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2,829,416 ด
เดอืนมถินุายน 2019

850,612 ด
เดอืนธนัวาคม

*   2011 และจากปี 2012 เป็นตน้ไป ตวัเลขแสดงจาํนวนผูพ้กัอาศยั
ชาวต่างชาติ

จาํนวนคน

แนวโน้มจาํนวนผูอ้ยู่อาศยัชาวตา่งชาติ
出入国在留管理庁

น

１



สถานะผูอ้ยู่อาศยั ตวัอย่าง

นักการทตู เอกอคัรราชทตูหรอืรฐัมนตรขีองรฐับาลต่างชาตแิละครอบครวั

ครวั

อาจารย ์ อาจารยว์ทิยาลยั ฯลฯ

ศลิปิน ผูป้ระพนัธเ์พลง ชา่งสี หรอืนักเขยีน ฯลฯ

งานดา้นศาสนา ต่างประเทศ ฯลฯ

นักข่าว ชาวต่างชาติ ฯลฯ

สงู

ผูจ้ดัการธรุกจิ ผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั ฯลฯ

บรกิารดา้นกฎหมาย/บญัชี

งานบรกิารทางการแพทย ์ แพทย ์ทนัตแพทย ์หรอื  ฯลฯ

นักวจิยั นักวจิยัของหน่วยงานรฐับาลหรอืบรษิทั ฯลฯ

นักการศกึษา ปลาย ฯลฯ

วศิวกร/
มนุษยศาสตร/์งานบรกิาร
นานาชาติ

 ล่าม นักออกแบบ ครสูอนภาษา ฯลฯ 

ผูร้บัโอนภายในบรษิทั ผูร้บัโอนจากสํานักงานต่างประเทศ

ผูด้แูลและใหก้ารพยาบาล งานผูด้แูลและพยาบาล

นักแสดง นักแสดงชายและหญงิ นักรอ้ง หรอืนักกฬีาอาชพี ฯลฯ

พ่อครวัชาวต่างชาต ิผู ้ฝึกสอนกฬีา ฯลฯ

 
(หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2)

เทคนิค ผูเ้ขา้รบัฝึกงานทางเทคนิค

*หากไดร้บัการยนิยอมใหพ้กัอาศยัโดยไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้าํงาน ไดร้บัอนุญาต

สถานะผูอ้ยู่อาศยั ตวัอย่าง

งานดา้นวฒันธรรม นักวจิยัวฒันธรรม  ฯลฯ

สมัมนา ฯลฯ

นักเรยีน/นักศกึษา นักศกึษามหาวทิยาลยั วทิยาลยั หรอืนักเรยีนโรงเรยีนภาษา

ผูร้บัการฝึกงาน ผูเ้ขา้รบัการฝึกงาน

 ฯลฯ

สถานะผูอ้ยู่อาศยั ตวัอย่าง

แม่บา้นของนักการทูต ยว 
(working holidays) ฯลฯ

สถานะผูอ้ยู่อาศยั ตวัอย่าง

ผูพ้กัอาศยัถาวร

คู่สมรสหรอืบุตรของผูถ้อื คู่สมรส บุตร น

คู่สมรสหรอืบุตรของผูพ้กั
อาศยัถาวร

คู่สมรสของผูพ้กัอาศยัถาวร/ผูพ้กัอาศยัถาวรพเิศษ หรอืบุ

ผูพ้กัอาศยัระยะยาว  3, ชาวต่างชาติ ฯลฯ

(พรอ้มขอบเขตของการทํางาน)

สถานะผูอ้ยู่อาศยั งาน (*)

สถานะผูอ้ยู่อาศยั

สถานะผูอ้ยู่อาศยัตามสถานะหรอืตาํแหน่งส่วนตวั (ไม่มขีอบเขตการทาํงาน)

หมายเหตุ 2: งานพยาบาล, การจดัการความสะอาดอาคาร, ,
, อตุสาหกรรมไฟฟ้า, อเิล็กทรอนิกสแ์ละขอ้มูล, งานกอ่สรา้ง, อตุสาหกรรมการ

, การซอ่มและดูแลรกัษารถยนต,์ อตุสาหกรรมการบนิ, การอาํนวยความสะดวก, 
การเกษตร, การทําประมง, , อตุสาหกรรมบรกิารดา้นอาหาร  
(  25 ธนัวาคม 2018)

หมายเหตุ 1:  1 เมษายน 2019

รายการสถานการพกัอาศยั น
出入国在留管理庁

２



การแบ่งสดัส่วนของจํานวนผูพ้กัอาศยัชาวตา่งชาตดิว้ยสถานะของสถานะผูอ้ยู่อาศยัและสญัชาติ
(  2019)

: : 
2,829,416

สญัชาต/ิภูมภิาค

３

สถานะผูอ้ยู่อาศยั

出入国在留管理庁

ผูพ้กัอาศยัถาวร
783,513 คน

27.7% 

ผูเ้ขา้รบัฝึกงานทางเทคนิค
367,709 คน

13.0% 

นักเรยีน/นักศกึษา
336,847 คน

11.9% 

ผูพ้กัอาศยัถาวรพเิศษ
317,849 คน

11.2% 

ค/
ผูเ้ชยีวชาญดา้น

มนุษยศาสตร,์ นักธรุกจิ
นานาชาติ

256,414 คน
9.1% 

ผูพ้กัอาศยัระยะยาว
197,599 คน

7.0% 

ตดิตามมาดว้ย
191,017 คน

6.8% 

คู่สมรสหรอืบุตรของผูถ้อื

143,246  คน 5.1% 

มอบหมาย
61,675 คน

2.2% 

40,361 คน
1.4% 

133,186 คน
4.7% 

จนี
786,241 คน 

27.8% 

เกาหลใีต ้
451,543 คน 

16.0% 

เวยีดนาม
371,755 คน

13.1% 

ฟิลปิปินส ์
277,409 คน 

9.8% 

บราซลิ
206,886 คน 

7.3% 

เนปาล
92,804 คน 

3.3% 

ไตห้วนั
61,960 คน 

2.2% 

อนิโดนีเซยี
61,051 คน 

2.2% 

สหรฐัฯ
58,484 คน 

2.1% 

ไทย
53,713 คน 

1.9% 

 
407,570 คน 

14.4% 



1,083,769 คน

สดัสว่นของจาํนวนคนงานชาวตา่งชาติ

■ (1) ผูพ้กัอาศยัตามสถานะ
■ (2) 
■ (3) 
■ (4) ผูร้บัการฝึกงานทางเทคนิค
■ (5) 

(2) – ประมาณ 329,000 คน
(  “ ”)
・  กอาศยัจะตดัสนิ
โดยพจิารณาจาก“  และ
สภาวะแวดลอ้ม ”

(1) ผูพ้กัอาศยัตามสถานะ - ประมาณ 532,000 คน
( “ผูพ้กัอาศยัระยะยาว” ( ), “ผูพ้กัอาศยั
ถาวร” และ “ ” ฯลฯ)
・  จงึสามารถทาํ
คา่ตอบแทนในสาขาวชิาชพีตา่งๆ ได ้

(3) – ประมาณ 41,000 คน
(ผูส้มคัรพยาบาล/ผูด้แูลตา่งชาตติามอพีเีอ (EPA), การทาํงานชว่งวนัหยดุสาํหรบั

 (working holidays), คนงานกอ่สรา้งชาวตา่งชาต,ิ คนงานตอ่เรอื
ชาวตา่งชาต ิฯลฯ)
・ สถานะผูอ้ยู่อาศยั “
มอบหมาย”อาจจะไดห้รอือาจจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหไ้ดร้บัคา่ตอบแทนจากการ
ทาํงาน โดย

(4) ผูร้บัการฝึกงานทางเทคนิค – ประมาณ 384,000 
คน

านการ

ปัจจบุนัผูร้บัการฝึกงานทางเทคนิคจะไดส้ถานะผูอ้ยู่อาศยั “ผูฝึ้กงานทางเทคนิค” 
ปุ่ นภายใต ้

 1 กรกฎาคม 2010 
(  )

(5) ( เป็นนักเรยีน
ตา่งชาต ิฯลฯ) – ประมาณ 373,000 คน
・ ไม่

 (ทาํงานนาน 28 สปัดาห ์ฯลฯ)

4ตามขอ้สรุปของ“สถานะการจา้งงานชาวต่างชาต”ิ เปิดเผยโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดกิาร ( )

94,769
(19.5%) 

112,251
(19.9%) 

123,342
(19.0%）

5,939
(0.9%) 

6,763
(1.0%) 

7,735
(1.1%) 

9,475
(1.2%) 

12,705
(1.4%) 

18,652
(1.7%)

26,270
(2.1%) 

343,791 
(23.5％)

372,894 
(22.5％)

11,026
(1.7%) 

130,116
(19.0%) 134,228

(19.7%) 

136,608
(19.9%) 

145,426
(18.5%) 

168,296
(18.5%) 

211,108
(19.5%) 

257,788
(20.2%) 

308,489 
(21.1％)

383,978 
(23.1％)

84,878
(17.5%) 

100,309
(17.8%) 

110,586
(17.0%) 120,888

(17.6%) 
124,259
(18.2%) 

132,571
(18.5%) 

147,296
(18.7%) 

167,301
(18.4%) 

200,994
(18.5%) 

238,412
(18.6%) 35,615 

(2.4％)

41,075 
(2.5％)

82,931
(17.1%) 

96,897
(17.2%) 

108,091
(16.6%) 

109,612
(16.0%) 

108,492
(15.9%) 

121,770
(17.0%) 

146,701
(18.6%) 

192,347
(21.2%) 

239,577
(22.1%) 

297,012
(23.2%) 

276,770
(19.0％) 

329,034 
(19.8％)

223,820
(46.0%) 

253,361
(45.0%) 

296,834
(45.7%) 

319,622
(46.6%) 

308,689
(45.2%) 

318,788
(44.4%) 

338,690
(43.0%) 

367,211
(40.4%) 

413,389
(38.1%) 

459,132
(35.9%) 

495,668
(33.9%) 

531,781
(32.1%) 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,658,804 คน

486,398 คน



ชาวตา่งชาตใินสาขา
อาชพีพเิศษและสาขา

อาชพีทางเทคนิค

ชาวตา่งชาตใินสาขา
อาชพี

ตา่งๆ

เปิดรบั
・ รษฐกจิ

 และ
(  9 (มตขิองคณะรฐัมนตร)ี)
・ นในการ

 
( (กระทรวง

ยตุธิรรม))

・  รวมถงึชวีติของพลเมอืง
(  9 (มตขิองคณะรฐัมนตร)ี)
・ในกรณีใดๆ ก็ตาม างชาตใิน
อนาคต ใหค้าํนึงถงึสถานะผูอ้ยูอ่าศยัของโปรแกรม “ ” สาํหรบัวตัถปุระสงคใ์นการจดัการกบัความ
ขาดแคลนกาํลงัคน  และรบัฟังความวติกกงัวลของพลเมอืง

( (กระทรวงยตุธิรรม))

การรบัคนงานชาวตา่งชาติ

บนั

5
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(i)

○ ระยะเวลาการพกัอาศยั: มกีารตอ่อายแุบบรายปี, ทกุ 6 เดอืน หรอืทกุ 4 เดอืน 
 5 ปี 

○ มาตรฐานทกัษะ: ไดร้บัการรบัรองโดยการทดสอบ( า
ฝึกงานทางเทคนิค (ii) จะไดร้บัการยกเวน้)

○  : งานไดอ้ยา่ง
(ชาวต่างชาติ

ผ่านการเขา้ฝึกงานทางเทคนิค (ii) จะไดร้บัการยกเวน้)
○ การนําสมาชกิครอบครวัตดิตามมาดว้ย : 
○ การสนับสนุน ไดร้บัการ

จดทะเบยีน

(ii)

○ ระยะเวลาการพกัอาศยั: ต่ออายุทุก 6 เดอืน, 1 ปี หรอื 3ปี
○ มาตรฐานทกัษะ: ผ่านการรบัรองโดยการทดสอบ
○ : ไม่จาํเป็นตอ้งผ่านการรบัรองโดยการทดสอบฯลฯ
○ มสีมาชกิในครอบครวัตดิตามมาดว้ย: สามารถทําไดห้ากตรงตามคุณสมบตัิ (คู่

สมรสบุตร)
○ การจดทะเบยีน

○ (i): ในสาขาอตุ  
○ (ii): บุไว ้

(14 สาขา) : งานพยาบาล, การจดัการความสะอาดอาคาร, , , อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า, อเิล็กทรอนิกสแ์ละขอ้มูล, งานกอ่สรา้ง, , การซอ่มและดูแลรกัษารถยนต,์ อุตสาหกรรมการบนิ, การอํานวยความสะดวก, การเกษตร, การทํา
ประมง, , อุตสาหกรรมบรกิารดา้นอาหาร

(เฉพาะ 2 (ii))

โครงรา่งระบบ (1) สถานะผูอ้ยู่อาศยั

[ งาน]

6

น
出入国在留管理庁

สถานะผูอ้ยู่อาศยัเกา่ สถานะผูอ้ยู่อาศยัใหม่

/
องกบั

ทางเทคนิค

“ (i, ii)”
“ศาสตราจารย”์
“ /มนุษยศาสตร,์ นัก
ธรุกจินานาชาต”ิ
“ผูด้แูลและใหก้ารพยาบาล”
“วศิวกร” ฯลฯ

“
เฉพาะทาง (ii)

“
เฉพาะทาง (i)

“ผูฝึ้กงานทางเทคนิค”
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นโยบายตามสาขา (14 สาขา)

สาขา

สภาวะขาดแคลน
แรงงาน

มาตรฐานฝ่ายบคุคล

ยอมรบัได ้(ค่าสงูสดุ
ตลอด 5 ปี) (*)

การทดสอบทกัษะ รปูแบบการจา้ง
งาน

กระทรวงสาธารณ
สขุ

 แรงงาน และสวสัดกิาร

งานพ
ยาบาล

60,000 คน ทดสอบประเมนิทกัษะการ
ดแูล

น
(Japan Foundation) หรอื

การสอบวดัระดบั

ระดบั N4 หรอืสงูกว่า
(

ดา้นบน)

- นอกเหนือจากงานพยาบาล (  ป้อนขา้ว บ
ออกมา ตามสภาพรา่งกายและจติใจของผูว่้าจา้ง) การบรกิารสนับสนุน (เป็นผูช้ว่ย
ในการสนัทนาการและฝึกฝนการใชร้า่งกาย ฯลฯ)
หมายเหต:ุ 

(1 ประเภทการทดสอบ)

โดยตรง
・  แรงงาน และสวสัดกิาร และให ้

・ใหค้วามรว่มมอืตามการรอ้งขอในการตอบรบัต่อการสํารวจหรอืแนวทางโดยกระทรวง
สาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิาร
・

การจดัการความสะอาดอาคาร

37,000 คน
ทกัษะเฉพาะทาง (i) สาขา
การทําความสะอาดอาคาร

น
(Japan Foundation) หรอื

การสอบวดัระดบั

ระดบั N4 หรอืสงูกว่า

- การทําความสะอาดภายในอาคาร
〔1 ประเภทการทดสอบ〕

โดยตรง
・  แรงงาน และสวสัดกิาร และให ้

・ใหค้วามรว่มมอืตามการรอ้งขอในการตอบรบัต่อการสํารวจหรอืแนวทางโดยกระทรวง
สาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิาร
・ลงทะเบยีนเป็น “งานทําความสะอาดอาคาร” หรอื “งานจดัการสขุลกัษณะอาคารอย่าง
ครอบคลมุ”

กระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอตุสาหกรรม

21,500 คน
ทกัษะเฉพาะทาง (i) สาขา

อตุสาหกรรมการผลติ
น

(Japan Foundation) หรอื
การสอบวดัระดบั

ระดบัN4 หรอืสงูกว่า

・การหล่อแบบ ・งานโรงงานโลหะแผ่น ・  
・การหลอมโลหะ ・การชบุเคลอืบผวิโลหะ ・
・การหล่อไดแคสต ์ ・การชบุผวิอะลมูเินียม      ・การลงสี
・ รปู ・การ ・การบบีอดัโลหะ ・ การตกแต่ง

〔13 ประเภทการทดสอบ〕

โดยตรง
・  การคา้ และอตุสาหกรรม และให ้

・ใหค้วามรว่มมอืตามการรอ้งขอในการตอบรบัต่อการสํารวจหรอืแนวทางโดยกระทรวงเศรษฐกจิ 
การคา้ และอตุสาหกรรม

5,250 คน ทกัษะเฉพาะทาง (i) สาขา
อตุสาหกรรมการผลติ

นฐาน
น (Japan 

Foundation) หรอื การสอบวดั
ระดบัความสามารถทาง

N4 หรอืสงูกว่า

・การหล่อแบบ ・งานโรงงานโลหะแผ่น             
・การประกอบอปุกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์
・การหลอมโลหะ ・การชบุเคลอืบผวิโลหะ ・การประกอบอปุกรณไ์ฟฟ้า
・การหล่อไดแคสต ์ ・การตกแต่ง  ・การผลติแผงวงจร
・ ・              ・
・การลงสี ・             ・การบบีอดัโลหะ
・งานเหล็ก ・       ・

〔18 ประเภทการทดสอบ〕

โดยงตรง
・  การคา้ และอตุสาหกรรม และให ้

・ใหค้วามรว่มมอืตามการรอ้งขอในการตอบรบัต่อการสํารวจหรอืแนวทางโดยกระทรวงเศรษฐกจิ 
การคา้ และอตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมไฟ
ฟ้

า อเิล็กทรอนิกส ์
และขอ้มูล

4,700 คน
ทกัษะเฉพาะทาง (i) สาขา

อตุสาหกรรมการผลติ

นฐาน
น (Japan 

Foundation) หรอื การสอบวดั
ระดบัความสามารถทาง

N4 หรอืสงูกว่า

・      ・                  ・การลงสี
・การบบีอดัโลหะ  ・การประกอบอปุกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์ ・
・งานโรงงานโลหะแผ่น ・การประกอบอปุกรณไ์ฟฟ้า              
・
・การชบุเคลอืบผวิโลหะ ・การผลติแผงวงจร
・การตกแต่ง                     ・

〔13 ประเภทการทดสอบ〕

โดยตรง
・  การคา้ และอตุสาหกรรม และให ้

・ใหค้วามรว่มมอืตามการรอ้งขอในการตอบรบัต่อการสํารวจหรอืแนวทางโดยกระทรวงเศรษฐกจิ 
การคา้ และอตุสาหกรรม
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นโยบายตามสาขา (14 สาขา)

 สาธารณู
ปโภ

ค
 ข

น
สง่ 

งาน
กอ่สรา้ง

40,000 คน
เฉพาะทาง (i) สาขาการ

กอ่สรา้ง

น

น (Japan 
Foundation) หรอื การ

สอบวดัระดบั
ความสามารถทาง

N4 หรอื
สงูกว่า

・ การกอ่สรา้งแบบหล่อ
・ งานดนิ
・ ตกแต่งภายใน/
・ งานฉาบ
・ งานมุงหลงัคา 
・
・ โทรคมนาคม
・  
・ การเสรมิความแข็งแรง
・
・
- ,
- งานชา่งไมก้อ่สรา้ง
- ชา่งประปา
- งานกอ่สรา้งแผ่นโลหะ
- การจดัการความรอ้นและความเย็น
- การฉีดฉนวนกนัความรอ้นยรูเีทน
- วศิวกรรมนอก

〔18ประเภทการทดสอบ〕

โดยตรง

・
・ น 

สาธารณูปโภค ขนส่ง 
・การรบัรองงานภายใตพ้ระราชบญัญตัอิตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง
・

 นาญ
・ รส่งขอ้ความ

・
・ค่าตอบแทน ฯลฯ จะมอีธบิายใน “ ง” 

 สาธารณูปโภค ขนส่ง และ
・ไดร้บัการยนืยนัว่าดําเนิน “ ง” 

โดยกระทรวง  สาธารณูปโภค ขนส่ง และการ  อย่างเหมาะสม
・ าะทาง

อตุสาหกรรมการต่อเรอืและ

13,000 คน
เฉพาะทาง (i)อตุสาหกรรมการ

น

น (Japan 
Foundation) หรอื การ

สอบวดัระดบั
ความสามารถทาง

N4 หรอื
สงูกว่า

・ ・การตกแต่ง
・การลงสี ・
・งานเหล็ก       ・การประกอบอปุกรณไ์ฟฟ้า

〔6 ประเภทการทดสอบ〕

โดยตรง
・  สาธารณูปโภค ขนส่ง และการ

   
・ น 
สาธารณูปโภค ขนส่ง 
・ ไดร้บัการจด
ทะเบยีน งมคีณุสมบตัิ

 

การซอ่มและดแูลรกัษารถยนต
์

7,000 คน ทกัษะเฉพาะทางดา้นการซอ่ม
และดแูลรกัษารถยนต ์

น

น (Japan 
Foundation) หรอื การ

สอบวดัระดบั
ความสามารถทาง

N4 หรอื
สงูกว่า

・การตรวจเชค็สภาพและดแูลรกัษารถยนตป์ระจําวนั การตรวจสภาพและดแูลรกัษา
ตามระยะเวลา 

〔1 ประเภทการทดสอบ〕
โดยตรง

・  สาธารณูปโภค ขนส่ง และการ
 และ  

・ น 
สาธารณูปโภค ขนส่ง 
・ ไดร้บัการจด
ทะเบยีน งมคีณุสมบตัิ

・งานไดร้บัการรบัรองภายใตพ้ระราชบญัญตัยิานพาหนะทางถนน

อตุสาหกรรมการบนิ

2,200 คน
ทกัษะเฉพาะทาง (สาขา

อตุสาหกรรมการบนิ: การ
 

)

น

น (Japan 
Foundation) หรอื การ

สอบวดัระดบั
ความสามารถทาง

N4 หรอื
สงูกว่า

・  (  กระเป๋าสมัภาระ 
)

・  (  ฯลฯ)
〔2 ประเภทการทดสอบ〕

โดยตรง
・  สาธารณูปโภค ขนส่ง และการ

 
・ น 
สาธารณูปโภค ขนส่ง 
・ ไดร้บัการจด
ทะเบยีน งมคีณุสมบตัิ

 
・การรบัรองงาน   หรอืไดร้บั

อตุสาหกรรมการอํานวยความสะดวก

22,000 คน การทดสอบประเมนิทกัษะการ
อํานวยความสะดวก

น

น (Japan 
Foundation) หรอื การ

สอบวดัระดบั
ความสามารถทาง

N4 หรอื
สงูกว่า

・บรกิารอํานวยความสะดวกต่างๆ เชน่ คาร 
วางแผน/ประชาสมัพนัธ ์การตอ้นรบั การบรกิารในรา้นอาหาร

〔1 ประเภทการทดสอบ]
โดยตรง

・  สาธารณูปโภค ขนส่ง และการ
 และ

・ น 
สาธารณูปโภค ขนส่ง และ
・ ไดร้บัการจด
ทะเบยีน งมคีณุสมบตัิ

・ไดร้บัอนุญาต “ฝ่ายขายหอ้งพกั/โรงแรม”
・
・ไม่เขา้รว่มในธรุกจิบนัเทงิสําหรบัผูใ้หญ่โดยตรง
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นโยบายตามสาขา (14 สาขา)

หมายเหตุ:  14 สาขา (จาํนวนสูงสุดตลอด 5 ปี): 345,150

กระท
รวงเกษ

ตร ป่าไม
 ้และประม

ง

การเกษตร

36,500 คน
การทดสอบประเมนิทกัษะดา้น

การเกษตร

น

น (Japan 
Foundation) หรอื การ

สอบวดัระดบั
ความสามารถทาง

N4
หรอืสงูกว่า

・ (จดัการการเพาะปลกู การจดัเก็บ/จดัส่ง/จําแนกผลผลติ
ทางการเกษตร ฯลฯ)
・  (จดัการการขยายพนัธุ ์การจดัเก็บ/ขนส่ง/จําแนกผลติภณัฑ ์
จากปศสุตัว ์ฯลฯ)

〔2 ประเภทการทดสอบ〕

โดยตรง
ส่งคนออก

・  ป่าไม ้และประมง และใหค้วาม

・ใหค้วามรว่มมอืตามการรอ้งขอในการตอบรบัต่อการสํารวจหรอืแนวทางโดยกระทรวงเกษตร 
ป่าไม ้และประมง
・ ไดร้บัการ
จดทะเบยีน 
ต่อคณะกรรมการ 
・

การทํา

9,000 คน

การทดสอบประเมนิทกัษะดา้น
การทําประมง (การทําประมง

)

น

น (Japan 
Foundation) หรอื การ

สอบวดัระดบั
ความสามารถทาง

N4
หรอืสงูกว่า

・ การทําประมง (การผลติและซอ่มแซมอปุกรณทํ์าประมง  การใชง้าน
  การจดัการและเก็บ

 การดแูลรกัษาสขุภาพและความปลอดภยั ฯลฯ)
・ (การผลติ ซอ่มแซม และจดัการวสัดกุารเพาะเ

การจดัการเพาะพนัธุ ์การจดัเก็บ ( )  
การดแูลรกัษาสขุภาพและความปลอดภยั ฯลฯ)

- 〔2 ประเภทการทดสอบ〕

โดยตรง
ส่งคนออก

・  ป่าไม ้และประมง และใหค้วาม

・ใหค้วามรว่มมอืตามการรอ้งขอในการตอบรบัต่อการสํารวจหรอืแนวทางโดยกระทรวงเกษตร 
ป่าไม ้และประมง
・ กระทรวงเกษตร ป่า
ไม ้และประมง
・ ไดร้บัการ
จดทะเบยีน 

34,000 คน เฉพาะทาง (i) อตุสาหกรรม
ม

น

น (Japan 
Foundation) หรอื การ

สอบวดัระดบั
ความสามารถทาง

N4
หรอืสงูกว่า

・  (การผลติ/จดัการ และสขุภาพ รวมถงึความปลอดภยั
 (ไม่รวมสรุา)

〔1 ประเภทการทดสอบ〕
โดยตรง

・  ป่าไม ้และประมง และใหค้วาม

・ใหค้วามรว่มมอืตามการรอ้งขอในการตอบรบัต่อการสํารวจหรอืแนวทางโดยกระทรวงเกษตร 
ป่าไม ้และประมง

อตุสาหกรรมบรกิารดา้นอาหาร

53,00 คน
เฉพาะทาง (i) อตุสาหกรรม

บรกิารดา้นอาหาร

น

น (Japan 
Foundation) หรอื การ

สอบวดัระดบั
ความสามารถทาง

N4
หรอืสงูกว่า

・  (  การบรกิารลกูคา้ การ
จดัการ store management)

〔1 ประเภทการทดสอบ〕
โดยตรง

・  ป่าไม ้และประมง และใหค้วาม

・ใหค้วามรว่มมอืตามการรอ้งขอในการตอบรบัต่อการสํารวจหรอืแนวทางโดยกระทรวงเกษตร 
ป่าไม ้และประมง
・
・ไม่เขา้รว่มในธรุกจิบนัเทงิสําหรบัผูใ้หญ่โดยตรง



(โครงรา่ง)

การเขา้ฝึกงานทางเทคนิค (กาํกบัดูแลเป็น
กลุ่ม)

(i)

ใชไ้ด ้
งานทาง

เทคนิค, 

สถานะผูอ้ยู่อาศยั สถานะผูอ้ยู่อาศยั: “การเขา้ฝึกงานทางเทคนิค” สถานะผูอ้ยู่อาศยั: “ ”

ระยะเวลาการพกัอาศยั การเขา้ฝึกงานทางเทคนิค (i): นานถงึ 1 ปี; การเขา้ฝึกงานทางเทคนิค (ii): นานถงึ 2 ปี; 
การเขา้ฝึกงานทางเทคนิค (iii): นานถงึ 2 ปี (ระยะเวลารวมสูงสุดนานถงึ 5 ปี) 5ปี

ระดบัทกัษะของ
ชาวต่างชาติ

ไม่มี

ไม่มี
(  N4 )

ไดร้บัการยนืยนัระดบัทกัษะ
( (ii) จะไดร้บัการยกเวน้)

ไม่มี

มี
( ไดร้บัการอนุญาตจาก

)
ไม่มี

องคก์รสนบัสนุน
ไม่มี

มี
( ะทาง

 จดทะเบยีนโดยหน่วยงานบรกิารตรวจคน
เขา้เมอืง)

การจบัคู่ชาวต่างชาติ  หรอืดําเนินการผ่านตวัแทนใน

ตอบรบั ไม่จาํกดั (ยกเวน้งานพยาบาลและงานกอ่สรา้ง)

รายละเอยีดงาน
(i)

(ii, iii)
(ไม่ใชส่าขาอาชพีเฉพาะ/สาขาอาชพีทางเทคนิค)

คญั (สาขา
อาชพีเฉพาะและสาขาอาชพีทางเทคนิค)

การโอนยา้ย/
จา้งงาน

 อย่างไรก็ตาม การโอนยา้ยอาจทําไดโ้ดยการยา้ยจาก (ii) ไปยงั (iii) หากผูฝึ้กหดัไม่อาจ  บการยนืยนั

ปุ่น
出入国在留管理庁
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１
(1) สญัญาจา้งงานชาวต่างชาตเิหมาะสม ( )
(2) ตวัองคก์รมคีวามเหมาะสม (เชน่ไม่ละเมดิกฎหมายคนเขา้เมอืงหรอืแรงงานในระยะเวลา 5 )
(3) มรีะบบสนับสนุนชาวต่างชาติ ( )
(4) (เชน่มกีารกาํหนดเป้าหมายชวีติฯลฯ)

２
(1) ดใูหแ้น่ใจว่ามกีารดําเนินการตามสญัญาการจา้งงานของชาวต่างชาติ (เชน่มกีารจา่ยค่าตอบแทนอย่างถกูตอ้ง)
(2) ชาวต่างชาตไิดร้บัการสนับสนุนอย่างเหมาะสม

→
1 (3)

(3)
หมายเหตุ: หากเพกิเฉยต่อขอ้ (1) ถงึ (3) งานบรกิาร
ตรวจคนเขา้เมอืง

โครงรา่งระบบ (2) 

１ เกณฑส์าํหรบัจดทะเบยีน
(1) ตวัองคก์รมคีวามเหมาะสม (เชน่ไม่ละเมดิกฎหมายคนเขา้เมอืงหรอืแรงงานในระยะเวลา 5 )
(2) มรีะบบสนับสนุนชาวต่างชาติ ( )

２
(1)
(2)

หมายเหตุ: (1) และ (2)

หน่วยงานบรกิารตรวจคนเขา้เมอืง

ลงทะเบยีน บ

ชาวตา่งชาติ

แจง้ให ้
ทราบ

ลงทะเบยีน /
ยกเลกิการ
ลงทะเบยีน

แนวทางและคําแนะนํา

แนวทางและคําแนะนํา

การแจง้ใหท้ราบ

แนวทางและคําแนะนํา

การสํารวจใน
/

ปรุง

สญั
ญ

ากรจา้งงาน

การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน
ภายนอก

แจง้ให ้
ทราบ

สนับสนุนสนับสนุน

11

หน่วยงานบรกิารตรวจคนเขา้เมอืงแห่งประเทศ
出入国在留管理庁



โครงรา่งระบบ (3) 

[ ]
รบัการตรวจรา่งกายและคําแนะนําล่วงหนา้ ฯลฯ 

( )ตา่งประเทศ

สถานทูต
ต่างประเทศ

การออกวซีา่

<การทดสอบทกัษะ>
・

< >
・  ฟาวน์

(Japan Foundation)
หรอื

・  
(N4 หรอืสูงกวา่)

(เจแปน ฟาวน์ , สมาคมสนับสนุนการศกึษานานาชาต ิ
)

ฯลฯ

ละเวน้การทดสอบ
(ทกัษะ/ )

ผ่านการทดสอบ (ทกัษะ/
)

ยู่อาศยั

ละเวน้การทดสอบ
(ทกัษะ/ )

ผ่านการทดสอบจากต่างประเทศ
(ทกัษะ/ )

น

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ประจาํภมูภิาค

การออกหนังสอืรบัรองสภาพพํานัก

* บ

*หนังสอืรบัรองสภาพพํานักถกูส่งไปยงัสถานทูตต่างประเทศ

* ติ

คุณสมบตัสํิาหรบัชาวต่างชาติ
○อายุ 18 
○ผ่านการทดสอบทกัษะ/ ( รเขา้
ฝึกงานทางเทคนิค (ii) จะไดร้บัการยกเวน้)
○  5 ปีในฐานะคนงาน
ทกัษะเฉพาะทาง (i)
○ ตดิสญญา
○
จากตนเอง ฯลฯ

การพจิารณา การพจิารณา

ออกบตัรผูพ้กัอาศยั

การออกบตัรผูพ้กัอาศยั
*อาจจะออกใหใ้นภายหลงั

การพจิารณา

ฝึกงานทางเทคนิค (ii)
เขา้

นักศกึษาต่างชาต ิฯลฯฝึกงานทางเทคนิค (ii)

12

 หรอืรบัความชว่ยเหลอืในการหางานจากฮลัโหลเวริค์ (Hello Work) หรอืหน่วยงานดา้นการจา้งงานของเอกชน

[ ล่าชา้
( )]
○
ตอบรบั
○ คคล

 อาศยัอยู่
○เปิดบญัชเีงนิเดอืน
○

ฯลฯ

น
出入国在留管理庁



โครงรา่งแผนสนบัสนุน (1) 出入国在留管理庁

○ ( (i), ตอ่ไปเรยีกวา่ “แผนสนับสนุน”) สาํหรบัการดาํเนินชวีติการทาํงาน 
 (i) งานของ “S

ทกัษะเฉพาะทาง (i) 

จดุประสงคห์ลกั

■ การสรา้งแผนสนบัสนุน
・ (*) นขอ

* (i)  ฯลฯ

■ การสรา้งแผนสนบัสนุน
・ (*) นขอ

* (i)  ฯลฯ

■ องคป์ระกอบสว่นใหญข่องแผนสนบัสนุน
・รายละเอยีดการดาํเนินการและวธิกีารสาํหรบั 10 หวัขอ้ (ดหูนา้ 14)  ชวีติประจาํวนั ไวโ้ดยกฎกระทรวง
・
・  
・ ( )

■ องคป์ระกอบสว่นใหญข่องแผนสนบัสนุน
・รายละเอยีดการดาํเนินการและวธิกีารสาํหรบั 10 หวัขอ้ (ดหูนา้ 14)  ชวีติประจาํวนั ไวโ้ดยกฎกระทรวง
・
・  
・ ( )

■
・ (ตกลงทาํสญัญาวา่จา้งบุคคลภายนอก)
・ (ดหูนา้ 15) พวกเขาตอ้งมรีะบบใหก้าร

・ อได ้ (องคก์รอาจใชง้าน
ลา่ม ฯลฯ ภายในขอบเขตของการใหค้วามชว่ยเหลอืผ่านกานดาํเนินการสนับสนุน)

■
・ (ตกลงทาํสญัญาวา่จา้งบุคคลภายนอก)
・ (ดหูนา้ 15) พวกเขาตอ้งมรีะบบใหก้าร

・ อได ้ (องคก์รอาจใชง้าน
ลา่ม ฯลฯ ภายในขอบเขตของการใหค้วามชว่ยเหลอืผ่านกานดาํเนินการสนับสนุน)

* (ii).

13



โครงรา่งแผนสนบัสนุน (2)

８

(1) ใหค้ําแนะนําล่วงหน้า
・อธบิายแบบตอ่หนา้หรอืผ่านวดิโีอคอลถงึสภาพการทาํงาน กระบวนการ

เขา้เมอืง  ฯลฯ หลงัจากการเซน็
สญัญาการจา้งงาน กหรอื

(2) ปุ่น
・
มาถงึ
・การรบัและสง่ รวมถงึการตดิตามไปยงัจดุตรวจความปลอดภยั

(3) 
เป็นหลกัแหล่ง/การใชช้วีติ
・  จดัหาบา้นพกัของบรษิทั ฯลฯ
・แนวทางการเปิดบญัช ี  
รวมถงึสญัญาโทรศพัทม์อืถอื ฯลฯ

(4) จดัการปรบัวถิชีวีติ
・ ปุ่ น 
วธิกีารใชส้ถาบนัสาธารณะ ขอ้มูลการตดิตอ่ การ
และตอบสนองตอ่ภยัพบิตั ิ ตทาง

(6) 
・ อมูล

 ฯลฯ

(7) ตอบสนองต่อคําถามและการ
รอ้งเรยีน
・ใหค้ําปรกึษาและรบัฟังคํารอ้งเร ี
งานและชวีติประจาํวนัดว้ยความเคารพ 
ใหแ้นวทางจาํเป็นและคําแนะนําในภาษา

าง
ท่องแท ้

(8) 
・ นกบั

 เชน่  และเทศกาล  
ฯลฯ

(9) ( มี
การลดจํานวนพนกังาน ฯลฯ)
・ องจาก
สภาวะขององคก์รเอง จดัหาจดหมายรบัรอง 

 และ  ฯลฯ

(10) บ
ดูแลเป็นประจาํ
・ ยของ
พวกเขาเป็นประจาํ (อย่างนอ้ย 3 ) แลว้รายงาน
หากมกีารละเมดิใดๆ ตอ่พระราชบญัญตัมิาตรฐานแรงงาน

(5) 
ตา่งๆ เป็นทางการ
・ตดิตามไปลงทะเบยีนการพกัอาศยั 
ประกนัสงัคม และกระบวนการดา้นภาษ ี
ฯลฯ  และชว่ยเตรยีมเอกสาร

14

น
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?

登録支援機関になろうとする者

บ เฉพาะทาง (i) 
ชาวตา่งชาติ

(1)
ทะเบยีน

สาํนักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ประจาํภมูภิาค

การแจง้เตอืน
(สถานะการสนับสนุน, 

รายละเอยีด ฯลฯ)

(3) การแจง้การจด
ทะเบยีน

(4) หลงัจากการ
จดทะเบยีน

*
ทะเบยีน

การดาํเนินการแผนสนับสนุน

* ง
หรอืสง่เมล

(2) น ・แนวทางและคาํแนะนํา
・รอ้งขอรายงาน/

เอกสาร
・การยกเลกิการจดทะเบยีน

สญัญาการ
จา้งงาน

สญัญาวา่งจา้งบุคคล/บรษิทัภายนอก

( )

○ / นับสนุน
○
○  ขา้เมอืง
○ การจดทะเบยีนมอีายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุได ้
○ (จดทะเบยีนใหม่ – 28,400 เยน; ต่ออายุ – 11,100 เยน)
○ ต่างๆ 

?

ไดร้บัการจดทะเบยีน

น
出入国在留管理庁
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ตา่งๆ ( )

16

出入国在留管理庁

○
○

จดุประสงคห์ลกั

■  ของ  *ภายใตแ้นวทางและมกีารลงโทษหากเกดิการฝ่าฝืน
[ ]

・ การยกเลกิสญัญาและการตอบรบัสญัญาฉบบัใหม่
・
・แจง้การตอบรบัสญัญาจา้งบุคคล/  ดทะเบยีน
・
・

[ ]
・ (เชน่ , ขอ้มูลต่างๆ เชน่  ฯลฯ, ทํางาน, , 

รายละเอยีดธรุกจิ ฯลฯ)

・ (เชน่ ) * น ยน

・  (เชน่ สถานะการจา่ยค่าตอบแทน, , , ค่าใชจ้า่ยในการตอบรบั ฯลฯ)

■  ของ  *ภายใตแ้นวทางและมกีารลงโทษหากเกดิการฝ่าฝืน
[ ]

・ การยกเลกิสญัญาและการตอบรบัสญัญาฉบบัใหม่
・
・แจง้การตอบรบัสญัญาจา้งบุคคล/  ดทะเบยีน
・
・

[ ]
・ (เชน่ , ขอ้มูลต่างๆ เชน่  ฯลฯ, ทํางาน, , 

รายละเอยีดธรุกจิ ฯลฯ)

・ (เชน่ ) * น ยน

・  (เชน่ สถานะการจา่ยค่าตอบแทน, , , ค่าใชจ้า่ยในการตอบรบั ฯลฯ)

■  ของ
*ภายใตแ้นวทางและมกีารยกเลกิการจดทะเบยีนหากเกดิการฝ่าฝืน

[ ]
・
・แจง้ระงบัการบรกิารสนับสนุน

[ ]
・แจง้สถานะการดาํเนินการสนับสนุน (เชน่ , , ษะเฉพาะทาง

ชาวต่างชาตแิละสถานะการตอบรบั ฯลฯ)

■  ของ
*ภายใตแ้นวทางและมกีารยกเลกิการจดทะเบยีนหากเกดิการฝ่าฝืน

[ ]
・
・แจง้ระงบัการบรกิารสนับสนุน

[ ]
・แจง้สถานะการดาํเนินการสนับสนุน (เชน่ , , ษะเฉพาะทาง

ชาวต่างชาตแิละสถานะการตอบรบั ฯลฯ)

[ ]*
จดทะเบยีน
○แจง้ทุกไตรมาสภายใน 14 
(1) 1Q: 1 มกราคม ถงึ 31 มนีาคม
(2) 2Q: 1 เมษายน ถงึ 30 มถิุนายน
(3) 3Q: 1 กรกฎาคม ถงึ 30 กนัยายน
(4) 4Q: 1 ตุลาคม ถงึ 31 ธนัวาคม



○ ไว ้
○  

 และ

17

จดุประสงคห์ลกั

ภาพจาํลอง

○
○
○
○ ทาํความเขา้ใจและวเิคราะหก์ารขาดแคลนแรงงานตามภมูภิาค
○  ตามสถานะการขาดแคลนแรงงานและการรบัคน ฯลฯ ( อ

)
○ ฯลฯ 

รายละเอยีดงาน

บคนงาน

ตอ้งเขา้รว่มในคณะกรรมการ
(หมายเหต)ุ

หมายเหตุ: 

น
出入国在留管理庁



แบ่งปันและใชง้านขอ้มูล

○ แบ่งปันขอ้มูล
 กรต่างๆ 

● , กาํหนดบทลงโทษ, , การปลอมแปลงเอกสาร, 
○ การใหค้ําปรกึษาปัญหา

โครงรา่งของบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOC) สาํหรบั “ ” 出入国在留管理庁

จุดประสงคห์ลกัของ MOC

ภาพจาํลอง MOC

รฐับาลประเทศ
ก.ยตุธิรรม ก.สาธารณสขุ 

แรงงาน และสวสัดกิาร

ก.การตา่งประเทศ สาํนักงานตาํรวจ

สาํนักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจาํภมูภิาค

สาํนักงานแรงงานประจาํเขต สํานักงานตํารวจประจาํเขต

ผูจ้ดัหาขอ้มูล

องคก์รการฝึกงานทางเทคนิคสําหรบัชาวต่างชาติ ฯลฯ

อง
นายหน้าผูไ้ม่หวงั

ดี

เสนอและให้

การตอบรบั

อง
นายหน้าผูไ้ม่หวงั

ดี

ผูล้งนาม (11ประเทศ)
( 2019; MOC )

ฟิลปิปินส ์(19 มนีาคม), กมัพูชา (25 มนีาคม), เนปาล (25 มนีาคม), เมยีนมาร ์(28 มนีาคม), มองโกเลยี (17 เมษายน), ศรลีงักา (19 
มถินุายน), อนิโดนีเซยี (25 มถินุายน), เวยีดนาม (  1 กรกฎาคม), บงัคลาเทศ (27สงิหาคม), อซุเบกสิถาน (17 ธนัวาคม)，
ปากสีถาน (23ธนัวาคม)

18

เชน่ การเตรยีมการจดัการแบบทวภิาครีะหว่างรฐั ฯลฯ ฯลฯ

○ : 
หวงัจะกาํจดันายหนา้ผูไ้ม่หวงัดโีดยคาดหวงัให ้9 (ต่อไปเรยีกว่า “เกา้ประเทศพเิศษ”) โดยจดัเตรยีมการดําเนินการแบบทวภิาครีะหว่างรฐั ฯลฯ

สรา้งขอบข่ายงานสําหรบัแบ่งปันนขอ้มูล ชน่เดยีวกนั

(มตคิณะรฐัมนตรี25 ธนัวาคม 2018)

(มตกิระทรวง 25 ธนัวาคม 2018)



( 2019; องตน้)

① ไดร้บัการออกหนังสอืรบัรองสภาพพํานัก 1,139 กรณี

②           1,062 กรณี

③          3,451 กรณี

④ “ ” 857 กรณี

น
出入国在留管理庁(1)

( ญาต)

( กายน 
2019; )

จาํนวน (i) 

าต

ะเบยีน

บรษิทัต่างๆ (หุน้, หุน้ส่วน 
ฯลฯ)

1,839 กรณี
53％

242 กรณี
7％

ตวัแทนประกนัสงัคม
(บุคคล)
59 กรณี

2％

96 กรณี
3%

ผูด้ําเนินการดา้นกฎหมาย
(บุคคล)

276 กรณี
8％

สาหกจิธรุกจิขนาดกลางและย่อม 
(SME)

939 กรณี
27％

（ /ไดร้บั）

19

411

675

1,139

0 14 20 96
205

384
148
236

791
380

1,351
676

2,201
1,062

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

จาํนวนหนังสอืรบัรองสภาพพํานัก อาศยั

 .ย.  .ค.    .ย.   .ค.     .ค.    .ย.   .ค.   ดพ.ย.   .ค.
0 2 20 34

120
219

597

1,019

0

200

400

600

800

1,000

1,200

 สุด
เม.ย.   พ.ค.    ม.ิย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.     ต.ค. พ.ย.

1,019 คน
สาขาอาชพี คน

งานพยาบาล 19

การจดัการความสะอาดอาคาร 12

อ 143

151

อตุสาหกรรมไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส ์และขอ้มูล 31

การก่อสรา้ง 59

32

การซอ่มและดูแลรกัษารถยนต ์ 8

การบนิ 0

การอาํนวยความสะดวก 13

การเกษตร 169

การทํา 8

303

อตุสาหกรรมบรกิารดา้นอาหาร 71



出入国在留管理庁(2)

(เดอืน) จาํนวนผูเ้ขา้ทดสอบ จาํนวนผูผ่้าน กาํหนดการต่อไป (หมายเหตุ 1)

งานพยาบาล

(ฟิลปิปินส)์             เม.ย. - ธ.ค. 2019
(กมัพูชา)               ก.ย. - ธ.ค. 2019
(อนิโดนีเซยี)           ต.ค. -  ธ.ค. 2019
(เนปาล)                ต.ค. – ธ.ค. 2019
(มองโกเลยี)    พ.ย. – ธ.ค. 2019
( )          ต.ค. – ธ.ค. 2019

(ทดสอบทกัษะ)
2,634 คน (หมายเหต ุ2)

( )
2,612 คน (หมายเหตุ 2)

(ทดสอบทกัษะ)
1,254 คน (หมายเหตุ 2)

( )
1,285 คน (หมายเหตุ 2)

(ฟิลปิปินส)์                    ม.ค. 2020
(กมัพูชา)                   ม.ค. 2020
(อนิโดนีเซยี)   ม.ค. 2020
(เนปาล) ม.ค. 2020

การจดัการความสะอาดอาคาร (เมยีนมาร)์             ธ.ค. 2019
( )            พ.ย., ธ.ค. 2019 472 คน 317 คน ―

 (หมายเหตุ
3)

(หมายเหตุ 3)
อุตสาหกรรมไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส ์และขอ้มูล (หมาย
เหตุ 3)

― ― ― (อนิโดนีเซยี) ม.ค. 2020

(หมายเหตุ 3) (ฟิลปิปินส)์           พ.ย. 2019 (หมายเหตุ 2) (หมายเหตุ 2) ―

การซอ่มและดแูลรกัษารถยนต ์ (ฟิลปิปินส)์           ธ.ค. 2019 12 คน 12 คน (ฟิลปิปินส)์                    ม.ค. – ม.ีค. 2020

อุตสาหกรรมการบนิ (หมายเหตุ 3)
(ฟิลปิปินส)์           พ.ย. 2019
(มองโกเลยี)          ต.ค. 2019
( )           พ.ย. 2019

227 คน 128 คน ( )                  ก.พ. 2019

อุตสาหกรรมการอํานวยความสะดวก (เมยีนมาร)์           ต.ค. 2019
( )           เม.ย., ต.ค. 2019 1,280 คน 728 คน ( )         ม.ค. 2020

การเกษตร (หมายเหตุ 3) (ฟิลปิปินส)์           ต.ค. – ธ.ค. 2019 9 คน (หมายเหตุ 2) 9 คน (หมายเหต ุ2)
(ฟิลปิปินส)์                    ม.ค. – ม.ีค. 2020
(กมัพูชา)                      ม.ค. – ม.ีค. 2020
(อนิโดนีเซยี)                  ม.ค. – ม.ีค. 2020

การทาํ (หมายเหตุ 3) ― ― ― (อนิโดนีเซยี)                       ม.ค. 2020

(ฟิลปิปินส)์           พ.ย., ธ.ค. 2019
( )              ต.ค. 2019 626 คน (หมายเหตุ 2) 433 คน (หมายเหตุ 2)

(ฟิลปิปินส)์                     ม.ค. – ม.ีค. 2020
(อนิโดนีเซยี)                    ม.ค. – ม.ีค. 2020
( )                         ก.พ. 2020

อุตสาหกรรมบรกิารดา้นอาหาร (ฟิลปิปินส)์          พ.ย., ธ.ค. 2019
( )      เม.ย., ม.ิย., ก.ย., พ.ย. 2019 4,717 คน (หมายเหตุ 2) 2,966 คน (หมายเหตุ 2)

(ฟิลปิปินส)์                     ม.ค. – ม.ีค. 2020
(กมัพูชา)                       ม.ค. – ม.ีค. 2020
( )                   ก.พ. 2020

น 
(Japan Foundation)

(ฟิลปิปินส)์         เม.ย. – ม.ิย., ส.ค. – พ.ย. 2019
(กมัพูชา)        ต.ค. 2019
(อนิโดนีเซยี)        ต.ค., พ.ย. 2019
(เนปาล)         ต.ค., พ.ย. 2019
(มองโกเลยี)         พ.ย. 2019

2,279 คน 779 คน

(ฟิลปิปินส)์                   ม.ค. 2020
(กมัพูชา)                      ม.ค. 2020
(อนิโดนีเซยี)                  ม.ค. 2020
(เนปาล)                       ม.ค. 2020

หมายเหตุ 1: กาํหนดการดําเนินการหลงัจากเดอืนม.ค. 2020 
หมายเหตุ 2: จํานวนผูเ้ขา้ทดสอบและผ่านการทดสอบสําหรบังานพยาบาล (ทดสอบทกัษะและJ ), การต่อเรอืและการเดนิเรอื, การเกษตร, , และรา้นอาหาร  

หมายเหตุ 3: สถานะการดําเนินการทดสอบจะแตกต่างกนัในแต่ละสาขาธรุกจิ

 ฯลฯ ( 2019, จดัทําโดยอา้งองิจากเว็บไซตข์ององคก์รทดสอบแต่ละแห่ง)
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อาํนาจ ฯลฯ
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สถานะผูอ้ยู่อาศยั

(i) (ii)

มาตรฐานทกัษะ
คญั 

(*)

・

ทกัษะจากประสบการณ์ (*)

１

ความสามารถทาง  ตและไม่
เป็นอปุสรรคในการใชช้วีติประจาํวนั พรอ้ม

ต่อการ
ทํางาน (*)

－

ระยะเวลาการอยู่อาศยั นานสูงสุดรวม 5 ปี ระยะเวลาการอยู่อาศยัตอ้งมกีารตอ่
อายุ

ตดิตามมา
อาจกระทําได ้

➢ (i) ชาวต่างชาติ
สร ิ

 ให ้ (Hello Work) (Hello Work) และทกัษะรวมถงึระดบั  ฯลฯ
➢สถานะการจา้งงาน ะจงตามสาขา
➢ พจิารณา 2 ปีหลงัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัปรบัปรงุและทบทวนหากจาํเป็น

➢ แรงงาน และสวสัดกิารฯลฯ
➢ ตา่งประเทศ  การพฒันาเอกสารระหวา่งรฐัเชน่ การจดัการแบบทวภิาคฯีลฯ ป้องกนัการแทรกแซงโดยนายหนา้ผูไ้ม่ประสงคด์เีชน่ การเรยีกเก็บเงนิฯลฯ
➢
〇   นาจในสาขาตอ้งมกีาร

 ฯลฯ  การระงบัการออกหนังสอืรบัรองสภาพพํานักหรอืการถอด

〇  5  
➢จดัการปัญหาดา้นความปลอดภยั

น่ว งขอ้มูล

➢
 พยากร

มนุษยใ์นประเทศ, สาขาอุตสาหกรรมต่างๆ ( ) 
ไดด้ว้ยชาวต่างชาติ
➢

นๆ
➢  5 ปีตามนโยบายการจดัการเฉพาะของสาขา

อาชพี

สถานะผูอ้ยู่อาศยั สถานะผูอ้ยู่อาศยัคนงาน
ทาง ( 2-3)

１ กของ
ระบบ

２ ตา่งๆ ３

４

５

 รวมถงึ ภายในบรษิทัขนาดกลางและเล็ก  แม ้
  มรีะดบัความชาํนาญ

ต่างๆ 

(*) 
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○
・ ยวกนัไดร้บัเป็น

อยา่งนอ้ย
・
・  องคก์

ตอ้งจดัหาให ้
การทาํสญัญาเสรจ็สมบูรณ์

ฯลฯ
○

・ ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นแรงงาน ประกนัสงัคม และภาษี
・  าะทาง

・
・ (ละเมดิกฎหมายตรวจคนเขา้เมอืงหรอืแรงงานในชว่ง 5 

มา ฯลฯ)
・ จา่ยคา่ตอบแทนโดยการโอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัยโ์ดยตรง
・  และจดัการพวกเขาได ้

อยา่งเหมาะสม กจา้ง (อาจ
เป็นบุคคลเดยีวกนั) (*)

・ (*)
・ ผูจ้ดัการสนับสนุนตอ้งไม่ขาดคณุสมบตัิ (*)      ฯลฯ
หมายเหต:ุ (*) างต่อองคก์ร

○
*

○ ไดร้บั
การจดทะเบยีน ฯลฯ

・ (อาจเป็นบุคคล
เดยีวกนั)

・ ดการ
พวกเขาไดอ้ยา่งเหมาะสม

・ จได ้
อยา่งครบถว้น ฯลฯ

○  ฯลฯ

○
・ (i) เป็น

 5 ปี
・ ระยะเวลาอยูอ่าศยัตอ่การเขา้ประเทศ (ตอ่อายไุด)้ คอื

4, 6 หรอื 12 เดอืน สาํหรบั (i)
6 เดอืน, 1 ปี, 3 ปี (ii)                                                           

ฯลฯ

○ มาตรฐานสาํหรบัชาวตา่งชาติ
・ อาย ุ18 
・ สขุภาพแข็งแรง
・
・ ตาม

・ (i): มรีะดบัทกัษะและความสามารถ

หมายเหตุ: (ii) จะไดร้บัการยกเวน้
・ (ii): 

ฯลฯ

１ (2 )

(1) 

หมายเหตุ:  การจดทะเบยีน (28,400 เยน 
สําหรบัการจดทะเบยีน และ 11,100 เยน ) 

(1) 

(2) 

２ (2 )

(2) 
○ , ระดบัทกัษะ

*
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■ (i) (ii)
(1) อาย ุ18 
(2) สขุภาพแข็งแรง
(3) 
(4) 
(5)  ของรายจา่ย 
(6) 
(7)  เชน่ อาหารและรายจา่ยในชวีติประจาํวนั ควรมกีารทําขอ้ตกลงรวมถงึทําความเขา้ใจ

และมกีารจดัเตรยีมเอกสาร  กลา่วเป็นจรงิและ
จาํนวนถกูตอ้ง

(8) (* )

■ (i) 
(1)  (อยา่งไรก็ตาม 

(ii) เขา้เขา้รว่มผ่านการเขา้
ฝึกงานทางเทคนิค )

(2) (i) ตอ้งนอ้ยกวา่ 5 ปี

■ (ii) 
(1)  
(2) 

24

出入国在留管理庁

( 7, 1,  2 ของพระราชบญัญตั,ิ )



(1)

■
(1) 
(2) 
(3) อย
(4)  เชน่  การใชส้วสัดกิารอาํนวย
ความสะดวก  เป็นชาวตา่งชาติ

(5) 
(6)  จดุหมายปลายทางและระยะเวลาของการส่งออกตอ้งถกูกาํหนดไว ้
(7)   และองคก์รตอ้งใช ้

การทาํสญัญาเสรจ็สมบูรณ ์
(8) 
(9) (* )

25
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( 2-5, 1 และ 2 ของพระราชบญัญตั,ิ 1 ทาง)



 (2)

■

(1) ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นแรงงาน ประกนัสงัคม และภาษี

(2) 

(3)  
(4)  (ไม่ละเมดิกฎหมายตรวจคนเขา้เมอืงหรอืแรงงานในชว่ง 5 มา ฯลฯ) 

(5) น

(6) ชาวตา่งชาต ิฯลฯ

(7)  ฯลฯ 

(8) 

(9)   นอกจากการดาํเนินการตามมาตรฐาน (1) ถงึ (4)

(10) 

(11) 

(12) จา่ยเงนิคา่ตอบแทนโดยตรงผ่านการโอนเงนิ ฯลฯ เขา้บญัชอีอมทรพัย ์

(13) (* )
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( 2-5, 3 และ 4 ของพระราชบญัญตั,ิ 2 1 ทกัษะเฉพาะ
ทาง)



■ ( )
* / ทะเบยีน 

(1) 

(a)  ( ) เขา้ทาํงานอยา่งเหมาะสมในชว่งตลอด  และมี

(  ) จากพนังงานและลกูจา้ง (ผูจ้ดัการสนับสนุนและ

ผูส้นับสนุนอาจเป็นบุคคลเดยีวกนั )

(b) ผูอ้ยูอ่าศยัม  (

) 

(c) (a) หรอื (b)

(2) 

(3) 

(4) ผูจ้ดัการสนับสนุนและผูส้นับสนุนสามารถดาํเนินการแผนสนับสนุนไดอ้ยา่งเทา่เทยีม และ

(5) ไม่ละเลยการสนับสนุนตามแผนสนับสนุนภายใน 5 ปี

(6) 

(7) (* )

(3)
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( 2-5, 3 ของพระราชบญัญตั,ิ 2 2 มทีกัษะ
เฉพาะทาง)



(1) (a) ถงึ (e) ในแผนสนับสนุน

(a) รายละเอยีดการสนับสนุน

・ ปุ่น

・  ฯลฯ /ออกจากประเทศ

・  เชน่ ญาเชา่ และให ้

 เชน่ การเปิดบญัชี

ธนาคารและการใชง้านโทรศพัทม์อืถอื ฯลฯ

・

・ ตดิตามชาวต่างชาตไิปในกระบวนการจดทะเบยีนต่างๆ ฯลฯ

・

・ ใหค้ําปรกึษา/รบัคํารอ้งเรยีน คําแนะนํา และแนะแนวทาง

・

・  จดัหาทางสนับสนุนในการ

・ ผูจ้ดัการสนับสนุนหรอืผูส้นับสนุนตอ้งพบปะชาวต่างชาตหิรอืบุคคลในตําแหน่งอย่

กาํกบัดูแลพวกเขา และตอ้งแจง้ปัญหาต่างๆ  เชน่ การละเมดิกฎหมายดา้นแรงงาน ต่อ

มาตรฐานแผนสนบัสนุน

■

(b) รายละเอยีดสญัญาวา่จา้งบคุคล/ อองคก์ร

(c) สญัญาวา่จา้งบคุคล/ /บร ิ

(d) 

(e) 

(2) บถว้น แลว้

สง่สาํเนาแผนใหช้าวตา่งชาติ

(3)  ตอบรบั

ได ้

(4) ยผ่านวดิโีอ

คอนเฟอเรนซ ์ฯลฯ

(5) ดาํเนินการจดัเตรยีมขอ้มูลและการสนับสนุน เชน่ การใหค้าํปรกึษาหรอืรบัคาํรอ้งเรยีน ฯลฯ ใน

 

(6) /  ตอ้งระบขุอบเขตการ

สง่มอบงานใหช้ดัเจน

(7) (* )
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(  2-5, 6, 7 และ 8 ของพระราชบญัญตั,ิ 3 และ 4 )



■

* ใดๆ 

(1)  5 

(2)  หรอืไม่สามารถคนืภสาพไดห้ลงัจากการถกูตดัสนิใหล้ม้ละลาย

(3)  5 ( ลกิของบรษิทั) 

(4) แรงงาน  5 

(5)  

(6) 

(7) (ผูจ้ดัการสนับสนุนและผูส้นับสนุนอาจเป็นบุคคลเดยีวกนั)

(8) 

(a) ( ) อยา่งเหมาะสมในชว่ง 2 

(b)  2 านมา

(c)  ( ) 

มาเป็นเวลานาน 2 จาก 5  

(d) (a) ถงึ (c)

(9)  เชน่ ขอ้มูลหรอืคาํปรกึษา ฯลฯ  

(10) งงาน

(11) 

(12) 

(13) 

การขด
ทะเบยีน
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( 19-26 ของพระราชบญัญตั,ิ 5 ของ , 19-20 และ 19-21 )



ร
ณาการทางสงัคมของคนงานชาวตา่งชาติ
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ภยั

- เขา้สูก่ารบูรณาการ
ทางสงัคมอยา่งเหมาะสม (172 มาตรการ, 24.5 พนัลา้นเยน)

พระราชบญัญตักิาร
เขา้ฝึกงานทาง

เทคนิค

(น
กัท่

องเ
 

ฯลฯ )
(น

กัท่
องเ

 
ฯลฯ )

 
( ใน

สาข
าเฉ

พ
าะท

างห
รอืสาข

าท
างเท

คนิ
ค

)  
( ใน

สาข
าเฉ

พ
าะท

างห
รอืสาข

าท
างเท

คนิ
ค

)

䢢ฯลฯ
䢢ฯลฯ

น
กัเรยีน

/ น
กัศกึษ

าน
าน

าช
าต 䢢ิฯลฯ

น
กัเรยีน

/ น
กัศกึษ

าน
าน

าช
าต 䢢ิฯลฯ

ผู
เ้ข

า้รบัการฝึ
กงาน

ท
างเท

คนิ
คใหม่

ระบบสําหรบัการรบัคนงานชาวตา่งชาติ

・
・นโยบายการดาํเนินการตาม
สาขา (14 สาขา)

เรจ็

การสนับสนุนสาํหรบัผูอ้ยูอ่าศยัชาวตา่งชาติ การสรา้งระบบควบคุมผูอ้ยู่อาศยัใหม่

น
出入国在留管理庁
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- เตอรใ์หค้าํปรกึษาแบบวนั-สตอ๊ป（
องคก์ร, ต่างๆ, ）

- “ ” ( ) , ศูนยส์นับสนุนดา้นกฎหมายแห่ง
(โอเตระสุ (Houterasu’s)), องคก์รสทิธมินุษยชน, สํานักงานความปลอดภยัการจา้งงานสาธารณะ(ฮลัโหลเวริค์Hello Work), โตะ๊ขอ้มูลวซีา่,องคก์รสง่เสรมิการคา้ต่างประเทศ

 (JETRO) และ  （ , ตอบรบัการสอบถามจากเคา้เตอรใ์หค้ําปรกึษาแบบวนั-สตอ๊ป, , 
การทดลองสนับสนุนการแปลภาษา）

- สรา้งแนวทางการใชง้าน “  (easy Japanese)” 
- ทําความสาํเรจ็เอไอ (AI)
- （ส่งเสรมิขอ้มูลภยัพบิตัใิน 14 ภาษา, การตอบรบัหลายภาษาของ “โทร. 119”）
- （ , ）
- （จดัเตรยีมและแจกใบปลวิ 14 ภาษา, การจดัการบญั

）
- （ , 

 (ICT)）
- （ อสาร, 

)
- ดูใหแ้น่ใจว่าบุตรของชาวตา่งชาตแิละนกัเรยีน/นกัศกึษาตา่งชาตไิดเ้ขา้เรยีนอย่างเหมาะสม（ การทําความเขา้ใจสถานะการเขา้เรยีนและส่งเสรมิการ
เขา้เรยีนตามผลของ “แบบสํารวจสําหรบัการเขา้เรยีนของบุตรชาวต่างชาต”ิ，  เชน่  ）

- สง่เสรมิการสนบัสนุนการจา้งงานสาํหรบันกัเรยีน/นกัศกึษานานาชาติ
・ ผูจ้บการศกึษาในฤดูใบไมร้ว่ม （การส่งเสรมิการหาคนงานใหม่ตลอดปี, “ ” / กจา้งงานอยู่ต่อไดจ้น

ไดร้บัเลอืกเขา้บรษิทัต่างๆ）
・ สมตอ่

/นกัศกึษานานาชาต,ิ 
มหาวทิยาลยัตา่งๆ
・ สง่เสรมิการรบันกัเรยีน/นกัศกึษานานาชาตแิละจากตา่งประเทศเขา้ฝึกงาน（ “ างชาต”ิ(

) ）
- จดัทําวสัดกุารศกึษาดา้นความปลอดภยัและสุขภาพแบบหลายภาษาสําหรบัคนงานชาวต่างชาต,ิ  การสรา้งวสัดุการสอนสาํหรบัประสบการณอ์นัตรายดว้ยเทคโนโลยกีารจาํลอง
ภาพเสมอืนจรงิ (VR)

 “ ” ในเดอืนธนัวาคม 2018 ตามทศิทางของ “ ลุมสําหรบัการ
รบัและการอยู่รว่มกนัของชาวตา่งชาต”ิ  2019  งานรว่มกนัอย่าง

32

(ฉบบัปรบัปรุง)    【โครงรา่ง】

20 ธนัวาคม 2019
และ

การอยู่รว่มกนัของชาวต่างชาติ

(  กษะ
)

- （ าขางานพยาบาล, 
, ภยัการจา้งงาน

สาธารณะ (ฮลัโหลเวริค์ Hello Work) ）
- （รวบรวมกรณีอา้งองิ, การบรหิารใน
แนวราบ ฯลฯ）
- （ , ฯลฯ）

การสนบัสนุนสําหรบัชาวต่างชาตใินฐานะผูอ้ยู่อาศยั

- เชน่ ไม่อนุญาตใหร้บันักเรยีน/ /นักศกึษานานาชาตไิม่เหมาะสม, เหมอืนกบัสถาบนัสอน

- เสรมิความพยายามในการป้องกนัการสูญหายของผูเ้ขา้รบัการฝึกงานทางเทคนิค（ , การยนืยนัว่าจาํนวนเงิ
,

- , สรา้งจากการอภปิรายรว่มกนัของ “ ”



ผูป้ระสานงานดา้นสภาพแวดลอ้มการรบัคนงาน

○  13  8 
สภาพแวดลอ้มการรบัคนงานสาํหรบัชาวตา่งชาต ิรวมถงึผูต้รวจการณ ์11 คนสาํหรบัการประสานงานดา้นสภาพแวดลอ้มการรบั
คนงาน  1 คน

○รบัฟังความคดิเหน็จากองคก์ร  หรบั
ชาวตา่งชาติ
○  ใหข้อ้มูลและดาํเนินการฝึกฝน ฯลฯ บรกิารให้
คาํปรกึษาสาํหรบัผูอ้ยูอ่าศยัชาวตา่งชาติ

２．

า
การทางสงัคมสําหรบัชาวตา่งชาติ

１．

หมายเลขตดิตอ่

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจําภมูภิาคซปัโป
โร

ซปัโปโร
12 โอโดร-ินิช ิโช-ข ุเมอืงซปัโปโร ฮอกไกโด

แผนกสถานะ
011-261-9658

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจําภมูภิาคเซน็
ได

ได
1-3-20 โกรนิ มยิางโินะ-ข ุเมอืงเซน็ได มยิาง ิ 

แผนกสถานะ
022-256-6080

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจําภมูภิาค
โตเกยีว

5-5-30 โคนัน มนิาโตะ-ข ุโตเกยีว
แผนกการจดัการสถานะ

0570-03-4259
(หมายเลขแผนก)

230

 
10-7 โทรฮิามะ-โช คานาซาวะ-ข ุเมอืงโยโกฮามะ คานากาวะ

แผนกคดักรองสถานะการจา้งงาน 
และสถานะผูอ้ยู่อาศยั

045-769-1721

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจําภมูภิาคนาโก
ยะ

5-18 โชโฮ-โช มนิาโตะ-ข ุเมอืงนาโกยะ ไอจิ
แผนกการจดัการสถานะ 052-559-2151

หมายเลขตดิตอ่

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจําภมูภิาค
โอซากะ

1-29-53 นันโค คติะ ซมุโินเอะ-ข ุเมอืงโอซากะ โอซากะ
แผนกการจดัการสถานะ 06-4703-2115

 
เบ

29 ไคกนั-โดร ิโช-ข ุเมอืงโกเบ เฮยีวโงะ
แผนกสถานะ

078-393-2398

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจําภมูภิาคฮิ
โรชมิะ

อาคารดําเนินการดา้นกฎหมายของรฐับาลเมอืงฮโิรมชิะ
2-31 คาม-ิฮชัโชโบร ินะคะ-ข ุเมอืงฮโิรชมิะ ฮโิรชมิะ

แผนกคดักรองสถานะการจา้งงาน 
และสถานะผูอ้ยู่อาศยั

082-221-4412

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจําภมูภิาค
ทาคามทัซ ึ

อาคารฐับาลรว่มแผนกกฎหมายเมอืงทาคามทัซ ึ
1-1 มารโุนะอชุ ิเมอืงทาคามทัซ ึคากาวะ

แผนกสถานะ
087-822-5851

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจําภมูภิาค
ฟุคโุอกะ

ศนูยดํ์าเนินการทางกฎหมายรฐับาลเมอืงฟุคโุอกะหมายเลข 1
3-5-25 ไมซรุ ุโช-ข ุเมอืงฟุคโุอกะ ฟุคโุอกะ

แผนกคดักรองสถานะการจา้งงาน 
และสถานะผูอ้ยู่อาศยั

092-717-7596

 
นะฮะ

1-15-15 ฮกิาวะ เมอืงนะฮะ โอกนิาวะ
แผนกสถานะ

098-832-4186

ขอ้มูลการตดิตอ่

หน่วยงานบรกิารตรวจคนเขา้เมอืงแห่งประเทศ
出入国在留管理庁
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เอกสารอา้งองิ

・ความสมัพนัธร์ะหวา่งงานการเขา้ฝึกงานทางเทคนิค (ii)  (i) (สาขาทาง
อตุสาหกรรม) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・  (i) และงานการเขา้ฝึกงานทางเทคนิค 
(ii)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・  “
ทาง” ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ประโยชนใ์นการทํางานในเขตภมูภิาค・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ตวัอยา่ง (การกอ่สรา้ง, การตอ่เรอื, การเกษตร) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①

②

③
④
⑤
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งงานการเขา้ฝึกงานทางเทคนิค (ii) (i) (สาขาทางอตุสาหกรรม) 1/4

①－１
รายการระบบการเขา้ฝึกงานทางเทคนิคของกลุ่มอาชพี/งาน (80 กลุ่มอาชพีและ 144 งาน  ณ  28 ธ.ค. 2018)

1 การเกษตร (2 กลุ่มอาชพี, 6 งาน)

2 การทําประมง (2 กลุ่มอาชพี 9 งาน)

3 การกอ่สรา้ง (22 กลุ่มอาชพี 33 งาน)

กลุ่มอาชพี งาน สาขา (สาขาทางอตุสาหกรรม)

การเพาะปลูก ทําไร/่สวน การปลูกพชืเรอืนกระจก  

การเกษตร (การเพาะปลูกพชืไร/่สวน
)

การปลูกพชืสวน ผกั

การปลูกผลไม ้
 การทําฟารม์ปศุสตัว ์  

การเกษตร (การทําฟารม์ปศุสตัว ์
)ฟารม์โคนม

กลุ่มอาชพี งาน สาขา (สาขาทางอตุสาหกรรม) 

การทําประมงบนเรอืประมง การจบัปลาโบนิโตสคปิแจค๊

การทําประมง (การทําประมง)

การทําประมงเบ็ดราว
การจบัปลาหมกึ

การทําประมงแบบอวนลอ้ม

การทําประมงแบบใชเ้รอือวนลาก
การทําประมงดว้ยอวนตดิตา

การทําประมงดว้ยอวนแบบยดึหลกั
การใชต้ะกรา้จบัปูและกุง้

การทําประมง ( )

กลุ่มอาชพี งาน สาขา (สาขาทางอตุสาหกรรม) 
การเจาะ การเจาะแบบกระแทก

การเจาะแบบหมุน

การกอ่สรา้งแผ่นโลหะ แผ่นโลหะท่อ

แผ่นโลหะภายในและภายนอก

วาม
เย็น ความเย็น 

สถาปัตยกรรมงานไม ้ งานชา่งไม ้

การกอ่สรา้งแบบหล่อ งานหล่อ การกอ่สรา้ง (การกอ่สรา้งแบบหล่อ)
การกอ่สรา้งดว้ยเหล็กเสน้ การประกอบเหล็กเสน้ การกอ่สรา้ง (การกอ่สรา้งดว้ยเหล็กเสน้)

งานกอ่สรา้งดว้ยหนิ งานแปรรปูหนิ

หนิเรยีงยาแนว

การกอ่สรา้ง (งานมุงหลงัคา)
งานฉาบ งานฉาบ การกอ่สรา้ง (งานฉาบ)
งานวางระบบท่อ การสรา้งระบบท่อ

การวางท่อ
งานฉนวนกนัความรอ้น งานฉนวนกนัความรอ้นและเย็น

การตกแต่งภายใน

การกอ่สรา้ง (การตกแต่งภายใน)งานฐานเหล็ก

งานตกแต่งแผ่นกระดาน

งานผา้ม่าน

การสรา้งวงกบ การสรา้งวงกบของอาคาร

าน

การกอ่สรา้ง ( )

การบุผนัง การกอ่สรา้ง ( )
/

การกอ่สรา้ง ( ร)
การโหลด

การเจาะ

การบบีอดั
การกอ่สรา้งเตาหลอม การกอ่สรา้งเตาหลอม



ความสมัพนัธร์ะหวา่งงานการเขา้ฝึกงานทางเทคนิค (ii) (i) (สาขาทางอตุสาหกรรม) 2/4

①－２รายการระบบการเขา้ฝึกงานทางเทคนิคของกลุ่มอาชพี/งาน (80 กลุ่มอาชพีและ 144 งาน  ณ  28 ธ.ค. 2018)

4 การผลติอาหาร (11 กลุ่มอาชพี 16 งาน) 5 (13 กลุ่มอาชพี 22 งาน)

กลุ่มอาชพี งาน สาขา (สาขาทางอตุสาหกรรม) 

การปิดฝากระป๋อง การปิดฝากระป๋อง

การแปรรูปสตัวปี์ก การแปรรูปสตัวปี์ก

การแปรรูปปลาดว้ยความรอ้น การผลติปลาเสน้อบแหง้
การผลติอาหาร

การผลติผลติภณัฑร์อ้น

การผลติสนิคา้แปรรูปปรุงรส

การผลติผลติภณัฑร์มควนั

การแปรรูปปลาแบบไม่ใชค้วามรอ้น การผลติอาหารเค็ม ม
(อุตสาหกรรมอาหารและ

(การผลติ แปรรปู 
และสขุอนามยัของอาหารและ

 (ไม่รวมสรุา))

การผลติอาหาร

การผลติอาหารแหง้

การผลติอาหารหมกั

การผลติคามาโบโกะ

การผลติแฮม ไสก้รอก และเบค่อน การผลติแฮม ไสก้รอก และเบค่อน

การทําขนมปัง การทําขนมปัง

การผลติอาหารรายวนั การผลติอาหารรายวนั

การผลติของหมกัดองจาก
การเกษตร

การผลติของหมกัดองจากการเกษตร

ะ
สวสัดกิาร

ะ
สวสัดกิาร 

รา้นอาหาร

กลุ่มอาชพี งาน สาขา (สาขาทางอตุสาหกรรม) 

สถติย ์

กระบวนการพนัดา้ย

กระบวนการตเีกลยีวดา้ย

การทอ กระบวนการเตรยีมงาน

กระบวนการทอ

กระบวนการตกแต่ง

การยอ้ม การยอ้มดา้ย

การผลติผลติภณัฑผ์า้ถกั การผลติถงุเทา้

จรูป

การผลติพรม การผลติพรมผา้ใยสงัเคราะห ์

การผลติพรมทอ

การผลติพรมอดัเรยีบ

การผลติผลติภณัฑผ์า้ใบ การผลติผลติภณัฑผ์า้ใบ

เชริต์



ความสมัพนัธร์ะหวา่งงานการเขา้ฝึกงานทางเทคนิค (ii) (i)  (สาขาทางอตุสาหกรรม) 3/4

①－３
รายการระบบการเขา้ฝึกงานทางเทคนิคของกลุ่มอาชพี/งาน (80 กลุ่มอาชพีและ 144 งาน  ณ  28 ธ.ค. 2018)

6 (15 กลุ่มอาชพี 29 งาน)
กลุ่มอาชพี งาน สาขา (สาขาทางอุตสาหกรรม)

การหล่อแบบ การหล่อแบบเหล็ก รและ
(การหล่อแบบ)

(การหล่อแบบ)

การหลอมโลหะ ได รและ
(การหลอมโลหะ)

(การหลอม
โลหะ)การหลอมแบบกดเพรสได

การหล่อไดแคสต ์ การหล่อไดแคสตแ์บบรอ้น รและ
(การหล่อไดแคสต)์

(การหล่อได
แคสต)์การหล่อไดแคสตแ์บบเย็น

การกลงึปกติ
รและ

( )

 
 

 ( ป) อนิกส ์
( )

การต่อเรอืและการเดินเรอื (การ
)

การกดั

ตอร ์

แมชชีน เตอร ์

การบีบอดัโลหะ การบีบอดัโลหะ รและ
(การอดัโลหะ)

(การบีบอดั
โลหะ)

อนิกส ์
(การบบีอดัโลหะ)

งานเหล็ก (งานเหล็ก) การต่อเรอืและการเดินเรอื (งาน
เหล็ก)

โรงงานโลหะแผ่น ะ
(โรงงานโลหะแผ่น)

(โรงงานโลหะ
แผ่น)

อนิกส ์
(โรงงานโลหะแผ่น)

การชบุเคลอืบผวิโลหะ การชบุโลหะดว้ยไฟฟ้า รและ
(การชบุเคลอืบผิวโลหะ)

(การชบุเคลอืบ
ผิวโลหะ)

อนิกส ์
(การชบุเคลอืบผิวโลหะ)การชบุเคลือบสงักะสีแบบจุ่มรอ้น (กลัวาไนซ )์

การชบุผวิอะลมูเินียม การชบุผิวอะลูมิเนียม รและ
(อะลูมิเนียม)

การตกแต่ง  
รและ

(การตกแต่ง)
(การตกแต่ง) อนิกส ์

(การตกแต่ง)
การต่อเรอืและการเดินเรอื (การ
ตกแต่ง)การตกแต่งแม่พิมพ ์

 รและ
( กร)

(การสํารวจ
)

รและ
(การดูแลรกัษา

)

(การดูแลรกัษา
)

อนิกส ์
( )

การประกอบอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ การประกอบอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ (การประกอบ
อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส )์

อนิกส ์
(การประกอบอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส)์

การประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้า ไดนาโมอิเล็กทรกิ

 (การประกอบ
อุปกรณไ์ฟฟ้า)

อนิกส ์
(การประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้า)

การต่อเรอืและการเดินเรอื (การ
ประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้า)

การประกอบหมอ้แปลงไฟฟ้า

การประกอบแผงตูไ้ฟฟ้า/แผงควบคุม

การประกอบอุปกรณค์วบคุมการเปิด/ปิด

การพนัไดนาโมอิเล็กทรกิ

การผลติแผงวงจร การออกแบบแผงวงจร (การผลิต
แผงวงจร)

อนิกส ์
(การผลติแผงวงจร)การผลติแผงวงจร 



ความสมัพนัธร์ะหวา่งงานการเขา้ฝึกงานทางเทคนิค (ii) (i)  (สาขาทางอตุสาหกรรม) 4/4

①－４
รายการระบบการเขา้ฝึกงานทางเทคนิคของกลุ่มอาชพี/งาน (80 กลุ่มอาชพีและ 144 งาน  ณ  28 ธ.ค. 2018)

กลุ่มอาชพี งาน สาขา (สาขาทางอุตสาหกรรม)
การทํา อ

การพิมพ ์ การพิมพอ์อฟเซ็ต

การเขา้ปกหนังสือ การเขา้ปกหนังสือ 

( ) ( ) 
การฉีดพลาสติก

ใย อ

การลงสี การลงสีทางสถาปัตยกรรม

การลงสีโลหะ
(การลงสี)

 
(การลงสี) (การลงสี)

การต่อเรอืและการเดินเรอื (การลงสี)

การลงสีสะพานเหล็ก

การลงสีสเปรย ์ การต่อเรอืและการเดินเรอื (การลงสี)

( )
 

( ) ( )

การต่อเรอืและการเดินเรอื ( )

ติ

ง  
( ) ( )

การผลิตบรรจุภณัฑแ์ละกล่อง
กระดาษ

การเจาะกล่องพิมล์าย

กล่องพิมพล์ายบรรจุภณัฑ ์

กล่องเพสทบ็์อกซ ์
การผลิตกล่องกระดาษแข็ง

การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิก น

ดนั

การพิมพแ์พด

การซ่อมและดูแลรกัษารถยนต ์ การดูแลรกัษารถยนต ์ การดูแลรกัษารถยนต ์

การจดัการความสะอาดอาคาร การทําความสะอาดอาคาร การทําความสะอาดอาคาร 

งานพยาบาล งานพยาบาล งานพยาบาล 

จดัหาผา้ลินิน ตกแต่งผา้ลินินสําหรบัจดัส่ง

กลุ่มอาชพี งาน สาขา (สาขาทางอุตสาหกรรม) 

น นดิน อุตสาหกรรมการบิน ( )
การจดัการสินคา้ทางอากาศ

การทํา น

○ (1 กลุ่มอาชพี 3 งาน)

7 (14 กลุ่มอาชพี 26 งาน)



(i) และงานการเขา้ฝึกงานทางเทคนิค (ii) 

②－１

2  การจดัการความสะอาดอาคาร

1 งานพยาบาล

3 รและ

4 5 กซ ์

กลุ่มอาชพี งาน
งานพยาบาล งานพยาบาล 

กลุ่มอาชพี งาน 
 การจดัการความสะอาดอาคาร  การจดัการความสะอาดอาคาร 

หมายเหตุ:  1 พ.ย. 2017

กลุ่มอาชพี งาน 

การหล่อแบบ 
การหล่อแบบเหล็ก 

 

การหลอมโลหะ 
ได 

การหลอมแบบกดเพรสได 

การหล่อไดแคสต  ์
การหล่อไดแคสตแ์บบรอ้น 
การหล่อไดแคสตแ์บบเย็น 

 
การกลงึมาตรฐาน 
การกดั 

อร ์

แมชชีน เตอร  ์
การบีบอดัโลหะ การบีบอดัโลหะ 
โรงงานโลหะแผ่น  

การชบุเคลอืบผวิโลหะ 
การชุบโลหะดว้ยไฟฟ้า 
การชบุเคลือบสงักะสีแบบจุ่มรอ้น (กลัวาไนซ )์ 

การชบุผวิอะลูมเินียม การชบุผวิอะลูมเินียม 

การตกแต่ง 
งมือ 

การตกแต่งแม่พิมพ ์ 
 

  
  

การลงสี

การลงสีทางสถาปัตยกรรม 
การลงสีโลหะ 
การลงสีสะพานเหล็ก 
การลงสีสเปรย  ์

 
 

 

กลุ่มอาชพี งาน

การหล่อแบบ 
การหล่อแบบเหล็ก 

ล็ก 

การหลอมโลหะ 
ได 

การหลอมแบบกดเพรสได 

การหล่อไดแคสต  ์
การหล่อไดแคสตแ์บบรอ้น 
การหล่อไดแคสตแ์บบเย็น 
การกลงึมาตรฐาน 
การกดั 

ตอร  ์

แมชชีน เตอร  ์
การบีบอดัโลหะ การบีบอดัโลหะ 
งานเหล็ก  
โรงงานโลหะแผ่น  

การชบุเคลอืบผวิโลหะ 
การชุบโลหะดว้ยไฟฟ้า 
การชบุเคลือบสงักะสีแบบจุ่มรอ้น (กลัวาไนซ )์ 

การตกแต่ง 
องมือ 

การตกแต่งแม่พิมพ ์ 
ร 

  
  

การประกอบอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ การประกอบอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์

การประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ไฟฟ้าแบบหมุน
การประกอบหมอ้แปลงไฟฟ้า 
การประกอบแผงตูไ้ฟฟ้า/แผงควบคุม 

การประกอบอุปกรณค์วบคุมการเปิด/ปิด 

 
การผลติแผงวงจร การออกแบบแผงวงจร 

การผลติแผงวงจร 
 

การฉีดพลาสติก 
 

 

การลงสี 

การลงสีทางสถาปัตยกรรม 
การลงสีโลหะ 
การลงสีสะพานเหล็ก 
การลงสีสเปรย  ์

 
 

 
  

กลุ่มอาชพี งาน 

 

การกลงึมาตรฐาน 
การกดั 

เตอร  ์

แมชชีน เตอร  ์
การบีบอดัโลหะ การบีบอดัโลหะ 
โรงงานโลหะแผ่น  

การชบุเคลอืบผวิโลหะ 
การชุบโลหะดว้ยไฟฟ้า 
การชุบเคลือบสงักะสีแบบจุ่มรอ้น (กลัวาไนซ )์ 

การตกแต่ง 
องมือ 

การตกแต่งแม่พิมพ ์ 
กร 

  
การประกอบอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส  ์ การประกอบอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส  ์

การประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้า 

น 
การประกอบหมอ้แปลงไฟฟ้า 
การประกอบแผงตูไ้ฟฟ้า/แผงควบคุม 
การประกอบอุปกรณค์วบคุมการเปิด/ปิด 

 
การผลติแผงวงจร การออกแบบแผงวงจร 

การผลติแผงวงจร 
 

 

 
การฉีดพลาสติก 

 
 

การลงสี 

การลงสีทางสถาปัตยกรรม 
การลงสีโลหะ 
การลงสีสะพานเหล็ก 
การลงสีสเปรย  ์

 
 

 
  



②－２

(i) และงานการเขา้ฝึกงานทางเทคนิค (ii) 
6 อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง

7 อตุสาหกรรมการต่อเรอืและ
 

8 การซอ่มและดูแลรกัษารถยนต ์

9 อตุสาหกรรมการบนิ

13

10 การอาํนวยความสะดวก

11 การเกษตร

12

กลุ่มอาชพี งาน 
การกอ่สรา้งแบบหล่อ งานการกอ่สรา้งแบบหล่อ 

งานฉาบ งานฉาบ 
  

าง 

/  
การโหลด 

การเจาะ 
การบบีอดั 

  
การเสรมิความแข็งแรง การประกอบเหล็กเสน้ 

การตกแต่งภายใน 

 

งานฐานเหล็ก 
งานตกแต่งแผ่นกระดาน 

 

กลุ่มอาชพี งาน 

 
 

 

การลงสี
การลงสีโลหะ 
การลงสีสเปรย  ์

งานเหล็ก  

การตกแต่ง 
อ 

การตกแต่งแม่พิมพ ์ 

 

 

การกลงึมาตรฐาน 

ร ์

การกดั 
แมชชีน เตอร  ์

การประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ไฟฟ้าแบบหมุน 
การประกอบหมอ้แปลงไฟฟ้า 
การประกอบแผงตูไ้ฟฟ้า/แผงควบคุม 
การประกอบอุปกรณค์วบคุมการเปิด/ปิด 

 

กลุ่มอาชพี งาน 
การซ่อมและดูแลรกัษารถยนต  ์ การซ่อมและดูแลรกัษารถยนต  ์

กลุ่มอาชพี งาน 
 ดิน 

กลุ่มอาชพี งาน 

กลุ่มอาชพี งาน 

การเพาะปลูก ทําไร/่สวน 
การปลูกพชืเรอืนกระจก 
การปลูกพชืสวน ผกั 

การปลูกผลไม ้

การทําฟารม์ปศสุตัว ์
 

 
ฟารม์โคนม 

กลุ่มอาชพี งาน 

การทําประมงบนเรอืประมง 

การจบัปลาสคปิแจค๊ 
การทําประมงเบ็ดราว 
การจบัปลาหมกึ 

การทําประมงแบบอวนลอ้ม
การทําประมงแบบใชเ้รอือวนลาก 
การทําประมงดว้ยอวนตดิตา 
การทําประมงดว้ยอวนแบบยดึหลกั 
การใชต้ะกรา้จบัปูและกุง้ 

  

กลุ่มอาชพี งาน 
การปิดฝากระป๋อง การปิดฝากระป๋อง 
การแปรรูปสตัวปี์ก การแปรรูปสตัวปี์ก 
 

ดว้ย
ความรอ้น 
การผลติอาหาร

การผลติปลาเสน้อบแหง้ 
การผลติผลติภณัฑร์อ้น 
การผลติสนิคา้ปรุงรส 

การผลติสนิคา้รมควนั 

แบบ
ไม่ใชค้วามรอ้น
การผลติอาหาร

การผลติอาหารเค็ม 

การผลติอาหารแหง้ 
การผลติอาหารหมกั 

การผลติผลติภณัฑจ์ากปลา การผลติคามาโบโกะ 

การแปรรูป  

การผลติแฮม ไสก้รอก และเบค่อน การผลติแฮม ไสก้รอก และเบค่อน 
การทําขนมปัง การทําขนมปัง 

  
การผลติของหมกัดองจากการเกษตร การผลติของหมกัดองจากการเกษตร 

กลุ่มอาชพี งาน 
าร ร 

หมายเหตุ:  16 พ.ย. 2018

14  ธรุกจิรา้นอาหาร



“ ” (กระทรวงยุตธิรรม)

③－１

( , , ะเบยีน)

อา้งองิ: เว็บไซตก์ระทรวงยุตธิรรม “การรบัชาวต่างชาตใิหม่ (การสรา้งสถานะผูอ้ยู่อาศยัคน
เฉพาะทาง)”
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ny

หมายเลขตดิต่อ

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ประจาํภูมภิาคซปัโปโร

ซปัโปโร
12 โอโดร-ินิชชิโูอ-ข ุเมอืงซปัโปโร ฮอกไกโด  011-261-7502

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ประจาํภูมภิาคเซน็ได

ได
1-3-20 โกรนิ มยิางโินะ-ข ุเมอืงเซน็ได มยิางิ 022-256-6076

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ประจาํภูมภิาคโตเกยีว

5-5-30 โคนัน มนิาโตะ-ข ุโตเกยีว
แผนกการจา้งงานและสถานะ

0570-034259
(ต่อ 330)

ต
โยโกฮามะ 

10-7 โทรฮิามะ-โช คานาซาวะ-ข ุเมอืงโยโกฮามะ คา
นากาวะ 045-769-1720

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ประจาํภูมภิาคนาโกยะ

5-18 โชโฮ-โช มนิาโตะ-ข ุเมอืงนาโกยะ ไอจิ
(การรบัและการบูรณาการ)
แผนกสถานะ
( )
แผนกการจา้งงานและสถานะ II

แผนกสถานะ
052-559-2112
แผนกการจา้งงานและสถานะ II
052-559-2110

หมายเลขตดิต่อ

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ประจาํภูมภิาคโอซากะ

1-29-53 นันโค คติะ ซมุโินเอะ-ข ุเมอืงโอซากะ โอซา
กะ 06-4703-2110

ต
โกเบ 

เบ
29 ไคกนั-โดร ิชโูอ-ขเุมอืงโกเบเฮยีวโงะ 078-391-6377 (หลกั)

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ประจาํภูมภิาคฮโิรชมิะ

อาคารดําเนินการดา้นกฎหมายของรฐับาลเมอืงฮโิรมิ
ชะ
2-31 คาม-ิฮชัโชโบร ินะคะ-ข ุเมอืงฮโิรชมิะ ฮโิรชมิะ

แผนกสถานะ

082-221-4412 (หลกั)

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ประจาํภูมภิาคทาคามทัซ ึ

อาคารฐับาลรว่มแผนกกฎหมายเมอืงทาคามทัซ ึ
1-1 มารโุนะอชุ ิเมอืงทาคามทัซ ึคากาวะ 087-822-5852

สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ประจาํภูมภิาคฟุคโุอกะ

ศูนยด์ําเนินการทางกฎหมายรฐับาลเมอืงฟุคโุอกะ
หมายเลข 1
3-5-25 ไมซชุโูอ-ขเุมอืงฟุคโุอกะ ฟุคโุอกะ 092-717-5420

ต
นะฮะ 

นะฮะ
1-15-15 ฮกิาวะ เมอืงนะฮะ โอกนิาวะ

แผนกสถานะ

098-832-4186



/แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ

กองการเดนิเรอื  
สาธารณูปโภค ขนส่ง และ

2-1-3 คาซมุิกาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว
แผนกอุตสาหกรรมการขนส่ง 

โทร. 03-5253-8634

กองการคมนาคมฮอกไกโด 10 โอโดร ินิช ิชโูอ-ขซุปัโปโร ฮอกไกโด
แผนกส่งเสรมิการเดนิเรอื แผนกลูกเรอืและอุตสาหกรรม
การขนส่ง

โทร. 011-290-1012

กองการคมนาคมโทโฮคุ 1 เทปโปโช มิยางโินะ-ข ุเซ็นได มิยางิ
กรมส่งเสรมิการเดนิเรอื แผนกอุตสาหกรรมการขนส่ง

โทร. 022-791-7512

กองการคมนาคมคนัโต 5-57 คติานะคาโดร ินะคะ-ข ุโยโกฮามะ คานากาวะ
กรมส่งเสรมิการเดนิเรอื แผนกอุตสาหกรรมการขนส่ง 

โทร. 045-211-7223

กองการคมนาคมโฮคุรคุิ ชเินทซ ึ 1-2-1 มิซาค-ิโช ชโูอ-ขเุมืองนีงาตะ นีงาตะ
กรมการเดนิเรอื แผนกอุตสาหกรรมการเดนิเรอื

โทร. 025-285-9156

กองการคมนาคมชบูุ 2-2-1 ซนั-โนะมารุ นะคะ-ข ุนาโกยะ ไอจิ
กรมส่งเสรมิการเดนิเรอื แผนกอุตสาหกรรมการขนส่ง

โทร. 052-952-8020

กองการคมนาคมคนิคิ 4-1-76 โอเทมาเอะ ชโูอ-ขเุมืองโอซากะ โอซากะ
กรมส่งเสรมิการเดนิเรอื แผนกอุตสาหกรรมการขนส่ง

โทร. 06-6949-6425

กรมควบคุมการคมนาคมโกเบ 1-1 ฮาโตบะมาช ิชโูอ-ขโุกเบ เฮียวโงะ
กรมส่งเสรมิการเดนิเรอื แผนกอุตสาหกรรมการขนส่ง

โทร. 078-321-3148

กองการคมนาคมชโูกคุ 6-30 คาม-ิฮชัโชโบร ินะคะ-ข ุเมืองฮิโรชมิะ ฮิโรชมิะ
กรมส่งเสรมิการเดนิเรอื แผนกอุตสาหกรรมการขนส่ง

โทร. 082-228-3691

กองการคมนาคมชโิคคุ 3-33 ซนัพอรท์ ทาคามทัซึคากาวะ
กรมส่งเสรมิการเดนิเรอื แผนกอุตสาหกรรมการขนส่ง

โทร. 087-802-6816

กองการคมนาคมควิชู
2-11-1 สถานีฮาคาตะตะวนัออก ฮาคาตะ-ข ุเมอืงฟุคโุอกะ ฟุคโุอกะ 
กรมส่งเสรมิการเดนิเรอื แผนกอุตสาหกรรมการขนส่ง โทร. 092-472-3158

สํานักงานเลขาธกิารโอกนิาวะ 2-1-1 โอโมโรมาช ินะฮะ โอกนิาวะ
กรมการคมนาคม แผนกลูกเรอื

โทร. 098-866-1838

③－２

“ ” 
(การต่อเรอืและการเดนิเรอื)

(การกอ่สรา้ง)

(การกอ่สรา้ง (ต่อ))

 /แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 

  
สาธารณูปโภค ขนส่ง  

2-1-3 คาซมุิกาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว
แผนกรกัษาตลาดการกอ่สรา้ง โทร. 03-5253-8283

กองการพฒันาฮอกไกโด 2โชแมะ คติะ-ฮาชโิจ-นิซคิติะ-ข ุซปัโปโร
กรมส่งเสรมิธรุกจิ แผนกอุตสาหกรรมการ
กอ่สรา้ง

โทร. 011-709-2311 
（หมายเลขภายใน: 5895） 

กองการพฒันาภูมิภาคโทโฮคุ 3-3-1 ฮอนโช อาโอบะ-ข ุเซ็นได
กรมการกอ่สรา้ง แผนกอุตสาหกรรมการกอ่สรา้ง

โทร. 022-263-6131

กองการพฒันาภูมิภาคคนัโต 2-1 ชนิโตชนิ ชโูอ-ขเุมืองไซตามะ ไซตามะ
กรมนโยบายการกอ่สรา้ง แผนกอุตสาหกรรมการกอ่สรา้ง I

โทร. 048-601-3151

กองการพฒันาภูมิภาคโฮคุรคุิ 1-1-1 มิซาค-ิโช ชโูอ-ขเุมืองนีงาตะ นีงาตะ 
กรมการกอ่สรา้ง แผนกการวางแผนอุตสาหกรรมการกอ่สรา้ง

โทร. 025-370-6571

กองการพฒันาภูมิภาคชบูุ 2-5-1 ซนัโนะมารุ นะคะ-ข ุนาโกยะ ไอจ ิ
กรมนโยบายการกอ่สรา้ง แผนกอุตสาหกรรมการกอ่สรา้ง โทร. 052-953-8572

กองการพฒันาภูมิภาคคนิคิ
1-5-44 โอเทมาเอะ ชโูอ-ขโุอซากะ
กรมนโยบายการกอ่สรา้ง แผนกอุตสาหกรรมการกอ่สรา้ง I โทร. 06-6942-1071

 /แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 

กองการพฒันาภูมิภาคชโูกคุ 2-15 ฮชัโชโบร ินะคะ-ข ุฮิโรชมิะ
แผนกการวางแผนกอ่สรา้งและ
อุตสาหกรรมการกอ่สรา้ง

โทร. 082-221-9231

กองการพฒันาภูมิภาคชโิคคุ 3-33 ซนัพอรท์ ทาคามทัซึ
แผนกการวางแผนกอ่สรา้งและ
อุตสาหกรรมการกอ่สรา้ง 

โทร. 087-811-8314

กองการพฒันาภูมิภาคควิชู 2-10-7 สถานีฮาคาตะ ฮิกาช ิฮาคาตะ-ข ุเมืองฟุคุโอกะ ฟุคุโอกะ 
แผนกนโยบายการกอ่สรา้งและอุตสาหกรรมการกอ่สรา้ง

โทร. 092-471-6331
(ต่อ: 6147,6142)

สํานักงานเลขาธกิารโอกนิาวะ 2-1-1 โอโมโรมาช ินะฮะ โอกนิาวะ
กรมการพฒันาและกอ่สรา้ง แผนกอุตสาหกรรมการกอ่สรา้งและ
การพฒันาภูมิภาค

โทร. 098-866-1910

 /แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 

กองยานยนต  ์  สาธารณูปโภค 
ขนส่ง และ

2-1-3 คาซมุิกาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว
โทร. 03-5253-8111

(42426、42414)

 /แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 

กองการบิน  สาธารณูปโภค 
ขนส่ง 

2-1-3 คาซมุิกาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว
โทร. 03-5253-8111

กรมเครอืข่างการบนิ (ต่อ: 49114)
แผนกการวางแผนเครอืข่างการบนิ

( )

กรมความปลอดภัย แผนกดําเนินการดา้นความปลอดภัยลูกเร ือ

สํานักนโยบาน

(ต่อ: 50137)

( )

(การอํานวยความสะดวก)

(การดแูลรกัษารถยนต)์

(อตสุาหกรรมการบนิ)

 /แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 

หน่วยงานการ  
สาธารณูปโภค ขนส่ง 

2-1-2 คาซมุิกาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว
 ยว

โทร. 03-5253-8367

กองการคมนาคมฮอกไกโด 10 โอโดร ินิช ิชโูอ-ขซุปัโปโร ฮอกไกโด
กรมการ  

โทร. 011-290-2700

กองการคมนาคมโทโฮคุ 1 เทปโปโช มิยางโินะ-ข ุเซ็นได มิยาง ิ
 แผนก

โทร. 022-791-7509

กองการคมนาคมคนัโต 5-57 คติานะคาโดร ินะคะ-ข ุโยโกฮามะ คานากาวะ 
 แผนก

โทร. 045-211-1255

กองการคมนาคมโฮคุรคุิ ชเินทซ ึ 1-2-1 มิซาค-ิโช ชโูอ-ขุ เมืองนีงาตะ นีงาตะ
 แผนก

โทร. 025-285-9181

กองการคมนาคมชบูุ
2-2-1 ซนัโนะมารุ นะคะ-ข ุนาโกยะ ไอจ ิ
กรมการ  

โทร. 052-952-8045

กองการคมนาคมคนิคิ 4-1-76 โอเทมาเอะ ชโูอ-ขเุมืองโอซากะ โอซากะ
 แผนก

โทร. 06-6949-6466

กองการคมนาคมชโูกคุ
6-30 คามิ-ฮชัโชโบร ินะคะ-ข ุเมืองฮิโรชมิะ ฮิโรชมิะ

 แผนก
โทร. 082-228-8701

กองการคมนาคมชโิคคุ
3-33 ซนัพอรท์ ทาคามทัซึคากาวะ

 แผนก
โทร. 087-802-6735

กองการคมนาคมควิชู
2-11-1 สถานีฮาคาตะตะวนัออก ฮาคาตะ-ข ุเมืองฟุคุโอกะ ฟุคุโอกะ
กรมการ  

โทร. 092-472-2330

สํานักงานเลขาธกิารโอกนิาวะ 2-1-1 โอโมโรมาช ินะฮะ โอกนิาวะ
กรมการคมนาคม สํานักงานการวางแผน

โทร. 098-866-1812



③－３

“ ” 
(การเกษตร) ( )

 /แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 
กองการประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมง 1-2-1 คาซมุิกาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว

แผนกการทํานาและสตรี
โทร. 03-6744-2162

กองการเกษตรฮอกไกโด
2-22 มินาม ิ22โจ นิซ ิ6 โชแมะ ชโูอ-ขุ ซปัโปโร 
ฮอกไกโด
กรมอุตสาหกรรมการจดัการผลติภณัฑ ์แผนกการ
พฒันาผูนํ้า

โทร. 011-330-8809

กองการเกษตรโทโฮคุ
3-3-1 ฮอนโช อาโอบะ-ข ุเซ็นได มิยางิ

กรมสนับสนุนการจดัการและธุรกจิ แผนกสนับสนุนการ
จดัการ

โทร. 022-221-6217

กองการเกษตรคนัโต
2-1 ชนิโตชนิ ชโูอ-ขุ เมืองไซตามะ ไซตามะ
อาคารรฐับาลชโิตชนิ ไซตามะ หมายเลข 2
กรมสนับสนุนการจดัการและธุรกจิ แผนกสนับสนุนการ
จดัการ

โทร. 048-740-0394

กองการเกษตรโฮคุรคิุ 2-2-60 ฮิโรซากะ คานาซาวะ อิชคิาวะ
กรมสนับสนุนการจดัการและธุรกจิ แผนกสนับสนุนการ
จดัการ

โทร. 076-232-4238

กองการเกษตรโทไค
1-2-2 ซนัโนะมารุ นะคะ-ข ุนาโกยะ ไอจ ิ
กรมสนับสนุนการจดัการและธุรกจิ แผนกสนับสนุนการ
จดัการ

โทร. 052-223-4620

กองการเกษตรคนิคิ
นิชโินะโทอนิทซ ึชโิมโชจามาช ิซาการุ โชจบิโุระโช คามิเกยีว-
ข ุเมืองเกยีวโต เกยีวโต

กรมสนับสนุนการจดัการและธุรกจิ แผนกสนับสนุนการ
จดัการ

โทร. 075-414-9055

กองการเกษตรชโูกค ุชโิคคุ
1-4-1 ชโิมอชิ ีคติะ-ข ุเมืองโอคายามะ โอคายามะ

กรมสนับสนุนการจดัการและธุรกจิ แผนกสนับสนุนการ
จดัการ

TEL 086-224-8842

กองการเกษตรควิชู
2-10-1 คาซกูะ นิช-ิข ุเมืองคุมาโมโตะ คุมาโมโตะ

กรมสนับสนุนการจดัการและธุรกจิ แผนกสนับสนุนการ
จดัการ

TEL 096-300-6375

สํานักงานเลขาธกิารโอกนิาวะ 
2-1-1 โอโมโรมาช ินะฮะ โอกนิาวะ

อาคารรฐับาลภูมิภาคนะฮะ หมายเลข 2

แผนกการจดัการกระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมง

TEL 098-866-1628

 /แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 

หน่วยงานการทําประมง กระทรวง
เกษตร ป่าไม ้และประมง

1-2-1 คาซมุกิาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว

แผนกการวางแผน ทีมแรงงานการทําประมง

โทร. 03-6744-2340

/แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 

กงอสนับสนุนทางสงัคม กระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ

1-2-2 คาซมุกิาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว

สํานักงานคนงานสงัคมสงเคราะห ์

โทร. 03-5253-1111

(ต่อ: 2125,3146)

/แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 
กองอุตสาหกรรมการผลิต กระทรวง
เศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม

1-3-1 คาซมุกิาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว โทร. 03-3501-1691

(  3 สาขาการผลิต) 1-3-1 คาซมุกิาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว โทร. 03-3501-1689

/แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 

กองอุตสาหกรรมการผลิต กระทรวง
เศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม 

1-3-1 คาซมุกิาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว
สํานักงานอุตสาหกรรมการหล่อวสัดุ 

โทร. 03-3501-1063

(  3 สาขาการผลิต) 1-3-1 คาซมุกิาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว โทร. 03-3501-1689

/แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 

กองนโยบายการพาณิชยแ์ละขอ้มูล 
กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และ
อุตสาหกรรม

1-3-1 คาซมุกิาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว
แผนกอุตสาหกรรมขอ้มูล

โทร. 03-3501-6944

(  3 สาขาการผลิต)
กองอุตสาหกรรมการผลิต กระทรวง
เศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม 

1-3-1 คาซมุกิาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว โทร. 03-3501-1689

 /แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 

กองอุตสาหกรรมอาหาร กระทรวง
เกษตร ป่าไม ้และประมง

1-2-1 คาซมุกิาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว
แผนกพฒันาวฒันธรรมอาหารและตลาด

โทร. 03-6744-7177

 /แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 

กองอุตสาหกรรมอาหาร กระทรวง
เกษตร ป่าไม ้และประมง 

1-2-1 คาซมุกิาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว
แผนกการผลิตอาหาร

โทร. 03-6744-7180

/แผนก รายละเอยีดการตดิต่อ 

กองบรกิารดา้นเภสัชกรรมและ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
แรงงาน และสวสัดิการ

1-2-2 คาซมุกิาเซค ิชโิยดะ-ข ุโตเกยีว
แผนกสุขภาพและสุขลกัษณะ

โทร. 03-5253-1111
(ต่อ 2432)

(งานพยาบาล)

(
)

( กร
)

( )

(รา้นอาหาร)

( )

(การจดัการความสะอาดอาคาร)



ขอ้มูลตดิต่อ
อยู่ ฯลฯ

รหสัไปรษณีย ์ โทร. โทรสาร อเีมล

ฟิ
ลปิปินส

์

สถานทูตสาธารณรฐัฟิลปิปินสป์ระจาํประเทศ

สํานักงานแรงงานต่างประเทศ
http://polotokyo.dole.gov.ph/

106-8537 5-15-5 รปปงง ิมนิาโตะ-ข ุโตเกยีว
03-6441-0428

03-6441-3436 polotokyo@gmail.com องักฤษ ฟิลปิปินส ์
03-6441-0478

ต่างประเทศ

การจา้งงานต่างประเทศ ฟิลปิปินส ์
Administration 

สํานักงานบรกิารกอ่นการจา้งงาน
http://poea.gov.ph/

1550 แบลส เอฟ. อาคารโอเปิล หวัมุมออร ์
ตกิสัอเวนิว อดีเีอสเอ เมอืงมนัดาลูยง  

+632-722-
1162 - marketdev@poea.gov.ph องักฤษ ฟิลปิปินส ์

กมัพู
ชา

สถานทูตราชอาณาจกัรกมัพูชาประจาํประเทศ 107-0052 8-6-9 อาคาซากะ มนิาโตะ-ข ุ
โตเกยีว

03-5412-8521
03-5412-8526

camemb.jpn@mfaic.gov.kh
 องักฤษ เขมร080-3459-

7889 rithy_bbajp@yahoo.com

ต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชพีแห่ง
ราชอาณาจกัรกมัพูชา

-
อาคาร #3,ถนนสหพนัธรฐัรสัเซยี 

สงักตั เต็กลาก I ขาน ตุลกก๊
พนมเปญ ราชอาราจกัรกมัพูชา

+855-
23880474

- sopheakhoung@yahoo.co
m องักฤษ เขมร

+855-
78449959

มองโกเลยี

150-0047 21-4 คามยิะโช ชบุิยะ-ข ุโตเกยีว 03-3469-2088
03-3469-2216

tokyo@mfa.gov.mn  องักฤษ มองโกเลยี
03-3469-2192

ต่างประเทศ นและ
สวสัดกิารสงัคม

17042 บรกิารดา้นแรงงานและสวสัดกิาร
สงัคม ชงิกสิอเวนิว  2 เขตคาน-

อลู เมอืงอลูานบาตอร ์มองโกเลยี 

+976-
77121285

+976-
70136990

ssw@hudulmur-
halamj.gov.mn

องักฤษ มองโกเลยี

* งาน
เดอืน ก.ย. 2019

เมยีนมาร์

สถานทูตสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมารป์ระจาํ 140-0001 4-8-26 คติะ-ชนิากาวะ ชนิากาวะ-ข ุ
โตเกยีว

03-3441-9291 03-3447-7394 contact@myanmar-
embassy-tokyo.net  พม่า องักฤษ

ต่างประเทศ กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงตรวจคน
เขา้เมอืงและประชากรแห่งสหภาพเมยีนมาร ์

(รอการยนืยนั)

“ ”
(

ทกัษะเฉพาะทาง)

[อา้งองิ: “การรบัคนงานชาวต่างชาตใิหม่ ( สถานะผูอ้ยู่อาศยั “ ”)” ]
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

③－４



77,174 
67,907 

58,675 

37,158 36,679 36,529 

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

No. 1
Tokyo

No. 2
Kanagawa

No. 3
Saitama

No. 45
Akita

No. 46
Iwate

No. 47
Aomori

yen

*จากการสํารวจครวัเรอืน กองสถติ ิ (ปี 2017, รายไดแ้ละการใชจ้า่ย
( ) )
*ค่าใชจ้า่ยในการใชช้วีติ รวมถงึ ค่าอาหาร สาธารณูปโภค  และค่าใชจ้า่ยดา้นสุขภาพ
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ปุ่น

出入国在留管理庁

รายไดต้อ่เดอืน (เงินสดพรอ้มใช)้
○ การเทยีบคา่ใชจ้า่ยในการใชช้วีติในประเทศ

โตเกยีว (ลาํดบั 1): 113,557 เยน …(2)
ยามากชู ิ (ลาํดบั 47): 76,385 เยน
ความตา่ง: 37,172 เยน

○ (คา่เชา่และคา่ใชจ้่ายในการใชช้วีติ), สามารถคาดเดารายไดต้อ่เดอืน (เงินสดพรอ้มใช)้ โดยประมาณได้
ตวัอย่าง 1 (เขตเมอืง): 228,800 เยน（หมายเหตุ 1）（เงนิเดอืน）－（(1) (ค่าเชา่) + (2) (ค่าใชจ้า่ยในการใชช้วีติ))＝ 38,069 เยน（เงนิสดพรอ้มใช）้

ตวัอย่าง 2 (เขตภมูภิาค): 180,500 เยน（หมายเหตุ 1）（เงนิเดอืน ）－（38,447 เยน（หมายเหตุ 2）(ค่าเชา่)+86,440 เยน（หมายเหตุ 3）(ค่าใชจ้า่ยในการใชช้วีติ))
＝ 55,613 เยน（ เงนิสดพรอ้มใช ้）

หมายเหตุ 1: สรา้งจาก “ 2018” เงนิเดอืนสาํหรบัผูม้อีายุ 20-24 ปีในโตเกยีว (ลาํดบั 1) และมยิาซากิ (ลาํดบั 47) กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิาร
หมายเหตุ 2: คา่เชา่รายเดอืนในเขตมยิาซากิ (ลาํดบั 41)    หมายเหตุ 3: คา่ใชจ้า่ยในการใชช้วีติรายเดอืนในเขตมยิาซากิ (ลาํดบั 41).

○

○ การเทยีบคา่เชา่ในประเทศ
โตเกยีว (ลาํดบั 1): 77,174 เยน (1)
อาโอโมร ิ (ลาํดบั 47): 36,529 เยน
ความตา่ง: 40,645 เยน

ประโยชนใ์นการทํางานในเขตภูมภิาค (ระดบัรายจา่ยในการใชช้วีติ ฯลฯ)

１か月当たり家賃ค่าเชา่รายเดอืน รายจา่ยในการใชช้วีติรายเดอืน

④

* อาศยั กองสถติ ิ (2013)・



 
เรยีนรูจ้ากการฝึกงานทางเทคนิคของพวกเขา 

ในฐานะนายชา่งกอ่สรา้ง อโอกาสดสีาํหรบั

ประเทศบา้นเกดิ

 การทาํงานดว้ย
 ปุ่ น

ตอ่
เรยีนรูม้า

ผมอยากทุม่เทใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิของเวยีดนามใน
อนาคตI

[ ]

・  1: ประมาณ 167,000 เยน
↓

・  1: ประมาณ 192,000 เยน (รวมถงึ
 ฯลฯ)

↓
・  2: ประมาณ 194,000 เยน

ความคดิของคนงาน

・ : โตเกยีว
・ : การกอ่สรา้งและวศิวกรรมโยธา
・การขาย: 31.5 พนัลา้นเยน (นับจากปี 2018)
・ :  2016
(  ม.ค. 2019: ลูกจา้ง 4 คน, ผูเ้ขา้ฝึกงานทางเทคนิค 36 คน)

รบั

 พวกเขาจะถูกจดัใหอ้ยู่ในกลุ่ม “ผูเ้ขา้ฝึกงานทางเทคนิค (i) หรอื (ii) 
+ คนงานกอ่สรา้งชาวต่างชาต ิหรอืผูเ้ขา้ฝึกงานทางเทคนิค (iii) + ” 

การทําใหส้ภาพแวดลอ้มของพวกเขาง่ายต่อการอยู่
 (  ดการกจิกรรมต่างๆ ฯลฯ)

กจิกรรม ดนาม การเทศนโ์ดยแม่ช ี
ฯลฯ 

・4 เดอืน: ( นิค)
・1 เดอืน: ( , , กฎหมายแรงงาน, ฯลฯ)
・1 เดอืนต่อมา*: เขา้รว่มในงานแบบหล่อในฐานะผูเ้ขา้ฝึกงานทางเทคนิค
・3 ปีต่อมา*: (สถานะผูอ้ยู่อาศยั: มาย), ยงัคงทํางาน

ดา้นแบบหล่อ
・จาก 4 ปีต่อมา*: ควบคุมดูแลเด็กผูเ้ขา้ฝึกงานประมาณ 5 
*

ชาวต่างชาติ

・ประสบการณ ์24 เดอืนในฐานะคนงานกอ่สรา้งชาวต่างชาติ
・คุณสมบตั:ิ 2, การฝึกทกัษะการชกัรอก, 

・ : N2
・
・นอกจากการอธบิายคําแนะนําหวัหนา้คนงานใหผู้เ้ขา้ฝึกงานทางเทคนิคฟัง 

คาํแนะนําคนงาน

ชายชาวเวยีดนาม
(29)

⑤－１



 
ฝึกสอนและผูเ้รยีนรู ้

 2020 หนดใหม่
 3 ปี 

บุคลากร 

ารหา
เงนิ กษะ

นอกจากการทํางาน ก

[ (คนงาน
ชาวต่างชาตอิยู่ดา้นซา้ย)]

・ ผูเ้ขา้ฝึกงานทางเทคนิค : ประมาณ 150,000 เยน
↓

・  1 ( ): ประมาณ
260,000 เยน

↓
・ (ยอ่ย): ประมาณ 290,000 เยน

・ : ชบิะ
・ : งานชา่งไม,้ 
・การขาย: 200 ลา้นเยน (นับจากปี 2017)
・ :  2012
(  ม.ค. 2019: คนงานกอ่สรา้งชาวตา่งชาต ิ4 คน, ผูเ้ขา้ฝึกงานทาง

เทคนิค 8 คน)

รบั

 เชน่ ผูเ้ขา้ฝึกงานทางเทคนิคและคนงานกอ่สรา้งชาวตา่งชาตจิะตอ้ง
 ทกุคนทาํงานรว่มกนัในงาน

สรา้งรายการ ใน ตวัอกัษรฮริางานะ ตวัอกัษรโรมนั และภาษาองักฤษ แลว้
 

อาสาสมคัร

・1 เดอืน:  ( )
・1 เดอืน:  (โดยเฉพาะการแยะขยะ)
・2 เดอืนตอ่มา*: 
・3.5 ปีตอ่มา*: (สถานะผูอ้ยูอ่าศยั: ), ยงัคงทาํงานดา้นแบบหลอ่
・3.8 ปีตอ่มา*: ฝึกสอนเด็กผูเ้ขา้ฝึกงาน 4 
* 

ชาวต่างชาติ

・ ประสบการณ ์24 เดอืนในฐานะคนงานกอ่สรา้งชาวต่างชาติ
・คณุสมบตั:ิ หวัหนา้คนงาน 
เดอืน 
・ : N3
・เขา้รว่มในงานประกอบ 
・  และจดั

คาํแนะนําคนงาน

ชายชาวฟิลปิปินส ์
(30)

⑤－２

ความคดิของคนงาน



 ไดร้บัการทดสอบทกัษะเกรด 1/ใบอนุญาต
ขนาดใหญ่ ขา้ฝึกงานทาง
เทคนิค (3-5 ปี)

การวาดเสน้ทางอาชพี ตอบรบัการฝึกงาน

ผมไม่ไดแ้ค่เรยีนรูท้กัษะ ปุ่น และผม
จะเป็นหวัหนา้คนงาน

ผมทํางานดว้ย

กบัแบ่งปัน
วฒันธรรมเวยีดนามของผมเอง

[ าไป
ในแบบหล่อ]

 1: 245,000 เยน (ฐานเงนิเดอืน
148,000 เยน)

 1: 315,000 เยน (ฐาน
เงนิเดอืน 166,000 เยน)

 3:  340,000 yen
(  170,000 เยน + 7,000 เยน)

・ : เขตยามากาตะ
・ : 
・การขาย: 4.4 พนัลา้นเยน (นับจากปี 2017)
・ :  2000
(  31 ม.ค. 2011: คนงานกอ่สรา้งชาวต่างชาต ิ4 คน, ผูเ้ขา้ฝึกงานทางเทคนิค 17 คน)

ตอบรบั

 คนงานชาวต่างชาตเิขา้ใจการฝึกฝนคนงานอย่าง
ละเอยีดและการประเมนิคนงาน ต่างๆ โดยการแสดงเสน้

 ต่างๆ 

คนงานชาวต่างชาตยิงัไดเ้ขา้รว่มการแข่งขนัภายในบรษิทัดา้นทกัษะ ต่างๆ จะไดร้บัการปฏบิตัเิหมอืนกบัชา่ง
 

ในดา้นสทิธปิระโยชน ์ ยค่าเดนิทาง
สําหรบัคนงานกอ่สรา้งชาวต่างชาติ

・จาก3เดอืน : ( ทางเทคนิค)
・1 เดอืน:  
・1 เดอืนต่อมา*: 
・3 ปีต่อมา*:  
ตําแหน่งเป็นผูด้ําเนินการ
・5 ปีต่อมา*: (สถานะผูอ้ยู่อาศยั: ), ยงัคงทํางานดา้นแบบ

หล่อ
・จาก 5 ปีต่อมา*: ฝึกสอนเด็กผูเ้ขา้ฝึกงาน 5-8 คนในฐานะหวัหนา้ผูเ้ขา้ฝึกงาน นะหวัหนา้คนงาน

* 

ชาวต่างชาติ

・ประสบการณ ์31 เดอืนในฐานะคนงานกอ่สรา้งชาวต่างชาติ
・คุณสมบตั:ิ การทดสอบทกัษะเกรด 3rd (ผ่านเกรด 2nd แลว้)
・ : N2
・
・  นา้คนงานย่อย

 ฝึกสอนผู ้
เขา้ฝึกงานทางทคนิค

คาํแนะนําคนงาน

ชายชาวเวยีดนาม
(29)

⑤－３

ความคดิของคนงาน



 
 

ระบบ “ ” ใหม่คอืระบบการตอ้นรบัผูเ้ขา้ฝึกงาน

 แลว้เพราะ

 มนัสะดวกสบายมาก!

!!

ค่าหอพกัเพยีง 15,000 เยน ต่างๆ จงึมี

 เอ・ : อู่ต่อเรอื เอ ・ : เขตชโิคค ุฯลฯ
・ประเทศบา้นเกดิของคนงานชาวต่างชาต:ิ ประเทศจนี

รบั

สรา้งหอพกัใหม่ 

・หอ้งขนาด 6  ・อาหารกลางวนัฟรแีละทําอาหารดว้ยตวัเองได ้

・  

・หอพกัพรอ้มการตกแต่งราคา 15,000 เยนต่อเดอืน

・  10 นาท ีจงึไม่จาํเป็นตอ้งใชร้ถยนต ์

・ใกลส้นามกฬีา สามารถสนุกสนานไปกบักฬีาฟุตบอลและบาสเกตบอลได ้

สภาพแวดลอ้มแบบบา้น

・  ・ของขวญัสําหรบัวนัปีใหม่จนีและเทศกาลฤดใูบไมร้ว่ง ฯลฯ

การสนับสนุนการใชช้วีติแบบเต็มรปูแบบ

・มล่ีามประจาํการตลอด 24 

・มจีดหมายขา่วภายในรายเดอืนสําหรบัผูเ้ขา้ฝึกงาน (  ฯลฯ)
1 เดอืน: 
1 เดอืน: 
1 เดอืนตอ่มา: 
36 เดอืนตอ่มา: เขา้รว่มในฐานะคนงานใน การตอ่เรอื
24 เดอืนตอ่มา: แนะนําเด็กผูเ้ขา้ฝึกงาน 10 น
อนาคต: (i)

-

หอพกัใหม่ พเิศษสาํหรบั
ชาวตา่งชาติ (ภายนอก)

 ะบลิเลยีด และ
โรงยมิ หอ้งสว่นตวัสะอาดครวัทาํอาหารเอง

การเรยีนมารยาทการใชจ้กัรยาน (ยนิูเวอรแ์ซล สตดูโิ )

งานฉลองในหอพกั

⑤－４



 ชว่ยใหค้นงาน
ชาวตา่งชาตไิดเ้ขา้รว่มในการฝึกฝน การตอ่เรอืเฉพาะทางจากการทาํงาน
จรงิ 
ดว้ยระบบการรบั “ ” ใหม่ มจะถกู

 ปุ่ นและประเทศ
บา้นเกดิ

ฉนัทํางานใน การต่อเรอืเฉพาะทาง เขา้รว่มในงาน
 ฉนัสามารถทํางานไดอ้ย่างสบายใจในทนัทเีพราะฉนัมปีระสบการณ์

บรษิทับี
หากฉนัมคีําถาม นที
พรอ้มความชว่ยเหลอืจากล่าม

ค่อยๆ 

หอพกัไดร้บัการปรบัปรุงใหม่และสะอาด และมรีาคา 20,000 เยน รวมค่า
 อการ

อยู่อาศยั
ฉนัสามารถยมืจกัรยานไดฟ้ร ี เล่นไป
รอบๆ

 บี・ : อูต่อ่เรอื บี
・ : ภมูภิาคควิช ูฯลฯ
・ประเทศบา้นเกดิของคนงานชาวตา่งชาต:ิ เวยีดนาม

รบั

・  ทาํใหแ้น่ใจวา่คนงานชาวเวยีดนามจะทาํงาน
ไดอ้ยา่งปลอดภยัไรก้งัวล 

・  และความชว่ยเหลอืตอ่ผูเ้ขา้
ฝึกงาน ญาณ 

・มลีา่มภาษาเวยีดนามแบบเต็มเวลาในแตล่ะสาํนักงาน 

・
・  6 เดอืนโดยบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใหก้อ่นเดิ

การตดิตามสถานะการจา้งงาน ฯลฯ

・ (ทกุ 3 เดอืน)

・ ทาํงาน

・  

・  และคาํนึงถงึการเดนิทางโดยมจีกัรยานใหย้มืใชง้านฟรี

6 เดอืน: 
2 เดอืน: ฝึกฝนดา้นทกัษะ 
2 : เขา้ฝึกงาน

ทางเทคนิค
(i) และ (ii) (รวม 36 เดอืน): มอื

อาชพี
: เขา้รว่มในงา

มอบหมายการตอ่เรอืเฉพาะทางในฐานะคนงาน
: (i) (ตามแผน) 

( )

-

หอพกัใกลโ้รงงาน (ภายนอก)รษิทั
⑤－５



 ามารถแสดงผล
บชาวต่างชาติ

และบรษิทั

องยาก 

ฉนัสนุกกบังานของฉนั

ถา้เป็นไปได ้ (ประมาณ 5 ปี)
สภาพแวดลอ้มการอยูอ่าศยัของลูกจา้งเพรยีบพรอ้ม  
(LAN) ไรส้าย ดได้
ตลอดเวลา 
มสีนามบาสเกต็บอลของบรษิทัใกลก้บัโรงงาน ฉนัดใีจมาก เพราะใน
ฐานะคนฟิลปิปินส ์ฉนัรกับาสเกต็บอล

ขอ้บงัคบัตา่งๆ อยา่งดี

ฉนัสามารถเกบ็เงินใหค้รอบครวัไดโ้ดยมคี่าหอพกั 18,000 เยน รวม
สาธารณูปโภค

บรษิทัมชีดุทํางาน น

อ ซี・ : อูต่อ่เรอื ซ ี・ : ภมูภิาคชโูกคุ
・ประเทศบา้นเกดิของคนงานชาวตา่งชาต:ิ ฟิลปิปินส ์

รบั

ปรบัปรงุการใชเ้วลาวา่ง

・จดักจิกรรม ก ทาํให ้
 คนงานชาวตา่งชาต ิและระหวา่ง

 นําไปสูก่ารพฒันาการทาํงานเป็นทมี

・ เกดิ

・  น เชน่ งาน
แขง่ขนักฬีาและเทศกาลตา่งๆ งคมโดยการ
เขา้รว่มกจิกรรมทาํความสะอาดชมุขน 

 

สนับสนุนการใชช้วีติอย่างเต็มรปูแบบ

・มไีว-

・ อลดภาระ
ของการอยู่อาศยัในตา่งประเทศ

2 : 
1 : ปุ่ น
หลงัการฝึกฝนดา้นบน: เขา้รว่มงานลงสใีนฐานะผูเ้ขา้ฝึกงานทางเทคนิค
36 เดอืนตอ่มา: (iii)

(ตามแผน)

- งการเป็น

นการดแูลรกัษาสนามบาสเก็ต
บอล

เขา้รว่มในกจิกรรมการทาํ
ความสะอาด

ชมุขน ⑤－６



ตวัอย่างการรบัผูเ้ขา้ฝึกงานทางเทคนิคชาวตา่งชาตใินสาขาการเกษตร

[ ] (  พ.ย. 2018)

: ฮอกไกโด

ลกูจา้ง: เต็มเวลา 8 คน, ผูเ้ขา้ฝึกงานทางเทคนิค 4 คน, พารท์ไทม ์4 คน

ขนาด: โคนม 980 ตวั

(ผลตินมขวดขนาด 1 ลติร 5 ลา้นขวดตอ่ปี)
[สถานะผูเ้ขา้ฝึกงาน]

: มถิุนายน 2015 (จากฟิลปิปินส)์

ปัจจบุนัผูห้ญงิทุกคนอยู่ในชว่งอายุ 20 ปี มเีงนิเดอืนประมาณ 130,000 เยน

[ ]

・

・การจดัหาบา้นพกับรษิทัสําหรบัผูเ้ขา้ฝึกงาน (2 หลงั 

สําหรบั 6 คน)

(ค่าดูแลรกัษาประมาณ 50 ลา้นเยน)

・ “ปฏบิตัติ่อทุกคนเหมอืนครอบครวั” 

 

ธงชาตฟิิลปิปินสข์องผูเ้ขา้ฝึกงาน
น

หนา้สาํนักงานปศสุตัว ์

ยอยูม่หีอ้ง
สว่นตวัพรอ้มครวั หอ้งขนาด 8 ามิ
หอ้งนอน 

ผูเ้ขา้ฝึกงาน (ขวา) กล่าวว่า “เงนิเดอืน
ดแีละหอ้งพกัสะดวกสบาย และ

อรถ
แทรกเตอรก์บัจกัรยานยนตไ์ด”้

[ ] (  ม.ค. 2019)

: เขตคากาวะ

ลกูจา้ง: เต็มเวลา 4 คน, ผูเ้ขา้ฝึกงานทางเทคนิค 10 คน, พารท์ไทม ์2 คน

ขนาด: 55 ฮะ (  ตน้หอม ฯลฯ)

[ รบั ฯลฯ]

・ 2004 (จากประเทศอนิโดนีเซยี)

・

・ผูเ้ขา้ฝึกงานเพศหญงิA  (  3) ถูกจา้งงานในฐานะผูจ้ดัการแผนกงาน

・ขยายขนาดและพฒันาการจดัการแรงงานผ่านการรบั

・ 10 เท่า

[ / / น]

・ รา้งองคก์รส่ง

・  20 แห่งดําเนินการกาํกบัดูแลดว้ยตนเองในปี 2011

・  เชน่ ส่งเสรมิการ
 านเทศกาล 

ฯลฯ 

ผูเ้ขา้ฝึกงานชาวอนิโดนีเซยี
กาํลงัทํางานในแปลงปลูกผกั

อง
ประธาน (ตรงกลาง)

ฟารม์โคนม การปลูกพชืสวน-ผกั

⑤－７

ก.เกษตร ป่าไม ้และประมง


