
การคุกคามในทีท่ างาน เป็นพฤตกิรรมทีใ่ห้อภัยไม่ได้
หากเกดิถูกคุกคาม กรุณามาปรึกษา

เรยีน ผูใ้ชแ้รงงาน

คุณรู้สึกมีความทุกขใ์จในทีท่ างานหรือไม่？

ฝ่าย(แผนก)สิ่งแวดลอ้มและความเสมอภาคในการจดัจา้งแรงงาน ส านกังานแรงงานประจ าจงัหวัด

หากมีการกระท าการใดอนัท าใหเ้สียประโยชนโ์ดยอา้งเหตเุรื่องการตัง้ครรภ ์การคลอด 
การลาเพ่ือเลีย้งดลูกู สามารถตรวจสอบรายละเอียดไดใ้นใบแทรกอีกแผ่นหนึ่ง

นอกจากนี・้・・

เกีย่วกับวิธีการรับมือการคุกคามและช่องทางปรึกษากรณีถูกกระท า โปรดผลิกดูด้านหลัง

การคุกคามโดยใช้อ านาจหน้าที่

การคุกคามทางเพศ

การคุกคามเร่ืองการตัง้ครรภ ์การคลอด การลาหยุดเพือ่เลีย้งดูลูก
ตอนที่ปรกึษากบัเจา้นายเรือ่งการขอลาหยดุก่อนคลอด 
ถกูบอกวา่ “ถา้จะขอลาแลว้ ก็ใหล้าออกเลยก็แลว้กัน”

ถกูเจา้นายบอกวา่ “จ าไวล้ะกนัวา่ การประเมินพนกังาน
ครัง้ตอ่ไป ไมม่ีการเลือ่นต าแหนง่นะ”

ถกูยา้ยแผนก หรอืการงาน เมื่อตอ่ตา้นเวลาโดนเจา้นาย
แตะตอ้งเอวหรอืหนา้อก อนัท าใหส้ญูเสยีผลประโยชน์

เพราะถกูเจา้นายชวนไปทานอาหารหรอืไปเดท
ท าใหรู้ส้กึล  าบากใจที่จะไปท างาน

การคุกคามทางร่างกาย
ถกูชก เตะ ตอ่ย

การคุกคามทางจติใจ
ถกูเจา้นายตะคอกตอ่หนา้เพื่อนรว่มงาน
“ภาษาญ่ีปุ่ นง่ายๆ แคน่ี ้ก็ไมเ่ขา้ใจรไึง”

ตัดความสัมพันธ์
ถกูเจา้นายหรอืเพื่อนรว่มงานเพิกเฉย

ใหท้ างานเกนิหน้าทีก่ารงาน
ใหเป็นลา่ม ทัง้ๆที่ไมใ่ช่หนา้ที่

กดีกันการท างาน
ไมม่อบหมายงานใหท้ า

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ต าหนิหรอืดหูมิ่นสภาพการณห์รอืวฒันธรรม

ของประเทศเมืองเกิด

พฤติกรรมท่ีเขา้ข่าย มีตวัอย่างดงันี ้ :

**ความหมายของค าว่าที่ท างานน้ัน หมายรวมถงึการออกไปปฏิบัติงานนอกบริษัท 
หรือขณะอยูใ่นรถที่ใช้ในการท างาน หรือสถานที่จัดประชุมกับลูกค้า เป็นต้น

！
ไม่ว่า ผู้ใช้แรงงานญ่ีปุ่นหรือ ผู้ใช้แรงงานต่างชาต(ิสถานภาพการพ านัก)
การคุกคามในทีท่ างาน** เป็นพฤตกิรรมทีใ่หอ้ภยัไม่ได้ !
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หากนิ่งเฉยอดทนแลว้
อาจท าใหส้ถานการณย์ิ่งแยล่งได้
พดูใหช้ดัไปเลยเพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงวา่
“หยดุ อยา่ท า” “ฉนัไมช่อบ”

ทกุบริษัทมีหน้าทีต่ามกฎหมายทีจ่ะด าเนินมาตรการต่อไปนีเ้พือ่ป้องกันการคุกคาม !
ดรูายละเอียดจากลงิคด์า้นลา่งนี ้

1. วางนโยบายของผู้ประกอบการใหชั้ดเจน และประกาศใหท้ราบอย่างทั่วถึงพร้อมทัง้ท าการส่งเสริม

2. จัดระบบทีจ่ าเป็นเพื่อรองรับและด าเนินการใหเ้หมาะสมต่อค าปรึกษา(รวมถึงค าร้องทุกข)์

3. รองรับอย่างเหมาะสมและรวดเร็วในกรณีทีไ่ด้รับค าปรึกษา

4. มาตรการแก้ไขสาเหตุหรือเบือ้งหลังทีท่ าใหเ้กิดการคุกคาม

5. มาตรการทีค่วรจะท าเร่ืองอ่ืนๆ (การป้องกันความเป็นส่วนตัว เป็นต้น)

■แผน่พบั(ภาษาญ่ีปุ่ น) **P.20 เป็นตน้ไป：
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf

■กองเชียรส์ถานท่ีท างานอยา่งรา่เรงิ：
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foreign_workers_jp

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

ฟุคชุมิะ 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

ภาษาอังกฤษ

แสดงเจตจ านงใหจ้ัดเจน ปรึกษาช่องทางปรึกษาของบริษัท

การคกุคาม ไมใ่ช่ปัญหาของสว่นบคุคล แตเ่ป็นปัญหาของบรษัิท กรุณา
ปรกึษากบัพนกังานท่ีรบัผิดชอบงานใหค้ าปรกึษา เช่น ทีธ่รุการฝ่าย
บคุคลของบรษัิท หรอืปรกึษากบัเจา้นายที่ไวว้างใจได้
กรณีที่ลังเลใจจะปรึกษาภายในบริษัทหรือปรึกษาแล้วไม่ไดรั้บ
การแก้ไขสกัที โปรดปรึกษา**หน่วยงานภายนอก เชน่ ส านักงาน
แรงงานประจ าจังหวัด เป็นต้น
**การกระท าอนัท าใหเ้สยีประโยชน์ เพราะปรกึษากบัชอ่งทางปรกึษานัน้
เป็นสิง่ที่หา้มโดยกฎหมาย

令和５年３月作成 ハラスメント禁止（タイ語）

ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส ภาษาเวยีดนาม ภาษาญี่ปุ่น

(อ้างอิง) ข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัตว่ิาด้วย
ความเสมอภาคในเร่ืองการจ้างงานระหว่างชายหญิง

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

ช่องทางปรึกษา(ฟรี) : ตารางเบอรโ์ทรศัพท์ ฝ่าย(แผนก)ส่ิงแวดล้อมและความเสมอภาคในการจัดจ้างแรงงาน ส านักงานแรงงานประจ าจังหวัด

กรณี ถูกกระท าการ คุกคาม

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foreign_workers_jp
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