3
ระเบียบสำนักงำนแรงงำนในประเทศญี่ปนุ่
เรื่อง กำรยื่นเอกสำรเพื่อขอนำผูฝ้ ึ กงำนไทยเข้ำมำฝึ กงำนในประเทศญี่ปนุ่
ตำมโครงกำรฝึ กปฏิ บตั ิ งำนด้ำนเทคนิ ค
労働担当官事務所における、外国人技能実習制度の
タイ人技能実習生受け入れに必要な認証手順

----------------------

สำนักงำนแรงงำนในประเทศญีป่ นุ่ ได้ปรับปรุงระเบียบเกีย่ วกับกำรยืน่ เอกสำรเพื่อขอนำผูฝ้ ึกงำน
ไทยเข้ำมำฝึกงำนตำมโครงกำรฝึกปฏิบตั งิ ำนด้ำนเทคนิคในประเทศญีป่ นุ่ ดังนี้
สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรขอจัดส่งผูฝ้ ึ กงำนระหว่ำงองค์กรผูส้ ่งและองค์กรผูร้ บั ซึ่ งเป็ นองค์กร
เดียวกันกับครัง้ แรก ตัง้ แต่ครัง้ ที่ 2 เป็ นต้นไป ใช้เอกสำรดังนี้
同じ送り出し機関と受け入れ機関 (監理団体) で 2 回目以降の技能実習生送り出しの
場合は下記の書類を提出ください。

1. เอกสารทีย่ ืน่ ประกอบด้วย 提出書類

1.1 Power of Attorney (ภำษำอังกฤษ)

เอกสำร

ตัวจริ ง

สำเนำ

提出書類

原本

コピ
ー

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

1

2

1

2

1

2

委任状（英語版）

1.2 Agreement Concerning Technical Intern Training Program (ภำษำอังกฤษ)
ใช้ตวั อย่ำงของ JITCO (EXCELLENT/NORMAL Supervising Organization)
ดำวน์โหลดจำก Homepage JITCO
「監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関
する契約書」（モデル:英語版）(JITCO の雛形使用一般又は特定監理事業)

JITCO ホームページよりダウンロード

1.3 ทะเบียนธุรกิจขององค์กรผูร้ บั *ไม่เกิน 3 เดือนหลังจำกออกหลังวันทีอ่ อกเอกสำร
監理団体の登記簿謄本＊３ヶ月以内のもの

1.4 ทะเบียนธุรกิจฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ
登記簿謄本の英訳

1.5 สำเนำใบอนุญำตองค์กรผูร้ บั ออกโดยOTIT
監理団体許可証のコピー （外国人技能実習機構発行）

1.6 Demand Letter (ภำษำอังกฤษ)

要求書（英語版）

1.7 สัญญำกำรฝึกปฏิบตั งิ ำน Training Contract ตำมโครงกำรฝึกปฏิบตั งิ ำนเทคนิคฯ
ทีม่ อี งค์กรผูร้ บั และพยำนลงนำมแล้ว ภำษำญีป่ ่นุ และภำษำไทย
(แบบฟอร์ม1-14 ต้องไม่ใส่ช่อื และไม่มกี ำรลงนำมของผูฝ้ ึกงำน)
監理団体と証人の署名された外国人技能実習事業制度に基づく技能実習契
約書（技能実習生の氏名・署名記入しないこと）日本語とタイ語版

1.8 เงือ่ นไขกำรจ้ำงงำนและกำรจ่ำยค่ำจ้ำง (แบบฟอร์ม OTIT1-15 ทีร่ ะบุทงั ้ ภำษำญี่ปนุ่
และไทย) ทีม่ บี ริษทั ผูร้ บั ฯ ลงนำมแล้ว(ต้องไม่ใส่ช่อื และไม่มกี ำรลงนำมของผูฝ้ ึกงำน)
実習実施機関の署名された雇用契約書と雇用条件書 (OTIT 参考様式
1-15 号(技能実習生の氏名・署名記入しないこと）日本語とタイ語版
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2. ระยะเวลาการพิ จารณา

審査期間

2.1 กรณีเอกสำรถูกต้องสมบูรณ์จะใช้เวลำ 15 วันทำกำร
全ての書類が正しく揃ってから 15 日（土日・休日を除き）

2.2 กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขจะใช้เวลำ 15วันทำกำร
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั เอกสำรแก้ไขถูกต้องสมบูรณ์
書類に不備があった場合、訂正してから 15 日（土日・休日を除き）

3. การยืน่ เอกสาร 書類を提出
กรณีเป็นกำรขอจัดส่งผูฝ้ ึกงำนระหว่ำงองค์กรผูส้ ่งและองค์กรผูร้ บั ไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลใดๆ
เอกสำรข้อที่ 1.1 - 1.5 ให้ย่นื สำเนำ 2 ชุดทีม่ ตี รำรับรองของสำนักงำนแรงงำนแล้ว (ไม่ตอ้ งทำเอกสำร
ตัวจริงอีก) ส่วนเอกสำรข้อ 1.6 - 1.8 ให้ยน่ ื เอกสำรฉบับจริง
同じ送り出し機関と受け入れ機関 (監理団体) が情報変更なし、技能実習生送り出しの場合、
1.1-1.5 の書類は、当事務所の認証印があるコピー2 部で結構です。1.6 – 1.8 の書類は、
1 回目と同じく原本が必要です。

4. การส่งเอกสารมาเพือ่ รับรอง 認証手続き方法
จัดส่งเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นมำทำงไปรษณียเ์ ท่ำนัน้
และส่งซอง Letter Pack โดยจ่ำหน้ำซองถึงผูร้ บั
書類の申請方法は、郵送のみです。指定の書類を揃え下記の住所を郵送してください。
また、返信用レターパック(宛先記入) を同封してください。

สอบถามรายละเอียดเพิ ม่ เติ มได้ที ่ ご質問・お問い合せなど
สำนักงำนแรงงำนในประเทศญีป่ นุ่ สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงโตเกียว
โทรศัพท์ 03-5422-7014 , 03-5422-7015 โทรสำร 03-5422-7016
E-mail : thailabour@crest.ocn.ne.jp
ทีอ่ ยู่ Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy Tokyo
3-14-6 Kamaosaki , Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
詳細は、タイ王国大使館労働担当官事務所
〒141-0021 東京都品川区上大崎 3－14－6
E メール：thailabour@crest.ocn.ne.jp
電話 03-5422-7014,03-5422-7015 Fax 03-5422-7016 までお問い合わせください
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