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หยุด!
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ผิดกฎหมาย

คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ
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ฟรี

คู่มือนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์
สํานักงานบริหารมหานครโตเกียว!
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สารบัญ

คํานํา

ผูประกอบการที่ตองการจางงานชาวตางชาติทุกทาน
จํานวนชาวต่างชาติที่อยู่เกินกําหนดแบบผิดกฎหมายได้หยุดการเพิ่มสูงสุดในปี 1993 (ประมาณ 3
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แสนคน) แต่ปัจจุบัน นับในเดือนมกราคม 2017 มีอยู่ประมาณ 6 หมื่น 5 พันคน ซี่งคาดว่า
ส่วนมากใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย
จํานวนผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ ณ สิ้นเดือนตุลาคม ปี 2016 มีจํานวนสูงสุดในประวัติการณ์ถึง
1,080,000 คน และจากนี้ คาดว่าผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งจนถึงโอลิมปิก
พาราลิมปิกในโตเกียว ในปี 2020 เป็นที่วิตกกังวลว่าผู้ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายและผู้ลักลอบ
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แนวโน้มจํานวนผู้อยู่เกินกําหนดแบบผิดกฎหมาย
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ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม

คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

ชาวตางชาติที่ไมสามารถจางงานได

เมื่อตองการจางงานชาวตางชาติ

การใช้แรงงานของชาวต่างชาติต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาต
การทํางานของผู้ลักลอบพํานักและผู้ถูกสั่งเนรเทศ
(ตัวอย่าง)
● การทํางานของผู้ที่อยู่ต่อเกินกําหนดหรือลักลอบเข้าประเทศ
● การทํางานของผู้ที่ได้รับคําสั่งส่งตัวกลับประเทศ

การทํางานของชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
ทํางานและไม่ทําเรื่องขออนุญาตทํางาน
(ตัวอย่าง)
● การทํางานของผู้ที่เข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์พํานักระยะสั้น
เช่น ท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ ฯลฯ
● การทํางานของนักศึกษาชาวต่างชาติหรือผู้ที่ทําเรื่องขอลี้ภัยโดย
ไม่ได้รับอนุญาตทํางาน

การที่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน ได้ทํางานเกิน
ขอบเขตที่กําหนดในประเภทวีซ่าที่ถือ
(ตัวอย่าง)
● ผู้ประกอบอาหารทํางานเป็นแรงงานง่าย ๆ
ในโรงงานเครื่องจักรกล
● นักศึกษาชาวต่างชาติทํางานเกินจํานวนชั่วโมงที่
ได้รับอนุญาต

คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

อย่างแรก กรุณาตรวจสอบไซริวการ์ด

P4

จากนั้น
กรุณาตรวจดู “ประเภทวีซ่า” และ “ระยะเวลาพํานัก”

P6-P7

นอกจากนั้น
กรุณาตรวจดูหัวข้อต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าจ้างงานได้หรือไม่
“มีข้อจํากัดในการทํางานหรือไม่”
“อนุญาตให้ทํากิจกรรมนอกเหนือจากที่กําหนดในวีซ่าหรือไม่”
“เนื้อหาหนังสือรับรอง”
P6-P13

ท้ายสุด หลังจากจ้างงานชาวต่างชาติแล้วกรุณาแจ้งเรื่องต่อ
สํานักงานเฮลโลเวิร์ค
P14

คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

ไซริวการดคืออะไร

มาตรการปองกันการปลอมแปลงไซริวการด

ไซริวการ์ดออกให้แก่ชาวต่างชาติที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะกลางหรือระยะยาว ตามกฎพื้นฐาน
หากไม่มีไซริวการ์ดจะไม่สามารถทํางานได้ ยกเว้นผู้พํานักถาวรพิเศษ

●เมื่อเอียงบัตรไปทางซ้ายขวา ฮอโลแกรม “MOJ” จะเคลื่อนไหวในทิศทางซ้ายขวา
แบบสามมิติ

ผู้มีสิทธิได้รับไซริวการ์ด (เรียกว่า “ผู้พํานักระยะกลาง-ยาว”)
ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตรงตาม ① – ⑥ แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง

①ผู้ที่ได้รับการกําหนดระยะเวลาพํานักไม่เกิน “3 เดือน”
②ผู้ที่ได้รับการกําหนดประเภทวีซ่าเป็น “พํานักระยะสั้น”
③ผู้ที่ได้รับการกําหนดประเภทวีซ่าเป็น “ทูต” หรือ “ราชการ”
④เจ้าหน้าที่หรือครอบครัวของเจ้าหน้าที่สํานักงานองค์กรความสัมพันธ์ไต้หวัน-ญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น ตัวแทนวัฒนธรรมเศรษฐกิจ
ไต้หวันประจําการประเทศญี่ปุ่น) หรือสํานักงานตัวแทนปาเลสไตน์ประจําการในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการกําหนดประเภทวีซ่าเป็น
“กิจกรรมพิเศษ”
⑤ผู้พํานักถาวรพิเศษ
⑥ผู้ที่ไม่มีวีซ่า

ตัวอย่างผู้ที่มีสิทธิรับบัตร

ตัวอย่างผู้ที่ไม่มีสิทธิรับบัตร

○ผู้ที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่น

○ผู้มีเชื้อชาติญี่ปุ่นที่มีถิ่นฐานในต่างประเทศ

○นักท่องเที่ยว

○นักศึกษาต่างชาติ

○ผู้พำนักถาวร

○ผู้ลักลอบพํานัก

○ผู้ที่ทำงานในบริษัท

ฯลฯ

○ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

เป็นต้น

○นักการทูต

●เมื่อเอียงบัตร ลายรอบตัวอักษร “MOJ” จะเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเขียว

เป็นต้น

หมายเลข

อายุบัตร
●เมื่อเปลี่ยนมุมมอง 90 องศา ตัวอักษรสีขาวดําในฮอโลแกรมสีเงินใต้รูปถ่ายจะสลับสี

ระวัง
ปลอมแปลง

ตัวอย่าง
สามารถตรวจสอบว่าไซริวการ์ดใช้ได้จริงหรือไม่!

สามารถตรวจสอบว่าหมายเลขไซริวการ์ด และใบรับรองผู้พํานักถาวรพิเศษ (ต่อไป เรียกว่า “ไซริวการ์ด”) ใช้ได้
จริงหรือไม่ ที่เว็บไซต์สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
เมื่อป้อนข้อมูลหมายเลขไซริวการ์ด และอายุบัตรลงบนหน้าจอ “ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานหมายเลขไซริวการ์ด”
จะสามารถตรวจสอบได้ว่าหมายเลขนั้นใช้งานได้จริงหรือไม่

●เมื่อเอียงบัตรไปทางบนล่าง ขอบบัตรด้านซ้ายจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบไม่ได้เป็นการรับรองการใช้งานได้จริงของบัตร เนื่องจากปัจจุบัน มีการปลอมแปลงไซริว
การ์ดโดยใช้ไซริวการ์ดที่มีอยู่จริง กรุณาดูมาตรการป้องกันการปลอมแปลงในหน้า 5
ไซริวการ์ดมี IC ชิปฝังอยู่ภายใน บันทึกข้อมูลบนหน้าบัตร เช่น ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ฯลฯ มีเครื่องอ่านการ์ด
IC และซอฟต์แวร์ที่สามารถอ่านข้อมูล IC จําหน่ายตามท้องตลาด
หน้าจอตรวจสอบข้อมูลการใช้งานหมายเลขไซริวการ์ด
https://lapse-immi.moj.go.jp/
คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

วิธีตรวจสอบไซริวการด

เมื่อตองการจางงานชาวตางชาติ ใหตรวจสอบไซริวการด!
ตัวอย่าง

在留資格変更許可申請中

ตัวอย่าง

ชื่อสกุล

ชื่อเรียกไม่มีระบุไว้

ประเภทวีซ่า

ไม่มีการออกบัตรให้ผู้ที่ไม่มีวีซ่า

ตัวอย่าง
วันหมดอายุวีซ่า
ประเภทวีซ่า
ระยะเวลาพํานัก

ระยะเวลาพํานัก ผู้ที่เลยวันหมดอายุแล้วเป็นผู้พํานักผิดกฎหมาย
(วันหมดอายุ)
แต่ผู้ที่อยู่ในระหว่างการยื่นเรื่อง (ดูข้อ ⑧) สามารถพํานักต่อได้ด้วยวีซ่าประเภท ②

*ตรวจดูเนื้อหาที่ระบุตรงนี้

จนถึง 2 เดือนนับตั้งแต่วันหมดอายุ หรือจนกว่าผลการยื่นเรื่องออก

ที่อยู่

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะระบุที่ด้านหลัง

มีข้อจํากัดในการ “ไม่มีข้อจํากัดในการทํางาน”
ทํางานหรือไม่
→ไม่มีข้อจํากัดในเนื้อหาการทํางาน

“สามารถทํางานได้เฉพาะตามที่กําหนดในประเภทวีซ่า”
→ทํางานได้เฉพาะตามที่กําหนดในประเภทวีซ่า②
“สามารถทํางานได้เฉพาะตามที่กําหนดในประเภทวีซ่าในหน่วยงานที่ระบุในหนังสือ
รับรอง”
→ขอบเขตการทํางานระบุในหนังสือรับรอง (ดู ⑩)
“สามารถทํางานได้เฉพาะตามที่ระบุในหนังสือรับรอง”
→ขอบเขตการทํางานระบุในหนังสือรับรอง (ดู ⑩)
“ไม่สามารถทํางานได้”
→ตามหลักการ ไม่สามารถทํางานได้ แต่หากมีการระบุในช่องการอนุญาตทํา
กิจกรรมนอกเหนือจากที่กําหนดในวีซ่าหลังบัตร (ดู ⑦) ว่าอนุญาต จะสามารถ
ทํางานในขอบเขตที่ไม่เกินข้อจํากัดที่ระบุไว้

รูปถ่าย
คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

ไซริวการ์ดที่ระบุว่าวันหมดอายุถึงวันเกิดที่อายุ 16 ปี จะไม่มีรูปถ่าย

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ช่องการอนุญาตทํา
กิจกรรมนอกเหนือจาก หากได้รับอนุญาตจะระบุที่ช่องนี้
ที่กําหนดในวีซ่า
ช่องยื่นเรื่อง

หากอยู่ในระหว่างการยื่นเรื่องขอต่ออายุวีซ่า หรือยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพ
การพํานัก จะระบุในช่องนี้

ตราออกให้วันหลัง

สนามบินที่ออกไซริวการ์ดให้ ณ เวลาเข้าประเทศคือสนามบินนาริตะ, ฮาเนดะ,
ชูบุ, คันไซ, นิวชิโตะเซะ, ฮิโระชิมะ และฟุกุโอกะเท่านั้น ที่สนามบินอื่น ๆ
นอกจากนี้ จะได้รับตราประทับ “ออกไซริวการ์ดให้วันหลัง” บนหนังสือเดินทาง

หนังสือรับรอง

แม้จะมีหนังสือรับรอง ก็มีผู้ที่ไม่สามารถทํางานได้
กรุณาตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือรับรองซึ่งเป็นตัวกําหนดว่าทํางานได้หรือไม่
คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

วีซามีประเภทอะไรบาง
ประเภทวีซ่า

ตัวอย่าง (เช่น ประเภทงาน)

ประเภทวีซาที่สามารถจางงานไดตามประเภท
นี่คือประเภทวีซ่าหลัก ๆ ที่สามารถทํางานเกี่ยวกับอาหาร การผลิตและการก่อสร้าง
มีข้อยกเว้นบางประการ กรุณาสอบถามรายละเอียดที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้เคียง

ประเภทวีซ่าที่สามารถจ้างงานเกี่ยวกับอาหาร

●ประเภทวีซ่าที่ไม่มีข้อจํากัดในการทํากิจกรรม
ผู้พํานักถาวร
คู่สมรสชาวญี่ปุ่น ฯลฯ
คู่สมรสผู้พํานักถาวร ฯลฯ
ผู้พํานักระยะยาว

ผู้ได้รับอนุญาตพํานักถาวรจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
คู่สมรส, บุตร, บุตรบุญธรรมของชาวญี่ปุ่น
คู่สมรสของผู้พํานักถาวร, ผู้พํานักถาวรพิเศษ และบุตรที่กําเนิดและพํานักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น
ชาวต่างชาติผู้มีเชื้อชาติญี่ปุ่นรุ่น 3, ผู้ลี้ภัยพํานักระยะยาวในประเทศที่สาม, ชาวญี่ปุ่นที่พํานักในประเทศจีนตั้งแต่หลังสงคราม ฯลฯ

●ประเภทวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานได้ (กิจกรรมตามที่ระบุ)
ทูต
ราชการ
ศาสตราจารย์

เอกอัครราชทูต, อัครราชทูต, กงสุลใหญ่ของรัฐบาลต่างประเทศ และครอบครัว
ผู้ปฏิบัติงานราชการของรัฐบาลต่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ และครอบครัว
ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

ศิลปิน

นักแต่งเพลง, จิตรกร, นักเขียน ฯลฯ

ศาสนา

ผู้เผยแพร่ศาสนาจากกลุ่มศาสนาในต่างประเทศ

สื่อมวลชน

ผู้สื่อข่าว ตากล้องจากสํานักข่าวต่างประเทศ

ผู้ชํานาญการชั้นสูง

ผู้มีความชํานาญการเฉพาะทางชั้นสูง

ผู้บริหาร-ผู้จัดการ

ผู้บริหาร ผู้จัดการบริษัท

นักกฎหมาย-นักบัญชี
การแพทย์
นักวิจัย
การศึกษา

เทคโนโลยี-วัฒนธรรมกิจการระหว่างประเทศ

ย้ายงานภายในองค์กร
ดูแลบริบาล
เอนเตอร์เทนเนอร์
แรงงานฝีมือ
ฝึกงานด้านเทคนิค

ทนายความ นักบัญชีที่ได้รับอนุญาต ฯลฯ
แพทย์, พยาบาล, ทันตแพทย์ ฯลฯ
นักวิจัยในหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชน
ผู้สอนภาษาในโรงเรียนมัธยมปลาย, มัธยมต้น ฯลฯ
นักเทคนิควิศวกรรมเครื่องจักรกล, ล่าม, ดีไซเนอร์, ครูสอนภาษาในองค์กรเอกชน, ผู้ปฏิบัติงานการตลาด ฯลฯ
ผู้ที่ย้ายมาจากสํานักงานในต่างประเทศ
ผู้ดูแลบริบาลและสังคมสงเคราะห์
นักแสดง, นักร้อง, นักเต้น, นักกีฬามืออาชีพ ฯลฯ
ผู้ประกอบอาหารต่างประเทศ, โค้ชกีฬา, นักบิน, ช่างอัญมณี ฯลฯ
ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

●ประเภทวีซ่าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ผู้พํานักระยะสั้น
นักศึกษา
ฝึกงาน
พํานักกับครอบครัว

นักวิจัยวัฒนธรรมญี่ปุ่น ฯลฯ
นักท่องเที่ยว, ผู้เข้าร่วมประชุม ฯลฯ
นักศึกษา, นักเรียนระดับมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, มัธยมปลาย, มัธยมต้น, ประถมศึกษา, โรงเรียนวิชาชีพ และโรงเรียนประเภทต่าง ๆ
ผู้ฝึกงาน
คู่สมรส บุตรในความดูแลของชาวต่างชาติผู้พํานักในญี่ปุ่น

●ทํางานได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหากิจกรรมที่ระบุ
กิจกรรมพิเศษ
คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

พยาบาล/นักบริบาลสังคมสงเคราะห์ชาวต่างชาติตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ, คนรับใช้ของเอกอัครราชทูต,
เวิร์คกิ้งฮอลิเดย์

กรณีที่ต้องการจ้างงานเป็นพนักงานบริการในร้านอาหาร, พนักงานร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ
ผู้พํานักถาวร, คู่สมรสชาวญี่ปุ่น, คู่สมรสผู้พํานักถาวร, ผู้พํานักระยะยาว, นักศึกษา, พํานักกับครอบครัว
*ประเภทนักศึกษา และประเภทพํานักกับครอบครัว ต้องได้รับอนุญาตทํากิจกรรมนอกเหนือจากที่กําหนด

กรณีที่ต้องการจ้างงานเป็นผู้ประกอบอาหาร กุ๊ก
ผู้พํานักถาวร, คู่สมรสชาวญี่ปุ่น, คู่สมรสผู้พํานักถาวร, ผู้พํานักระยะยาว, แรงงานฝีมือ, นักศึกษา, พํานักกับครอบครัว
*ประเภทนักศึกษา และประเภทพํานักกับครอบครัว ต้องได้รับอนุญาตทํากิจกรรมนอกเหนือจากที่กําหนด
*ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาหาร
*ขอบข่ายงานสําหรับประเภท “แรงงานฝีมือ” คือผู้ประกอบอาหารต่างประเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะ
ต่างประเทศ

กรณีที่ต้องการจ้างงานเป็นพนักงานในสถานบริการ เช่น โฮสเตส, โฮสต์
ผู้พํานักถาวร, คู่สมรสชาวญี่ปุ่น, คู่สมรสผู้พํานักถาวร, ผู้พํานักระยะยาว

*แม้ผู้ถือวีซ่าประเภทนักศึกษา และประเภทพํานักกับครอบครัว จะได้รับอนุญาตทํากิจกรรมนอกเหนือจากที่กําหนด ก็ไม่สามารถจ้างงานได้
ประเภทเอนเตอร์เทนเนอร์ก็ไม่สามารถรับรองลูกค้าได้

ประเภทวีซ่าที่สามารถจ้างงานเกี่ยวกับการผลิต
* ผู้ถือวีซ่าประเภทนักศึกษา และประเภทพํานักกับครอบครัว สามารถทํางานเกี่ยวกับการผลิตได้
แต่ต้องได้รับอนุญาตทํากิจกรรมนอกเหนือจากที่กําหนด
กรณีที่ต้องการจ้างงานเป็นล่ามหรือนักเทคนิค

ผู้พํานักถาวร, คู่สมรสชาวญี่ปุ่น, คู่สมรสผู้พํานักถาวร, ผู้พํานักระยะยาว, เทคโนโลยี-วัฒนธรรม-กิจการระหว่างประเทศ, นักศึกษา,
พํานักกับครอบครัว
*ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นล่ามหรือนักเทคนิคสามารถควบตําแหน่งเสมียน ฯลฯ ได้

กรณีที่ต้องการจ้างงานเป็นเสมียน ฯลฯ

ผู้พํานักถาวร, คู่สมรสชาวญี่ปุ่น, คู่สมรสผู้พํานักถาวร, ผู้พํานักระยะยาว, นักศึกษา, พํานักกับครอบครัว

กรณีที่ต้องการจ้างงานเป็นผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตในโรงงาน ฯลฯ

ผู้พํานักถาวร, คู่สมรสชาวญี่ปุ่น, คู่สมรสผู้พํานักถาวร, ผู้พํานักระยะยาว, นักศึกษา, พํานักกับครอบครัว

ประเภทวีซ่าที่สามารถจ้างงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง
* ผู้ถือวีซ่าประเภทนักศึกษา และประเภทพํานักกับครอบครัว สามารถทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้างได้
แต่ต้องได้รับอนุญาตทํากิจกรรมนอกเหนือจากที่กําหนด
กรณีที่ต้องการจ้างงานเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง ฯลฯ
ผู้พํานักถาวร, คู่สมรสชาวญี่ปุ่น, คู่สมรสผู้พํานักถาวร, ผู้พํานักระยะยาว, นักศึกษา, พํานักกับครอบครัว

กรณีที่ต้องการจ้างงานเป็นเสมียน ฯลฯ

ผู้พํานักถาวร, คู่สมรสชาวญี่ปุ่น, คู่สมรสผู้พํานักถาวร, ผู้พํานักระยะยาว, นักศึกษา, พํานักกับครอบครัว
*ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นล่ามหรือนักเทคนิคสามารถควบตําแหน่งเสมียน ฯลฯ ได้

กรณีที่ต้องการจ้างงานเป็นพนักงานขับรถส่งของหรือพนักงานส่งของ

ผู้พํานักถาวร, คู่สมรสชาวญี่ปุ่น, คู่สมรสผู้พํานักถาวร, ผู้พํานักระยะยาว, นักศึกษา, พํานักกับครอบครัว
*ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตามประเภทรถที่จะขับ
คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

การปลอยตัวชั่วคราวคืออะไร
การปล่อยตัวชั่วคราวคือการที่ผู้ที่ได้ถูกตัดสินสั่งการเนรเทศ หรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าฝ่าฝืนกฎหมายตรวจคนเข้า
เมืองและกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสั่งการเนรเทศ ซึ่งตามหลักการ ควรจะถูกคุมตัวอยู่ในห้องควบคุม
ตัวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น เหตุผลทาง
สุขภาพ ผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะได้รับใบอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว แต่การปล่อยตัวชั่วคราวไม่ใช่วีซ่า
ดังนั้นจึงไม่สามารถทำงานได้
ปัจจุบน
ั นี้ สังคมให้ความสนใจเกีย่ วกับผูไ้ ด้รบ
ั การปล่อยตัวชัว่ คราวมากขึน
้ เช่น มีผท
ู้ ผ
่ี น
ั ตัวไปใช้แรงงานอย่าง
ผิดกฎหมายโดยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่รู้ หรือผู้ที่หลบหนีทั้งที่ใส่กุญแจมือจากการขัดขวางการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตำรวจ

ใบอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ด้านหน้า

หากมีเงื่อนไขระบุที่ด้านหลังใบอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวว่า “ห้ามทํางานหรือกิจกรรมที่มีค่าตอบแทน” จะไม่
สามารถทํางานได้
นอกจากนี้ แม้จะไม่มเี งือ่ นไขดังกล่าวระบุในใบอนุญาต ก็ไม่สามารถทํางานได้ ยกเว้นผูท
้ มี่ ไี ซริวการ์ดทีส่ ามารถ
ทํางานได้

ใบอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ด้านหลัง
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คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

ตรวจสอบอยางไรวาจางงานไดหรือไม
ประเภทวีซ่าที่ไม่มีข้อจํากัดในการทํางาน
ผู้พํานักถาวร ○ผู้พํานักระยะยาว ○คู่สมรสชาวญี่ปุ่น
○คู่สมรสผู้พํานักถาวร

จ้างงานได้

○

ประเภทวีซ่าที่มีข้อจํากัดในการทํางาน
ศาสตราจารย์ ○ศิลปิน ○ศาสนา ○สื่อมวลชน ○ผู้ชํานาญการชั้นสูง
○ผู้บริหาร-ผู้จัดการ ○นักกฎหมาย-นักบัญชี ○การแพทย์ ○นักวิจัย
○การศึกษา ○เทคโนโลยี-วัฒนธรรม-กิจการระหว่างประเทศ
○ย้ายงานภายในองค์กร ○ดูแลบริบาล ○เอนเตอร์เทนเนอร์
○แรงงานฝีมือ
○

ภายในระยะเวลาพํานัก

ผู้มีสิทธิได้รับไซริวการ์ด

จ้างงานได้
เฉพาะกิจกรรม
ที่ได้รับอนุญาต
ในประเภทวีซ่า

ได้รับอนุญาต
กิจกรรมนอกเหนือ
จากที่กำหนด

ประเภทวีซ่าที่มีข้อจํากัดในการทํางาน

จ้างงานได้

ฝึกงานด้านเทคนิค

ในงานตามประเภทวีซ่า
ในหน่วยงานที่ระบุ
ในหนังสือรับรอง

○

ประเภทวีซ่าที่ไม่สามารถทํางานได้ตามหลักการ
○

จ้างงานได้

ในขอบข่ายเงื่อนไข
ที่อนุญาตให้ทํากิจกรรม
นอกเหนือจากที่กําหนด

กิจกรรมวัฒนธรรม ○นักศึกษา ○พํานักกับครอบครัว

ประเภทวีซ่าที่เนื้อหาการทํางานระบุในหนังสือรับรอง

จ้างงานได้

เฉพาะในขอบข่าย
เงื่อนไขที่ระบุ
ในหนังสือรับรอง

กิจกรรมพิเศษ

○

(เวิร์คกิ้งฮอลิเดย์, ผู้ที่กําลังหางาน ฯลฯ)

ประเภทวีซ่าที่ไม่สามารถทํางานได้

ได้รับอนุญาต
กิจกรรมนอกเหนือ
จากที่กำหนด

จ้างงานได้

ในขอบข่ายเงื่อนไข
ที่อนุญาตให้ทํากิจกรรม
นอกเหนือจากที่กําหนด

จ้างงานไม่ได้

ฝึกงาน

○

ภายในระยะเวลา
พํานัก

ผู้ไม่มีสิทธิได้รับ
ไซริวการ์ด

จ้างงานได้

ประเภทวีซ่าที่มีข้อจํากัดในการทํางาน

เฉพาะกิจกรรม
ที่ได้รับอนุญาต
ในประเภทวีซ่า

ทูต ○ราชการ

○

ประเภทวีซ่าที่ไม่สามารถทํางานได้

ได้รับอนุญาต
กิจกรรมนอกเหนือ
จากที่กำหนด

จ้างงานได้

ในขอบข่ายเงื่อนไข
ที่อนุญาตให้ทํากิจกรรม
นอกเหนือจากที่กําหนด

จ้างงานไม่ได้

พํานักระยะสั้น

○

เลยระยะเวลาพํานัก

จ้างงานไม่ได้

ผู้พํานักถาวรพิเศษ

จ้างงานได้

*ผู้พํานักถาวรพิเศษจะไม่ได้รับไซริวการ์ด แต่จะได้รับใบรับรองผู้พํานักถาวรพิเศษ

ผู้ได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราว
คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

ตรวจดู

ระบุว่า “ห้ามทํางานหรือ
กิจกรรมที่มีค่าตอบแทน”

ช่อง “เงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราว”
ในใบอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว

ไม่ได้ระบุว่า “ห้ามทํางานหรือ
กิจกรรมที่มีค่าตอบแทน”

จ้างงานไม่ได้
ไม่มีไซริวการ์ดที่ทํางานได้
มีไซริวการ์ดที่ทํางานได้

จ้างงานได้
คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

การขออนุญาตทํากิจกรรมนอกเหนือจากที่กําหนดในวีซา
ตัวอย่าง

การขออนุญาตทํากิจกรรมนอกเหนือจากที่กําหนด
สําหรับชาวตางชาติที่ “ทํางานไมได”
ประเภทวีซ่า

จํานวนชั่วโมงที่สามารถ
ทํางานได้ใน 1 สัปดาห์

นักศึกษา

จํานวนชั่วโมงที่สามารถทํางานได้
ในระหว่างปิดภาคเรียนตามกฎของสถาบันศึกษา

ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อ 1 วัน

พํานักกับครอบครัว
กิจกรรมพิเศษ

(ผู้ที่กําลังหางานอย่างต่อเนื่อง
หรือครอบครัวที่พํานักอยู่ด้วยกัน)

ไม่เกิน

หากจางงานผู ใชแรงงานผิดกฎหมาย
บทลงโทษทางกฎหมาย
โทษสนับสนุนการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
ผู้ประกอบการหรือผู้จัดส่งแรงงานชาวต่างชาติ
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน

จะได้รับโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ

ชั่วโมง

เนื้อหาการอนุญาตกําหนดเป็นรายบุคคล

ปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

*แต่ไม่สามารถทํางานที่สถานบริการสําหรับผู้ใหญ่!

หรือทั้งจําทั้งปรับ

กิจกรรมวัฒนธรรม

(ไม่สามารถทํางานที่ผับ, บาร์, สถานบันเทิง, โรงแรมม่านรูด, ร้านเต้นรํา ฯลฯ)

การแจงเรื่องหลังจางงาน
ผู้ประกอบการทุกท่านที่จ้างงานชาวต่างชาติต้องแจ้งเรื่องต่อไปนี้
ตามกฎหมายนโยบายการจ้างงาน
●แจ้งเรื่องสถานการณ์การจ้างงานชาวต่างชาติ

ผู้ประกอบการทุกท่านต้องแจ้งชื่อสกุล, ประเภทวีซ่า และระยะเวลาพํานักของแรงงานชาวต่างชาติ (ยกเว้น
"ผู้พํานักถาวรพิเศษ” และผู้ถือวีซ่า “ทูต” “ราชการ”) เมื่อมีการจ้างงานหรือออกจากงาน ต่อสํานักงานเฮลโล
เวิร์ค
*ต้องแจ้งเรื่องสําหรับแรงงานผู้ทํางานพิเศษ พาร์ทไทม์ หรือผู้ทํางานพิเศษระยะสั้นด้วย

กรณีที่ไม่แจ้งเรื่อง หรือแจ้งเรื่องเป็นเท็จ...

ชาวต่างชาติที่เป็นผู้รับประกันการจ้างงาน
ช่องทาง
แจ้งเรื่อง

สํานักงานเฮลโลเวิร์คที่ดูแลสถานปฏิบัติงานที่ทําเรื่อง
ประกันการจ้างงานสําหรับชาวต่างชาตินั้น

สามารถแจ้งเรื่องผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วย!

คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

ปรับไม่เกิน

3

แสนเยน

ชาวต่างชาติที่ไม่ได้เป็นผู้รับประกันการจ้างงาน
สํานักงานเฮลโลเวิร์คที่ดูแลสถานปฏิบัติงานที่
ชาวต่างชาตินั้นปฏิบัติงาน

* หากผู้ประกอบการซึ่งเป็นชาวต่างชาติกระทําการสนับสนุนการใช้
แรงงานผิดกฎหมาย จะได้รับโทษเนรเทศ

บทลงโทษทางสังคม
ปัจจุบน
ั สังคมจับตามองมาตรการการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายของบริษท
ั
หากพบว่ามีการจ้างงานผู้ใช้แรงงานผิดกฎหมาย จะสูญเสียความ
เชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้บริโ ภค, บริษัท คู่ค้า และสมาคม
วงการธุรกิจ ฯลฯ

และภาพลักษณ์บริษัทเสื่อมเสีย

คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

คําถาม-ตอบที่พบบอย

Q
A
Q
A
Q
A

Q
A

หากจ้างงานชาวต่างชาติโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นผู้ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ก็จะได้รับโทษด้วย
หรือไม่
แม้จะเป็นการจ้างงานโดยไม่รู้ว่าเป็นผู้ใช้แรงงานผิดกฎหมาย หากมีความบกพร่อง เช่น
ไม่ตรวจสอบไซริวการ์ด ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโทษได้ หากต้องการจ้างงานชาวต่างชาติ
กรุณาตรวจสอบไซริวการ์ดให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วพิจารณาว่าจ้างงานได้หรือไม่

เมื่อจ้างงานชาวต่างชาติ หรือเมื่อชาวต่างชาติออกจากงาน จําเป็นต้องแจ้งที่ใดหรือไม่
ผู้ประกอบการกรุณาแจ้งสํานักงานเฮลโลเวิร์คเมื่อมีการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ หรือ
เมื่อชาวต่างชาติออกจากงาน (ยกเว้น "ผู้พํานักถาวรพิเศษ” และผู้ถือวีซ่า “ทูต” “ราชการ”)
โปรดระวังว่าหากไม่แจ้งเรื่องอาจถูกปรับไม่เกิน 3 แสนเยน

มีชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภท “เทคโนโลยี-วัฒนธรรม-กิจการระหว่างประเทศ”
ที่เหลือระยะเวลาพํานัก 6 เดือนขึ้นไป และปัจจุบันพํานักอยู่ในญี่ปุ่น ว่างงานแล้วมา
สมัครงานในตําแหน่ง “ล่ามและนักแปล” ของบริษัทเรา เราสามารถจ้างงานได้หรือไม่
กรณีการย้ายงาน ต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่
ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภท “เทคโนโลยี-วัฒนธรรม-กิจการระหว่างประเทศ” สามารถ
เปลี่ยนงานเป็น “ล่ามและนักแปล” ซึ่งตรงตามประเภทวีซ่านั้นภายในระยะเวลาพํานักได้
โดยไม่จําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติจําเป็นต้องแจ้งสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเรื่องย้ายงาน
ทั้งนี้ กรณีการย้ายงาน ควรให้ยื่นเรื่องขอ “ใบรับรองสถานภาพการทํางาน” ต่อสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อที่จะสามารถตัดสินได้ว่าเนื้อหางาน ณ ที่ทํางานใหม่ตรงตาม
กิจกรรมที่กําหนดในวีซ่าหรือไม่

ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภท “แรงงานฝีมือ” ที่เราจ้างงานอยู่ได้ยื่นเรื่องขอต่ออายุ
วีซ่า แต่อายุวีซ่าปัจจุบันจะหมดก่อนที่ผลจะออก เราสามารถจ้างงานต่อได้หรือไม่
กรณีที่ผลการยื่นเรื่องขอต่ออายุวีซ่า หรือการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพการพํานักไม่
เสร็จสิ้นภายในวันหมดอายุของวีซ่าปัจจุบัน ชาวต่างชาตินั้นสามารถพํานักในญี่ปุ่นต่อได้
ด้วยสถานภาพการพํานักเดิมจนถึง 2 เดือนนับตั้งแต่วันหมดอายุของวีซ่าเดิม จึงสามารถ
จ้างงานต่อได้
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผลไม่อนุญาตออกหลังจากวันหมดอายุวีซ่าที่ยื่นเรื่องนั้น จะสูญเสีย
สถานภาพการพํานักเดิม กรณีนี้ กรุณาทําตามใบแจ้งผล

คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการจางงานชาวตางชาติ
หากมีปัญหา หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับชาวต่างชาติ กรุณาสอบถามที่ช่องทางติดต่อ
ต่อไปนี้
ปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงานชาวต่างชาติได้ที่
สํานักงานบริหารมหานครโตเกียว แรงงานหมายเลข 110....................... 0570-00-6110
ศูนย์สนับสนุนแนะแนวการจ้างงานชาวต่างชาติ ชินจูกุ............................. 03-3204-8609
ศูนย์บริการการจ้างงานชาวต่างชาติ โตเกียว........................................... 03-5339-8625

สอบถามขั้นตอนเกี่ยวกับสถานภาพการพํานัก, ไซริวการ์ด, การขออนุญาตทํากิจกรรม
นอกเหนือจากที่กําหนด ฯลฯ ได้ที่
ศูนย์ข้อมูลครบวงจรเกี่ยวกับการพํานักอาศัยของชาวต่างชาติ.................. 0570-013904
ศูนย์ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือชาวต่างชาติ............................................ 03-3202-5535

มหานครโตเกียวให้คําปรึกษาสําหรับชาวต่างชาติที่ “แผนกเสียงพลเมือง”
ภาษาอังกฤษ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์).......................................................... 03-5320-7744
ภาษาจีน (วันอังคาร, วันศุกร์).................................................................. 03-5320-7766
ภาษาเกาหลี (วันพุธ).............................................................................. 03-5320-7700
หากต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการทําความเข้าใจวัฒนธรรม หรือธรรมเนียมการดํารงชีวิตของชาวต่างชาติ
ที่ท่านจ้างงานอยู่ หรือหากชาวต่างชาติที่ท่านจ้างงานมีปัญหาความแตกต่างทางธรรมเนียมการดํารงชีวิต
หรือภาษาญี่ปุ่น ปรึกษาได้ที่

ศูนย์รวมหลากวัฒนธรรมชินจูกุ............................................................... 03-5291-5171

หากมีเบาะแสเกี่ยวกับผู้ลักลอบพํานัก กรุณาแจ้งสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว
หรือสถานีตํารวจใกล้เคียง
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว......................................................... 03-5796-7256

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง................................................. http://www.moj.go.jp
กระทรวงยุติธรรม............................................................... http://www.immi-moj.go.jp
คู่มือการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติ

