�ผ่านการศกึษาพเิศษเป็นคนขบั 

และหากเป็นรถโฟลค์ลฟิทส์าํหรบัขนของหนักสงูสดุ 1 ตนัขึ �นไป 

ตอ้งใหผู้ผ่้านการอบรมทกัษะการขบัรถโฟลค์ลฟิทเ์ป็นคนขบั
ด ู    (03)

Q.9

ANSWER

พนกังานรุน่พี�บอกใหข้บัรถโฟลค์ลฟิทใ์นโรงงาน 
ฉนัไม่มใีบอนุญาตจะขบัไดห้รอืไม่

4

ประกนัคา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรมมผีลบงัคบัใชก้บัผูท้าํงานทกุคนรวมถงึผูท้าํงานชาวตา่งชาต ิ

ซ ึ�งประกนัคา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรมใหส้ามารถรบัคา่ (ทดแทนการ) พกัฟื�นไดต้ ั�งแตว่นัที� 4 

ที�หยดุงาน ในกรณีที�ไม่สามารถรบัคา่จา้งเนื�องจากไม่สามารถทาํงานเพราะการพกัฟื�นจากการบาดเจ็บ

หรอืเจ็บป่วยในการทาํงานหรอืในระหวา่งเดนิทางไปกลบัที�ทาํงาน

กรณุาปรกึษาสาํนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานทนัที
ด ู

Q.10

ANSWER

ไดร้บับาดเจบ็ระหวา่งทํางานจนทําใหไ้ม่สามารถทํางานได ้
บรษิทัชาํระคา่รกัษาใหแ้ตไ่ม่ใหค้า่ทดแทนคา่จา้งระหวา่งที�หยุด

5
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แนะนําสถานที�ต ั�ง มุมใหค้าํปรกึษา

แนะนําสถานที�ต ั�ง มุมใหค้าํปรกึษา

7

สายดว่นใหค้าํปรกึษาสาํหรบัผูท้ํางานชาวตา่งชาติ
กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิารไดจ้ดัตั�ง “สายดว่นใหค้าํปรกึษาสาํหรบัผูท้าํงานชาวตา่งชาต”ิ 

ที�จะตอบสนองการขอคาํปรกึษาจากผูท้าํงานชาวตา่งชาตเิป็น 8 ภาษา ไดแ้ก ่ภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาสเปน ภาษาโปรตเุกส 
ภาษาตากาล็อก ภาษาเวยีดนาม ภาษาพม่า และภาษาเนปาล

“สายดว่นใหค้าํปรกึษาสาํหรบัผูท้าํงานชาวตา่งชาต”ิ จะอธบิายกฎหมาย แนะนําหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ฯลฯ 
เกี�ยวกบัปัญหาจากเงื�อนไขการทาํงาน

การปรกึษากบั “สายดว่นใหค้าํปรกึษาสาํหรบัผูท้าํงานชาวตา่งชาต”ิ จะมคีา่ใชจ้า่ย 8.5 เยน (รวมภาษ)ี ตอ่ 180 วนิาที
เมื�อโทรจากโทรศพัทบ์า้น และ 10 เยน (รวมภาษ)ี ตอ่ 180 วนิาท ีเมื�อโทรจากโทรศพัทม์อืถอื

“สายดว่นใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัเงื�อนไขการทาํงาน” เป็นงานที�กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิารจา้งดาํเนินการ 
สามารถโทรฟรจีากที�ใดก็ไดท้ั�วประเทศญี�ปุ่ น ทั�งจากโทรศพัทบ์า้นและโทรศพัทม์อืถอื
การปรกึษา “สายดว่นใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัเงื�อนไขการทาํงาน” นอกจากภาษาญี�ปุ่ นแลว้ยงัรองรบัอกี 8 ภาษา ไดแ้ก ่ภาษาองักฤษ 
ภาษาจนี ภาษาสเปน ภาษาโปรตเุกส ภาษาตากาล็อก ภาษาเวยีดนาม ภาษาพม่า และภาษาเนปาล ซึ�งจะอธบิายกฎหมาย 
แนะนําหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ฯลฯ เกี�ยวกบัปัญหาจากเงื�อนไขการทาํงาน 
หลงัสาํนักงานแรงงานจงัหวดัและสาํนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานปิดทาํการหรอืในวนัหยดุ

ภาษา

ภาษาองักฤษ

ภาษาจนี

ภาษาโปรตเุกส
จนัทร ์- ศกุร ์

ภาษาสเปน

ภาษาตากาล็อก
10.00 - 15.00 น.

(ยกเวน้ 12.00 - 13.00 น.)
ภาษาเวยีดนาม

* ยกเวน้วนัหยดุนักขตัฤกษแ์ละ 29 ธนัวาคม - 3 มกราคม       * ผูโ้ทรเป็นผูร้บัผดิชอบคา่โทร

ภาษาพม่า

ภาษาเนปาล

0570-001701
0570-001702
0570-001703
0570-001704
0570-001705
0570-001706
0570-001707
0570-001708

องัคาร พุธ พฤหสับด ีศกุร ์

จนัทร ์- ศกุร ์

จนัทร ์พุธ

องัคาร พฤหสับดี

วนัที�ใหบ้รกิาร เวลาใหบ้รกิาร หมายเลขโทรศพัท ์

สายดว่นใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัเงื�อนไขการทํางาน

ภาษา

ภาษาองักฤษ

ภาษาญี�ปุ่ น

ภาษาจนี

ภาษาโปรตเุกส

จนัทร ์- อาทติย ์
(ทกุวนั)

ภาษาสเปน

ภาษาตากาล็อก

◯ วนัธรรมดา (จนัทร ์- ศกุร)์
17.00 - 22.00 น.

◯ วนัเสารอ์าทติยแ์ละ
วนัหยดุนักขตัฤกษ ์

09.00 - 21.00 น.ภาษาเวยีดนาม

ภาษาพม่า

ภาษาเนปาล

0120-811-610
0120-004-008
0120-150-520
0120-290-922
0120-336-230
0120-400-166
0120-558-815
0120-662-700
0120-750-880

องัคาร พฤหสับด ีศกุร ์เสาร ์

องัคาร พุธ เสาร ์

พุธ ศกุร ์เสาร ์

พุธ อาทติย ์

วนัที�ใหบ้รกิาร เวลาใหบ้รกิาร หมายเลขโทรศพัท ์

ตามกฎแลว้การลาพกัผ่อนประจาํปีตอ้งไดร้บัตาม “ชว่งเวลาที�ผูป้ฏบิตังิานรอ้งขอ” 

วนัที�ผูท้าํงานระบถุอืเป็นวนัลาพกัผ่อนตามสทิธิ �ที�ไดร้บั 

โดยตามกฎแลว้ผูท้าํงานสามารถกาํหนดวา่จะแบง่ใชห้รอืจะใชต้อ่เนื�องกนัหลายวนัก็ได ้

แตใ่นกรณีที�ใหล้าพกัผ่อนในชว่งเวลาที�ผูท้าํงานระบจุะ “ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินธรุกจิตามปกต”ิ 

นายจา้งสามารถเปลี�ยนชว่งเวลาดงักลา่วเพื�อการดาํเนินธรุกจิได ้

แตไ่ม่สามารถใชส้ทิธิ �เปลี�ยนชว่งเวลาดงักลา่วดว้ยเหตผุลวา่ “มคีนทาํงานไม่พอตามจาํนวนปกต”ิ
ด ู    (17)

Q.8

ANSWER

พอขอลาพกัผ่อนประจาํปีตอ่กนั 3 วนั 
บรษิทับอกวา่มคีนทํางานไม่พอตามจาํนวนปกตจิงึไม่อนุมตัใิหล้า 
แบบนี�เป็นปัญหาหรอืไม่

1

กรณีที�จะใหข้บัรถโฟลค์ลฟิทใ์นโรงงาน หากเป็นรถโฟลค์ลฟิทส์าํหรบัขนของหนักสงูสดุไม่ถงึ 1 ตนั 

ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งมอบหมายใหผู้ท้ี�ผ่านการศกึษาพเิศษเป็นคนขบั 

และหากเป็นรถโฟลค์ลฟิทส์าํหรบัขนของหนักสงูสดุ 1 ตนัขึ �นไป 

ตอ้งใหผู้ผ่้านการอบรมทกัษะการขบัรถโฟลค์ลฟิทเ์ป็นคนขบั
ด ู    (03)

Q.9

ANSWER

พนกังานรุน่พี�บอกใหข้บัรถโฟลค์ลฟิทใ์นโรงงาน 
ฉนัไม่มใีบอนุญาตจะขบัไดห้รอืไม่

4

ประกนัคา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรมมผีลบงัคบัใชก้บัผูท้าํงานทกุคนรวมถงึผูท้าํงานชาวตา่งชาต ิ

ซ ึ�งประกนัคา่ทดแทนอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรมใหส้ามารถรบัคา่ (ทดแทนการ) พกัฟื�นไดต้ ั�งแตว่นัที� 4 

ที�หยดุงาน ในกรณีที�ไม่สามารถรบัคา่จา้งเนื�องจากไม่สามารถทาํงานเพราะการพกัฟื�นจากการบาดเจ็บ

หรอืเจ็บป่วยในการทาํงานหรอืในระหวา่งเดนิทางไปกลบัที�ทาํงาน

กรณุาปรกึษาสาํนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานทนัที
ด ู

Q.10

ANSWER

ไดร้บับาดเจบ็ระหวา่งทํางานจนทําใหไ้ม่สามารถทํางานได ้
บรษิทัชาํระคา่รกัษาใหแ้ตไ่ม่ใหค้า่ทดแทนคา่จา้งระหวา่งที�หยุด

5



องักฤษ จนี สเปน โปรตเุกส ตากาล็อก เวยีดนาม พมา่ เนปาล เกาหลี ไทย อนิโดนีเซยี กัมพชูา มองโกล

สว่นกํากบัดแูล ซัปโปโร ชิ คติะ คุ คติะ โจนชิ ิ ซัปโปโร ได โกโดโชชะ
สนง ฮาโกดาเตะ ฮาโกดาเตะ ชิ ชนิาคาวะ โจ ฮาโกดาเตะ จโิฮ โกโดโชชะ ชั �น
สนง คชุโิระ คชุโิระ ชิ คาชวิากิ โจ
สนง คชุจัง อาบตูะกนุ คตุชาน โจ มนิามิ โจฮงิาชิ

มยิางิ สว่นกํากบัดแูล เซนได ชิ มยิากโินะ คุ เทะซโึปมาจิ เซนได ได โกโดโชชะ
อบิารากิ สว่นกํากบัดแูล มโิตะ ชิ มยิะมาจิ อบิารากิ โรโด โซโก โชชะ

สว่นกํากบัดแูล อซุโึนะมยิะ ชิ อาเคะโบโนะ โจ อซุโึนะมยิะ ได ชโิฮ โกโดโชชะ
สนง โทชกิิ โทชกิิ ช ิ นุมาวะดาโจ
สว่นกํากบัดแูล มาเอบาชิ ช ิ โอเทะมาจิ มาเอะบาชิ ชโิฮ โกโดโชชะ ชั �น
สนง โอตะ โอตะ ชิ อซีคึะ โจ

สว่นกํากบัดแูล ชบิะ ชิ ชโูอ คุ นาคะชโูอ ชบิะ ได ชโิจ โกโดโชชะ
สนง ฟนุาบาชิ ฟนุะบาชิ ช ิ ไคจนิ โจ
สนง คาชวิะ คาชวิะ ชิ คาชวิะ

สว่นสนับสนุนใหคํ้าปรกึษาพเิศษสําหรับชาวตา่งชาติ ชนิจกูุ คุ โยสยึะ โยสยึะทาวเวอร์ ชั �น ศนูยใ์หก้ารสนับสนุนชาวตา่งชาติ ใน

สนง ชนิจกูุ ชนิจกูุ คุ เฮยีคคนุนิ โจ ชนิจกูุ โรโด โซโก โชชะ ชั �น
สนง ชนิากาวา่ ชนิากาวา่ คุ คามโิอซากิ
สว่นกํากบัดแูล โยโกฮามา่ ชิ นาคะ คุ คติะนาคะโดริ โยโกฮามา่ ได โกโดโชชะ
สนง อะซกึิ อะซกึ ิ ช ิ นาคะ โจ อะซกึิ ที บริุ ชั �น

นงีาตะ สว่นกํากบัดแูล นงีาตะ ชิ ชโูอ คุ มซิาคมิาจิ นงีาตะ มาซาคิ โกโดโชชะ โกคงั ชั �น
สว่นกํากบัดแูล โทยามะ ชิ จนิซฮูอน โจ โทยามะ โรโด โซโก โชชะ
สนง ทาคาโอคะ ทาคาโอคะ ชิ นาคะกาวา่ ฮอนโจ ทาคาโอคะ โฮมุ โกโดโชชะ

อชิคิาวา่ สว่นกํากบัดแูล คานะซาวา่ ชิ ไซเนน คานาซาวา่ เอคนิชิ ิ โกโดโชชะ ชั �น
ฟคุอุ ิ สว่นกํากบัดแูล ฟคุอุ ิ ช ิ ฮารยุามา่ ฟคุอุฮิารยุามา่ โกโดโชชะ ชั �น
ยามานาชิ สนง โคฟุ โคอฟุุ ช ิ ชโิมอดิะ
นากาโน่ สว่นกํากบัดแูล นากาโน่ ชิ นากาโน่โช

สว่นกํากบัดแูล กฟิุ เคน กฟิุ ช ิ คนิเรยีวโจ กฟิุ โกโดโชชะ ชั �น
สนง กฟิุ กฟิุ เคน กฟิุ ช ิ โกซโึบะ กฟิุ โรโด โซโก โชชะ ชั �น
สนง ทาจมิิ กฟิุ เคน ทาจมิิ ช ิ โอโตะวะมาจิ ทาจมิิ โซโก โรโด โชชะ ชั �น
สว่นกํากบัดแูล ชสิโุอกะ ชิ อาโออิ คุ โอเทะ โจ ชสิโุอกะ ชโิฮ โกโดโชชะ
สนง ฮามามะซึ ฮามามะซึ ช ิ นาคะ คุ โจ ฮามามะซึ โกโดโชชะ
สนง มชิมิะ มชิมิะ ชิ บนุเคยีวโยโจ มชิมิะ โซโก โรโด โชชะ
สนง อวิาตะ อวิาตะ ชิ มซิเึคะ อวิาตะ ชโิฮ โกโดโชชะ
สนง ชมิาดะ ชมิาดะ ชิ ฮอนโดริ ชมิาดะ โรโด โซโก โชชะ
สว่นกํากบัดแูล นาโกยา่ ชิ นาคะ คุ ซัน โนะมารุ นาโกยา่ โกโดโชชะ ได โกคงั
สนง นาโกยา่นชิ ิ นาโกยา่ ชิ นาคะมรุะ คุ ฟตุะซบึาชิ โจ
สนง โทโยฮาชิ โทโยฮาชิ ช ิไดโกกโุจ โทโยฮาช ิชโิฮ โกโดโชชะ ชั �น 

สนง คารยิะ คะรยิะ ชิ วาคะมาซึ โจ คารยิะ โกโดโชชะ ชั �น
สว่นกํากบัดแูล สึ ช ิชมิาซากโิจ ส ึไดน ิชโิฮ โกโดโชชะ ชั �น 

สนง โยคคยัชิ โยคคยัชิ ช ิ ชนิโช
สนง ซึ ซึ ช ิ ชมิาซาคิ โจ ซไึด โช โกโดโชชะ ชั �น
สนง โอซึ โอซึ ช ิ อชุเิดะฮามะ ชคิะ โรโด โซโก โชชะ ชั �น
สนง ฮโิคเนะ ฮโิคเนะ ชิ นชิมิะ โจ ฮโิคเนะ ชโิฮ โกโดโชชะ ชั �น
สนง ฮกิาชิ โอมิ ฮกิาชโิอมิ ช ิ โยคะอิ ช ิ มโิดรมิาจิ

เกยีวโต สว่นกํากบัดแูล เกยีวโต ชิ นาคะเกยีว คุ เรยีวกาเอะมาจโิดริ มอิเิคะ อะการุ คานะบคุิ โจ
สว่นกํากบัดแูล โอซากา้ ชิ ชโูอ คุ โอเทะมาเอะ โอซากา้ โกโดโชชะ ได โดคงั ชั �น
สนง โอซากา้ ชโูอ โอซากา้ ชิ ชโูอ คุ โมรโินะมยิะชโูอ โอซากา้ ชโูอ โรโด โซโก โชชะ ชั �น
สนง เทนมัน โอซากา้ ชิ คติะ คุ เทนมาบาชิ โอเอพี ทาวา ชั �น
สนง ซาไค ซาคยั ชิ ซาคยั คุ มนิามคิาวาระมาจิ ซาคยั ชโิฮ โกโดโชชะ ชั �น
สว่นกํากบัดแูล โกเบ ชิ ชโูอ คุ ฮงิาชคิาวาซากิ โจ โกเบ ครุซิทุารทุาวา่
สนง ฮเิมจิ ฮเิมจิ ช ิ โฮโจ

ทตโตะร ิ สว่นกํากบัดแูล โทตโตริ ช ิ โทมยิาสุ
ชมิาเนะ สว่นกํากบัดแูล มะซเึอะ ชิ มโุคจมิา่ โจ มะซเึอะ ชโิฮ โกโดโชชะ ชั �น
โอคายามะ สว่นกํากบัดแูล โอคายามา่ ชิ คติะ คุ ชโิมอชิอิ ิ โอคายามา่ ได โกโดโชชะ

สว่นกํากบัดแูล ฮโิรชมิา่ ช ิ นาคะคุ คามฮิจัโจโบริ ฮโิรชมิะ โกโดโชชะ ได โกคงั ชั �น
สนง ฮโิรชมิะ ชโูอ ฮโิรชมิา่ ช ิ นาคะคุ คามฮิจัโจโบริ ฮโิรชมิะ โกโดโชชะ ได โกคงั ชั �น
สนง ฟคุยุามะ ฟคุยุามา่ ชิ อาซาฮมีาจิ

โทคคชุมิะ สว่นกํากบัดแูล โทคคชุมิะ ชิ โทคคชุมิะโชโจนัย โทคคชุมิะ ชโิฮ โกโดโชชะ

สนง อมิาบาริ อมิาบาริ ช ิ อะสะชมิาจิ
สว่นกํากบัดแูล ฟกุโุอกะ ชิ ฮาคาตะ คุ ฮาคาตะเอคฮิกิาชิ ฟกุโุอกะ โกโดโชชะ ชนิคงั ชั �น
สนง ฟกุโุอกะชโูอ ฟกุโุอกะ ชิ ชโูอ คุ นะกาฮามะ ฟกุโุอกะ ชโูอ โรโด คจินุ คนัโตคโุช ชั �น
สนง คติะควิชนูชิ ิ คติะควิชู ช ิ ยาฮาตะนชิ ิ คุ คชิโินะระ ยาวาตะ โรโด โซโก โชชะ ชั �น

นางาซากิ สว่นกํากับดแูล นางาซากิ ช ิมันซาอมิาจ ิ ทบีเีอ็มนางาซากบิรื ุชั �น 

สว่นกํากบัดแูล คมุาโมโตะ ชิ นชิ ิ คุ คะสกุะ คมุาโมโตะ ชโิช โกโดโชชะ อา โต ชั �น
สนง ยะซชึโิระ ยาชโิระ ชิ โอเทะมาจิ

คาโกชมิะ สว่นกํากบัดแูล คาโกชมิา่ ช ิ ยามานาชติะ โจ คาโกชมิา่ โกโดโชชะ
โอกนิาวา่ สว่นกํากบัดแูล นะฮา ชิ โอโมโรชิ นะฮา ได ชโิจ โกโดโชชะ ชั �น

ขอ้มลูตั �งแตว่นัที� เมษายน อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดใ้นภายหลัง

ไซตามะชิ ชโูอ คุ ชนิ โตะชนิ

แนะนําศนูยร์บัปรกึษาเกี�ยวกบัเง ื�อนไขแรงงานตา่งชาติ

ศนูยรั์บปรกึษาปัญหาแรงงานตา่งชาต ิตามที�สํานักงานแรงงานเขตการปกครองรัฐในแตล่ะทอ้งถิ�น และสํานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานไดจั้ดตั �งขึ�นใหม้กีารรับปรกึษาเกี�ยวกับปัญหาแรงงานตา่งชาต ิเกี�ยวกับรายละเอยีด สถานที�ตดิตอ่ในแตล่ะ
ทอ้งที�สามารถสอบถามโดยตรง หรอืเชค็รายละเอยีดไดจ้ากเว็บไซดข์องกระทรวงสาธารณสขุแรงงาน และสวสัดกิาร 

สํานักงานจังหวดั ที�ตั �ง
ภาษาที�ใหบ้รกิาร

ที�อยู่ เบอรโ์ทรศพัท์

ฮอกไกโด

โทชกิิ

กนุมะ

ไซตามะ สว่นกํากบัดแูล

ฮโิรชมิะ

ชบิะ

คานากาวา่

โทยามะ

กฟิุ

ชซิโุอคะ

ไอจิ

มเิอะ

ชกิะ

โอซากา้

เฮยีวโกะ

โตเกยีว

เอะฮเิมะ
สว่นกํากบัดแูล

มะซยึามะ ชิ วาคะคสุะ โจ

ฟกุโุอกะ

คมุาโมโตะ
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