
การเลิกจ้างหรือ กระท าใดอันท าให้เสยีประโยชนโ์ดยอ้างเหตุ
เร่ืองการตัง้ครรภ์ การคลอดลูก การขอลาก่อนและหลังคลอด 

เป็นต้นน้ัน เป็นสิง่ทีห่้ามด้วยกฎหมาย

กรณีไดร้บัความเดือดรอ้นจากการถกูคกุคามในท่ีท างาน 
สามารถตรวจสอบรายละเอียดไดใ้นใบแทรกอีกแผ่นหนึ่ง

ไม่ว่า ผู้ใช้แรงงานญ่ีปุ่นหรือ ผู้ใช้แรงงานต่างชาต(ิสถานภาพการพ านัก) 
“เลิกจ้างเพราะตัง้ครรภ”์ น้ัน ถอืเป็นการผิดกฎหมาย！

ถูกบอกว่า 

“ไม่อนุญาตให้ลาคลอด ลาเลี ้ยงดูลูก ”

ถูกบอกว่า “ถ้าใช้สิทธ์ิระบบการลดเวลา

การท างาน ให้เป็นแรงงานพาร์ตไทม์เลย”

ถูกลดต าแหน่ง

เพราะได้ลาเพ่ือเลี ้ยงดูลูกแล้ว 

ถกูเลิกจดัจา้ง เพราะไดใ้ชส้ิทธ์ิลา 

“มาตรการการดููแลสุขภาพแม่” 

ตอนท่ีแจ้งว่าตั้งครรภ์แล้ว 

ถูกบอกว่า “จะไม่ช่วยต่อวีซ่านะ ”

ถูกลดเงินเดือน

เพราะได้ลาก่อนคลอดและหลังคลอด

！

ตัวอย่าง เช่น ・・・

โปรดแสดงเจตจ านงใหช้ดัเจนกบับรษัิทว่า 

“หลงัคลอด(หลงักลบัจากการลาหยดุเพื่อเลีย้งดลูกู) ตอ้งการท างานต่อ ! ”

เกีย่วกับสวัสดกิารทีส่ามารถใช้ได้ในช่วงตัง้ครรภ ์คลอดลูก โปรดผลิกดูด้านหลัง

นอกจากนี・้・・

เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้
・ตัง้ครรภ ์คลอดลกู
・ลาหยดุ เพราะมีอาการแพท้อ้ง
・ไดล้าหยดุก่อนคลอดและหลงัคลอด เป็นตน้

จึงถกูกระท าต่อไปนี ้ถอืเป็นการผิดกฎหมาย !
・ถกูเลกิจา้ง
・ไมไ่ดร้บัการด าเนินการตอ่เวลาที่อนญุาตใหพ้ านกั
・ ถกูลดคา่จา้ง เป็นตน้

คุณรู้สึกมีความทุกขใ์จในทีท่ างานหรือไม่？
เรยีน ผูใ้ชแ้รงงาน

ฝ่าย(แผนก)สิ่งแวดลอ้มและความเสมอภาคในการจดัจา้งแรงงาน ส านกังานแรงงานประจ าจงัหวัด
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จงัหวดั เบอรโ์ทรศพัท์ จงัหวดั เบอรโ์ทรศพัท์ จงัหวดั เบอรโ์ทรศพัท์ จงัหวดั เบอรโ์ทรศพัท์

ฮอกไกโด 011-709-2715 โตเกียว 03-3512-1611 ชิกะ 077-523-1190 คางาวะ 087-811-8924

อาโอโมริ 017-734-4211 คานากาว่า 045-211-7380 เกียวโต 075-241-3212 เอฮิเมะ 089-935-5222

อิวาเตะ 019-604-3010 นีงาตะ 025-288-3511 โอซากา้ 06-6941-8940 โคจิ 088-885-6041

มิยางิ 022-299-8844 โทยาม่า 076-432-2740 เฮียวโงะ 078-367-0820 ฟุกโุอกะ 092-411-4894

อาคติะ 018-862-6684 อิชิคาว่า 076-265-4429 นารา 0742-32-0210 ซากะ 0952-32-7218

ยามากาตะ 023-624-8228 ฟุกอุิ 0776-22-3947 วากายาม่า 073-488-1170 นางาซากิ 095-801-0050

ฟุคชุิมะ 024-536-4609 ยามานาชิ 055-225-2851 ทตโทริ 0857-29-1709 คมุาโมโตะ 096-352-3865

อิบารากิ 029-277-8295 นากาโน่ 026-227-0125 ชิมาเนะ 0852-31-1161 โออิตะ 097-532-4025

โทชิงิ 028-633-2795 กิฟุ 058-245-1550 โอคายาม่า 086-225-2017 มิยาซากิ 0985-38-8821

กนุมะ 027-896-4739 ชิสโึอกะ 054-252-5310 ฮิโรชิมา่ 082-221-9247 คาโกชิม่า 099-223-8239

ไซตามะ 048-600-6210 ไอจิ 052-857-0312 ยามากจิุ 083-995-0390 โอกินาว่า 098-868-4380

ชิบะ 043-221-2307 มิเอะ 059-226-2318 โทคชุมิะ 088-652-2718

ระบบสวัสดกิารทีส่ามารถใช้สิทธิ์ได้ส าหรับผู้ทีก่ าลังต้ังครรภ ์คลอดลูกหรือเลีย้งดูลูก

ระบบหรือมาตรการทีผู้่ใช้แรงงานหญิง
ทีต้ั่งครรภ ์คลอดลูก  สามารถใช้สิทธิไ์ด้

ระบบหรือมาตรการ(บางส่วน)ทีผู้่ใช้แรงงานชายและหญิง
ทีก่ าลังเลีย้งดลููกอยู่ สามารถใช้สิทธิไ์ด้

◆การลางานช่วงก่อนคลอดลังคลอด
สามารถลาหยดุไดน้บัจาก 6 สปัดาหก่์อนวนัท่ีก าหนดคลอด
ไม่สามารถท างานได ้8 สปัดาห์ นบัจากวนัรุง่ขึน้ของวดัคลอด

◆การขอเปล่ียนเป็นงานทีเ่บาลง
ระหว่างตัง้ครรภ ์สามารถขอเปลี่ยนงานเป็นงานประเภทอ่ืนท่ีเบาลงได้

◆มาตรการการดููแลสุขภาพแม่
หกรณีท่ีไดร้บัค  าแนะน าจากนายแพทยใ์นการตรวจสขุภาพหญิงตัง้ครรภ ์เป็น
ตน้ สามารถย่ืนเรื่องตอ่บรษัิทเพ่ือด าเนินการมาตรการ

◆การลดการท างานทีอั่นตราย
ผูห้ญิงไม่สามารถปฏิบตังิานท่ีมีสิ่งของหนกั หรือในสถานท่ีมีแก๊สมีพิษเกิดขึน้

◆เวลาเลีย้งดูลูก
ผูห้ญิงที่มีลกูไม่ถึง 1 ขวบ สามารถขอเวลาพกัวนัละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาที 
นอกเหนือจากเวลาพกัที่ก าหนดไว้

◆การจ ากัดการท างานล่วงเวลา การท างานในวันหยุุด และการ
ท างานตอนดึก

ผูา้มารถขอการยกเวน้จาการท างาน การท างานในวนัหยุุด และการท างาน
ตอนดกึได้

◆การลาเลีย้งดูลูก
สามารถลาเลีย้งลกูไดใ้นระหว่างท่ีลกูยงัไม่ถึง 1 ขวบ  โดยสามารถแบ่งเป็น 2 
ช่วงได้

◆การลาเลีย้งดูลูกส าหรับคุณพ่อ หลังจากทีคุ่ณแม่คลอดลูก 

(การลาหยุดเพื่อเลีย้งดูลูกในช่วงคลอดลูก)
ระหว่าง 8 สปัดาห์ นบัจากวนัการคลอดลกูแลว้ สามารถใชส้ทิธ์ิลาไดถ้ึง  4 
สปัดาห ์ซึง่สามารถแยกเป็น 2 ช่วงได ้โดยคดิแยกจากการลาหยดุเพ่ือเลีย้งลกู

◆การลดเวลาการท างานเพื่อเลีย้งดูลูก
ส าหรบัพนกังานท่ีมลีกูท่ีอายไุมถ่ึง 3 ขวบ จะมีระบบสวสัดิการ การลดเวลาการ
ท างานในกรณีท่ีตอ้งการ

◆การลาเพื่อดูแลลูก
พนกังานท่ีเลีย้งลกูในวยัก่อนเขา้โรงเรียนประถม จะสามารถลาหยดุเพิ่มเตมิ
ไดถ้ึงปีละ 5 วนั  (กรณีท่ีมีลกู 2 คนขึน้ไป) เพ่ือดแูลลกูท่ีป่วยหรือไดร้บั
บาดเจ็บโดยจะสามารถขอลาไดเ้ป็นชั่วโมง

◆การจ ากัดการท างานนอกเวลา
พนกังานท่ีเลีย้งลกูที่อายไุม่ถึง 3 ขวบอยู่ มีระบบท่ีสามารถขอการยกเวน้การ
ท างานนอกเวลาได้

**การอธิบายเรื่องระบบสวสัดกิารนัน้ เป็นแบบย่อๆ ส  าหรบัรายละเอียดของเง่ือนไขในการรบัสทิธ์ิ โปรดสอบถามบรษัิทหรือส านกังานแรงงาน

กรณีที่ตอ้งการรูร้ายละเอียดของระบบ หรอืเกิดปัญหาเก่ียวกบัการตัง้ครรภ ์การคลอดลกู โปรดปรกึษากบัฝ่าย(แผนก)สิ่งแวดลอ้มและความ เสมอภาคใน
การจดัจา้งแรงงาน ส  านกังานแรงงานประจ าจงัหวดั โดยสามารถไมเ่ปิดเผยชื่อได ้ทางเราจะรกัษาความลบัอยา่งเครง่ครดั ทัง้นี ้หากมีความตอ้งการ ทางเรา
จะสามารถอธิบายเรือ่งกฎหมายหรอืระบบใหบ้รษัิทไดด้ว้ย

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส ภาษาเวยีดนาม ภาษาญี่ปุ่น

(อ้างอิง) ข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัตว่ิาด้วย
ความเสมอภาคในเร่ืองการจ้างงานระหว่างชายหญิง

เวลาท าการ 8.30 น. - 17.15 น. (ยกเว้น วันเสาร ์วันอาทติย ์วันหยุดนักขัตฤกษ ์และช่วงสิน้ปีใหม่) 

令和５年３月作成 不利益取扱禁止（タイ語）

ตารางเบอรโ์ทรศัพท์ ฝ่าย(แผนก)ส่ิงแวดล้อมและความเสมอภาคในการจัดจ้างแรงงาน ส านักงานแรงงานประจ าจังหวัด
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