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หากผม/ดิฉันตกงานและท าอะไรไม่ถกู เพ่ือนคนหน่ึงแนะน าให้รู้จกัโฆษณาท่ีอ้างว่า ผม/ดิฉัน 
“สามารถยืมเงินเดือนล่วงหน้าได้” โดยมข้ีอความภาษาญ่ีปุ่ นบอกอย่างชดัเจนว่า พวกเขา 
“ไม่ใช่ธรุกิจให้กู้ยืมเงิน” ผม/ดิฉันจะมีปัญหาหรือไม่หากไปกู้ยืมเงินมาใช้เป็นค่าครองชีพในปัจจบุนั 

เน่ืองจากจะมพี่อคา้ทีไ่ม่ซื่อสตัยม์ากมาย การกูย้มืเงนิจงึเป็นเรื่องทีอ่นัตราย 
มรีายงานเกีย่วกบัผูใ้หกู้ย้มืเงนิทีค่ดิดอกเบีย้สงูโดยไม่ไดข้ึน้ทะเบยีนธุรกจิเป็นผูใ้หกู้ย้มืเงนิ 
ทีห่าก าไรจากสถานการณ์ความวุ่นวายของโรคโควคิ-19 ยงัมรีายงานเพิม่เตมิดว้ยว่าผูใ้หกู้ย้มืเงนิจะหลอกล่อคนโดยอา้งว่าจะให ้
“เงนิยมืล่วงหน้า ไมใ่ช่เงนิกู”้ หรอืทีเ่รยีกว่า “แฟคตอริง่เงนิเดอืน” 
 การกูย้มืเงนิจากพ่อคา้เหล่านี้จะท าใหผู้กู้ย้มืตอ้งเขา้สูว่งจรอุบาทวอ์ย่างรวดเรว็ 
โดยจะตอ้งกูย้มืเงนิจากพ่อคา้รายอื่นทีค่ดิดอกเบีย้สงูเพื่อน ามาจา่ยดอกเบีย้ของเงนิกูก้อ้นแรก 
 หากคุณก าลงัพยายามดิน้รนหาเงนิค่าครองชพีอยู่ โปรดตดิต่อส านกังานเทศบาลในละแวกทีคุ่ณอาศยัอยู ่

 

เน่ืองด้วยผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ผม/ดิฉันไม่สามารถจ่ายค่าเช่ามาได้หน่ึงเดือนแล้ว 
ผม/ดิฉันต้องย้ายออกจากท่ีพกัโดยทนัทีหรือไม่ 

สญัญาเช่าไม่สามารถยกเลกิได ้เวน้แต่จะไมจ่่ายค่าเช่าซึง่ท าลายความสมัพนัธท์ีไ่วว้างใจกนัระหว่างผูใ้หเ้ช่ากบัผูเ้ช่า โดยทัว่ไปแลว้ 
จะเป็นทีย่อมรบักนัว่าความสมัพนัธท์ีไ่วว้างใจกนัจะถูกท าลายลงกต่็อเมื่อไมไ่ดจ้่ายค่าเช่านานสามเดอืนขึน้ไป  
 ดงันัน้ คุณยงัไมจ่ าเป็นตอ้งยา้ยออกจากทีพ่กัแค่เพราะไม่จ่ายค่าเช่าเพยีงเดอืนเดยีว 
แมว้่าคุณจะมสีญัญาพเิศษทีว่่าคณุตอ้งยา้ยออกไปทนัททีีไ่ม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ 1 เดอืนกต็าม 
แต่กส็ามารถเดนิเรื่องใหส้ญัญาดงักล่าวเป็นโมฆะได ้
 ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ เช่น ทนายความหรอือาลกัษณ์ศาล 

 

ผม/ดิฉันได้วางแผนท่ีจะจดังานเล้ียงสมรส 
แต่ต้องตดัสินใจยกเลิกงานเล้ียงเน่ืองจากผลกระทบของการระบาดของโรค 
โควิด-19 โรงแรมท่ีจะจดังานเล้ียงขอเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจ านวนมาก ผม/ดิฉันต้องจ่ายหรือไม่ 

ตามกฎเกณฑท์ัว่ไป จ านวนเงนิค่าธรรมเนียมการยกเลกิจะเป็นไปตามบทบญัญตัใินสญัญา (ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข) 
ระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย 
 อย่างไรกต็าม แมว้่าสญัญา (ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข) จะก าหนดค่าธรรมเนียมการยกเลกิไวก้ต็าม 
หากจ านวนเงนิค่าธรรมเนียมดงักล่าวสงูเกนิความเสยีหายโดยเฉลีย่ส าหรบัธุรกจิประเภทเดยีวกนั (ความเสยีหายโดยเฉลีย่) 
กไ็ม่จ าเป็นตอ้งจ่ายเงนิทีส่งูเกนิความเสยีหายโดยเฉลีย่ ทัง้นี้ จะมกีารก าหนดจ านวนเงนิ “ความเสยีหายโดยเฉลีย่” 
นี้อย่างครอบคลุมตามประเภทของสญัญา โดยพจิารณาถงึปัจจยัต่าง ๆ เช่น เหตุผลในการยกเลกิ ระยะเวลาทีข่อยกเลกิ  
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ความเฉพาะเจาะจงของสญัญา ค่าใชจ้่ายในการจดัเตรยีมงานหรอืผลก าไรทีอ่าจไดร้บัและโอกาสทีจ่ะทดแทนหรอืเปลีย่นแปลงสญัญา 
 นอกจากนี้ ดเูหมอืนว่าจะมโีรงแรมบางแห่งทีต่อบรบัการยกเลกิงานเน่ืองจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควดิ-19 อย่างยดืหยุ่น 
เช่น ใหจ้่ายค่าธรรมเนียมการยกเลกิในจ านวนเท่ากบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ เช่น ศนูยก์จิการผูบ้รโิภค หรอื ทนายความ เป็นตน้ 

 

เน่ืองจากรายได้ของผม/ดิฉันลดลงอย่างกะทนัหนัเพราะผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 
ท าให้ประสบปัญหา 
ในการจ่ายค่าไฟ ฯลฯ 

บรษิทัไฟฟ้า บรษิทัก๊าซ บรษิทัโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละบรษิทัประกนั (ประกนัชวีติ ประกนัภยัทัว่ไป) ทัง้หลายไดด้ าเนินมาตรการต่าง ๆ 
ในการ 
ยดืระยะเวลาช าระค่าธรรมเนยีมออกไป ฯลฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรมท์ีม่รีายไดล้ดลงอนัเน่ืองมาจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควดิ-19 
 ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ เช่น มมีาตรการยดืระยะเวลาช าระเงนิออกไปหรอืไม่ 
คุณมสีทิธทิีจ่ะขอยดืเวลาและจะสามารถเลื่อนระยะเวลาช าระเงนิออกไปไดน้านเท่าใด โปรดสอบถามตวัแทนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ผม/ดิฉันท างานเป็นพนักงานสญัญาจ้าง เม่ือวนัก่อน บริษทับอกกบัผม/ดิฉันว่า 
“เน่ืองจากธรุกิจของเราเร่ิมแย่ลงเพราะผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 
เราไม่สามารถต่อสญัญาจ้างคณุได้” ผม/ดิฉันวางแผนท่ีจะต่อสญัญาและท างานท่ีบริษทัเดิมนาน ๆ 
ผม/ดิฉันมีทางเลือกเดียวคือต้องยอมรบัค าช้ีแจงของบริษทัใช่ไหม 

ส าหรบัสญัญาจา้งทีม่รีะยะเวลาการจา้งงานทีแ่น่นอน (สญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลา) 
การจา้งงานจะยตุเิมื่อระยะเวลาของสญัญาสิน้สดุลง หากนายจา้งปฏเิสธทีจ่ะต่อสญัญาให ้ซึง่เรยีกว่า “การยกเลกิสญัญาจา้ง” อยา่งไรกต็าม 
การยกเลกิสญัญาจา้งจะไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายในบางกรณีในดา้นการคุม้ครองคนงาน 
 หากคนงานต่อสญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลาซึง่ต่อสญัญาไปเรื่อย ๆ 
และท างานในเงื่อนไขทีค่ลา้ยคลงึกบัสญัญาจา้งแบบไม่มกี าหนดเวลาโดยไม่มรีะยะเวลาของสญัญาทีแ่น่นอน 
หรอืมเีหตุผลอนัสมควรทีจ่ะคาดหวงัว่าจะมกีารจา้งงานต่อหลงัจากสิน้สดุสญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลาแลว้ 
การยกเลกิสญัญาจา้งนี้จะถอืเป็นโมฆะ ในกรณีนี้ 
หากการยกเลกิสญัญาจา้งของนายจา้งไมม่เีหตุผลอนัสมควรอยา่งยุตธิรรมและถอืว่าไม่เหมาะสมต่อความถูกตอ้งของธรรมเนยีมปฏบิตั ิ
จะตอ้งมกีารพจิารณาต่อ (ลงนาม) สญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลา  
 นอกจากนี้ หากคุณตอ้งการใหก้ารยกเลกิสญัญาจา้งเป็นโมฆะและจา้งงานคุณต่อ คุณตอ้งยื่นขอต่ออายุสญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลา 
 ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ เช่น ศนูยใ์หค้ าปรกึษาดา้นแรงงานทัว่ไปของส านกังานแรงงาน หรอืทนายความ เป็นตน้ 
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บริษทัท่ีผม/ดิฉันท างานอยู่ก าลงัประสบปัญหาทางการเงินเพราะผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 
เม่ือวนัก่อน  
จู่ ๆ บริษทักบ็อกผม/ดิฉันว่า “วนัน้ีคณุไม่ต้องเข้ามาท างานแล้วนะ” 
มนัเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างกะทนัหนัและผม/ดิฉัน 
ไม่ทราบว่าจะท าอย่างไรดี 

นอกเหนือจากเหตุผลต่าง ๆ ทีก่ฎหมายหา้มการเลกิจา้งเป็นรายบุคคลแลว้ จ าเป็นตอ้งใชม้าตรการต่าง ๆ 
ทีเ่หมาะสมตามกฎเกณฑต่์อไปนี้ตามค าพพิากษาบรรทดัฐานและบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยสญัญาจา้งแรงงาน ทัง้นี้ 
จะไมม่ขีอ้ยกเวน้ใหส้ าหรบักรณีต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 
 การรบัทราบการเลกิจา้ง (การเลกิจา้งเพื่อลดบุคลากรสว่นเกนิดว้ยเหตุผลดา้นการบรหิาร) 
จะถูกตอ้งตามกฎหมายโดยขึน้อยู่กบัการพจิารณาเรื่อง 4 ขอ้ต่อไปนี้ ไดแ้ก่ 1) ความจ าเป็นในการลดบุคลากร 2) 
การใชค้วามพยายามทุกหนทางทีจ่ะหลกีเลีย่งการเลกิจา้งแลว้หรอืไม่ 3) เหตุผลส าหรบัเกณฑก์ารคดัเลอืกพนกังานเพื่อเลกิจา้ง และ 4) 
ความเหมาะสมของขัน้ตอนการเลกิจา้ง (ค าอธบิาย การประชมุ ฯลฯ) 
 จะมกีารพจิารณาสีข่อ้ขา้งตน้ส าหรบัคนงานทีม่รีะยะเวลาการจา้งแบบมกี าหนดเวลา (ผูร้บัจา้งส าหรบัการจา้งงานแบบมกี าหนดเวลา) 
เช่นกนั ทัง้นี้ ในพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยสญัญาจา้งแรงงาน มกีารระบุเกีย่วกบัสญัญาจา้งแบบมกี าหนดเวลาว่า 
“นายจา้งจะตอ้งไม่เลกิจา้งคนงานจนกว่าจะครบก าหนดสญัญาส าหรบัสญัญาจา้งแรงงานทีม่รีะยะเวลาการจา้งงานทีแ่น่นอน 
(สญัญาจา้งแรงงานแบบมกี าหนดเวลา) เวน้แต่จะมเีหตุผลทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได”้ 
และจะพจิารณาการเลกิจา้งอย่างเขม้งวดมากกว่าเมื่อเทยีบกบัสญัญาจา้งแรงงานทีไ่ม่มรีะยะเวลาการจา้งงานทีแ่น่นอน 
(สญัญาจา้งแรงงานแบบไม่มกี าหนดเวลา) 
 ไม่อนุญาตใหท้ าการยกเลกิสญัญาจา้งแรงงาน (นายจา้งทีป่ฏเิสธการต่อสญัญาจา้งแรงงานแบบมกี าหนดเวลา) โดยไมม่เีงื่อนไข 
ตวัอย่างเช่น 
ไม่อนุญาตใหน้ายจา้งปฏเิสธใบสมคัรของคนงานส าหรบัการต่อสญัญาเมื่อมกีารต่ออายุสญัญาจา้งแรงงานแบบมกี าหนดเวลาซ ้าไปเรื่อย ๆ 
และการไม่ต่ออายุครัง้นี้จะเทยีบเท่าการเลกิจา้งผูร้บัจา้งทีจ่า้งงานแบบไม่มกี าหนดเวลาตามความถูกตอ้งของธรรมเนียมปฏบิตั ิ
 ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ เช่น ศนูยใ์หค้ าปรกึษาดา้นแรงงานทัว่ไปของส านกังานแรงงาน หรอืทนายความ เป็นตน้ 

 

ผม/ดิฉันท างานเป็นหวัหน้าคนครวัอยู่ท่ีร้านอาหารแห่งหน่ึง เน่ืองด้วยผลกระทบจากไวรสัโคโรนา 
ผม/ดิฉันจึงถกูเลิกจ้างเน่ืองจากธรุกิจร้านอาหารไม่ยัง่ยืน ผม/ดิฉันก าลงัมองหางานใหม่ 
แต่ยงัไม่สามารถหางานได้ ผม/ดิฉันควรท าอย่างไรดี 

ไม่อนุญาตใหเ้ลกิจา้งคนงานตามอ าเภอใจแมว้่าคนงานจะเป็นชาวต่างชาตกิต็าม 
(ไม่ว่าจะมสีถานภาพการพ านกัอาศยัประเภทใดกต็าม) 
การเลกิจา้งพนกังานชาวต่างชาตมิเีงื่อนไขทีเ่ขม้งวดเหมอืนกบัเงื่อนไขส าหรบัพนกังานชาวญีปุ่่ น หากเลกิจา้งเฉพาะพนกังานชาวต่างชาต ิ
พนกังานเหล่านี้อาจปรกึษาทนายความ เพกิถอนการเลกิจา้ง และขอใหจ้่ายเงนิค่าเบีย้เลีย้งลาพกัในขณะทีร่า้นอาหารหยุดยาว 
 ในทางกลบักนั หากรา้นอาหารใกลจ้ะตอ้งเลกิกจิการ และมกีารเลกิจา้งพนกังานชาวญีปุ่่ นดว้ยเช่นกนั 
กจ็ะไมม่ทีางเลอืกอื่นนอกจากตอ้งมองหางานอื่น อย่างไรกต็าม เน่ืองจากผลกระทบของโรคโควดิ-19  
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อาจท าใหห้างานใหมท่ีเ่หมาะกบัประเภทสถานภาพการพ านกัอาศยัของคุณ (ในกรณีนี้ คอื หวัหน้าคนครวั “ทีเ่ป็นแรงงานทกัษะ”) ไดย้าก 
มกีารก าหนดมาตรการพเิศษส าหรบัสถานภาพการพ านกัอาศยัเพื่อสนบัสนุนการจา้งงานชาวต่างชาตทิีถู่กเลกิจา้งอนัเน่ืองมาจากผลกระท
บของการระบาดของโรคโควดิ-19 ต่อ ทัง้นี้ หากมคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัขอ้ก าหนดบางประการ เช่น 
ไดล้งนามในสญัญาจา้งหลงัจากหางานในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะ จะไดร้บัการอนุมตัสิถานภาพการพ านกัอาศยัประเภท “อาชพีทีก่ าหนด 
(การจา้งงานทีอ่าจเกดิขึน้ได)้” เป็นระยะเวลาสงูสดุหนึ่งปี นอกจากน้ี หากหางานไดย้าก 
คุณสามารถขอใหช้ว่ยประสานงานระหว่างคุณกบับรษิทัจดัหางานหนึ่งแห่งผ่านการสนบัสนุนจากรฐับาลกลาง 
โปรดปรกึษาส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงประจ าภมูภิาค 

 

ผม/ดิฉันเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีเข้าศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น 
ผม/ดิฉันวางแผนท่ีจะหางานท าในประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น 
แต่ข้อเสนองานของผม/ดิฉันถกูยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเงินของบริษทัท่ีแย่ลงอนัเป็นผลมาจากไวรั
สโคโรนา เม่ือระยะเวลาพ านักอาศยัของผม/ดิฉันในฐานะนักเรียนชาวต่างชาติครบก าหนดแล้ว 
ผม/ดิฉันมีทางเลือกเดียวคือต้องกลบัประเทศบ้านเกิดใช่ไหม 

ก่อนทีส่ถานภาพการพ านกัอาศยัของคุณจะหมดอายุ 
คุณจะตอ้งหาสถานทีท่ างานทีร่องรบัการเปลีย่นประเภทสถานภาพการพ านกัอาศยั 
 ส านกังานก ากบัดแูลคนเขา้เมอืงไดก้ าหนดมาตรการพเิศษต่าง ๆ 
เพื่อสนบัสนุนชาวต่างชาตทิีก่ารท างานในประเทศญีปุ่่ นก าลงัจะไม่แน่นอนเน่ืองจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควดิ-19 
หากนกัศกึษาชาวต่างชาตทิีถู่กยกเลกิขอ้เสนอการจา้งงานมคีณุสมบตัติรงตามขอ้ก าหนด 
บางประการ เช่น ไดล้งนามในสญัญาจา้งหลงัจากหางานในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะ จะไดร้บัอนุมตัสิถานภาพการพ านกัอาศยัประเภท  
“อาชพีทีก่ าหนด (การจา้งงานทีอ่าจเกดิขึน้ได)้” 
 เน่ืองจากเรายงัชว่ยสนบัสนุนประสานงานระหว่างผูท้ีม่ปัีญหาในการหางานกบันายจา้งผ่านบรษิทัจดัหางาน 
โปรดตดิต่อส านกังานตรวจคน 
เขา้เมอืงประจ าภมูภิาคโดยเรว็ทีส่ดุเพื่อขอค าปรกึษาเกีย่วกบัการเปลีย่นประเภทสถานภาพการพ านกัอาศยั 
 หากคุณตอ้งการไดง้านประเภทแรงงานทกัษะเฉพาะ โปรดใชบ้รกิารต่อไปนี้ 
 
<เวบ็พอรท์ลัส าหรบัแรงงานทกัษะเฉพาะ> 
 http://www.ssw.go.jp 
* ช่วงเฉพาะขอ้มลูเกีย่วกบัระบบแรงงานทกัษะเฉพาะโดยรวมส าหรบัชาวต่างชาตทิีต่อ้งการท างานเป็นแรงงานทกัษะเฉพาะและบรษิทัต่าง 
ๆ  
ทีต่อ้งการจา้งชาวต่างชาตเิป็นแรงงานทกัษะเฉพาะ ตลอดจนใหข้อ้มลูการปรกึษาหารอืแบบตวัต่อตวั (หรอืแบบออนไลน์) 
ระหว่างชาวต่างชาต ิ
กบับรษิทัต่าง ๆ 
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ผม/ดิฉันเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่ น 
ผม/ดิฉันวางแผนท่ีจะหางานท าในประเทศญ่ีปุ่ น 
แต่ข้อเสนองานของผม/ดิฉันถกูยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเงินของบริษทัแย่ลงอนัเป็นผลมาจากการร
ะบาดของไวรสัโคโรนา ระยะเวลาพ านักอาศยัของผม/ดิฉันในฐานะนักเรียนชาวต่างชาติใกล้จะครบก าหนดแล้ว 
ผม/ดิฉันมีทางเลือกเดียวคือต้องกลบัประเทศบ้านเกิดใช่ไหม 

คุณสามารถเปลีย่นสถานภาพการพ านกัอาศยัจากประเภท “นกัศกึษา” เป็นประเภท “อาชพีทีก่ าหนด” ได ้
 เพื่อสนบัสนุนการหางานท าของนกัศกึษาชาวต่างชาตทิีส่ าเรจ็การศกึษาหรอืจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่ น 
(จ ากดัเฉพาะผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยั บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยัเทคนิคหรอืโรงเรยีนอาชวีศกึษาเท่านัน้) 
ผูท้ีม่คีุณสมบตัติรงตามเงื่อนไขบางประการ 
จะไดร้บัการรบัรองว่ามสีถานภาพการพ านกัอาศยัประเภท “อาชพีทีก่ าหนด” ในช่วงระยะเวลาทีห่างานหนึ่งปีหลงัจากส าเรจ็การศกึษา 
หากคุณตอ้งการหางานต่อหลงัจากสถานภาพการพ านกัอาศยัประเภท “อาชพีทีก่ าหนด” 
ครบหนึ่งปีแลว้เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  
คุณสามารถขอต่ออายุระยะเวลาพ านกัอาศยัของตวัเองได ้
โปรดตดิต่อส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงประจ าภมูภิาคโดยเรว็ทีส่ดุเกีย่วกบัขอ้ก าหนดและเอกสารทีจ่ าเป็น  
 นอกจากนี้ หากคุณไดเ้ปลีย่นสถานภาพการพ านกัอาศยัเป็นประเภท “อาชพีทีก่ าหนด” แลว้ เน่ืองจากคุณไดร้บัการเสนองาน 
คุณจะยงัคงมสีถานภาพการพ านกัอาศยัประเภท “อาชพีทีก่ าหนด” เหมอืนเดมิ แต่จะตอ้งเปลีย่นแปลงหมวดย่อยจาก “รอการเสนองาน” 
มาเป็น “การหางาน” หากคุณมคีุณสมบตัติรงตามขอ้ก าหนดบางประการ 
คุณสามารถท างานในงานอื่นนอกเหนือจากงานตามสถานภาพการพ านกัอาศยัของคุณ (งานนอกเวลา) ไดส้งูสดุ 28 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
โดยอนุญาตใหท้ างานต่าง ๆ ดงักล่าวได ้โปรดปรกึษาส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงประจ าภมูภิาคเกีย่วกบัขัน้ตอน 

 

ผม/ดิฉันฝึกอบรมด้านเทคนิคจบแล้ว 
แต่ไม่สามารถกลบัประเทศบ้านเกิดได้เน่ืองจากผลกระทบของการระบาดของโรค 
โควิด-19 หากผม/ดิฉันไม่สามารถมีรายได้ภายในช่วงเวลาท่ีผม/ดิฉันสามารถกลบัประเทศบ้านเกิดของตวัเองได้  
ผม/ดิฉันกลวัว่าจะไม่สามารถครองชีพอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 

ส าหรบัผูท้ีจ่บการฝึกอบรมดา้นเทคนิคแลว้ แต่ไม่สามารถกลบับา้นไดเ้น่ืองจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควดิ-19 
ส านกังานก ากบัดแูลคนเขา้เมอืงจะอนุมตักิารเปลีย่นสถานภาพการพ านกัอาศยัเป็นประเภท “อาชพีทีก่ าหนด 
(การจา้งงานทีอ่าจเกดิขึน้ได)้” ดว้ยระยะเวลาสงูสดุ 
หนึ่งปีในกรณีทีม่คีุณสมบตัติรงตามขอ้ก าหนดบางประการ เช่น ไดล้งนามในสญัญาจา้งงานหลงัจากหางานในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะ 

นอกจากนี้ หากหางานไดย้าก 
คุณสามารถขอใหช้ว่ยประสานงานระหว่างคุณกบับรษิทัจดัหางานหนึ่งแห่งผ่านการสนบัสนุนจากหน่วยงานรฐับาล 
โปรดปรกึษาเรื่องนี้กบัส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงประจ าภมูภิาคในพืน้ที ่
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ผม/ดิฉันเป็นเจ้าของธรุกิจ เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 
ท าให้ผลการด าเนินงานของธรุกิจแย่ลง จ าเป็นต้องลดขนาดธรุกิจลง ทราบว่ามีระบบให้การสนับสนุน 
อยากทราบว่าเป็นระบบแบบใด 

จะมรีะบบใหเ้งนิอุดหนุนการจา้งงานทีส่นบัสนุนเจา้ของธุรกจิทีจ่ าเป็นตอ้งลดกจิกรรมทางธุรกจิลงอนัเน่ืองมาจากเหตุผลทางเศรษฐกจิ 
  เงนิกอ้นนี้จะช่วยอุดหนุนค่าลาหยุด ค่าจา้ง ฯลฯ หากใหค้นงานลางานชัว่คราว เขา้รบัการฝึกอบรมหรอืโอนไปท างานแผนกอืน่ 
เพื่อรบัมอืกบัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ทัง้นี้ มกีารก าหนดมาตรการพเิศษต่าง ๆ 
เพื่อผ่อนปรนขอ้ก าหนดในการช าระเงนิเหล่านี้ ส าหรบัขอ้มลูล่าสดุ โปรดตรวจสอบเวบ็ไซตข์องกระทรวงสาธารณสขุ 
แรงงานและสวสัดกิาร หรอืสอบถามศนูยป์ระสานงานบรกิารส าหรบัเงนิอุดหนุนการจา้งงาน เงนิอุดหนุนลางานหรอืเงนิทุนลาเรยีน ศนูย ์
Hello Work (บรกิารจดัหางาน) และส านกังานแรงงานในภูมภิาค  
 
 < ศนูยป์ระสานงานบรกิารส าหรบัเงนิา เงนิอุดหนุนการจา้งงาน > * ใหบ้รกิารเป็นภาษาญีปุ่่ นเท่านัน้ 
  หมายเลขโทรศพัท:์ 0120-60-3999 
  เวลาท าการ: 09:00 น. ถงึ 21:00 น. (รวมวนัเสาร ์วนัอาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์) 
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ฝ่ายบริการข้อมลูและความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งของศนูย ์
Houterasu  

ผม/ดิฉันสามารถขอรบับริการประเภทใดได้บ้างในการโทรติดต่อฝ่ายบริการข้อมลูหลายภาษาของศนูย ์
Houterasu 

ผูใ้ชบ้รกิารทีพ่ดูภาษาต่างประเทศเป็นภาษาแม่สามารถใชบ้รกิารเหล่านี้ไดห้ากตอ้งการทราบขอ้มลูเกีย่วกบัระบบกฎหมายของประเทศญี่
ปุ่ นหรอืบรกิารใหค้ าปรกึษาต่าง ๆ 
 บรกิารนี้จะด าเนินการผ่านการโทรสามสายระหว่างผูใ้ชบ้รกิาร ล่ามและเจา้หน้าทีข่องศนูย ์Houterasu ในการโทรสามสายดงักล่าว 
ผูใ้ชบ้รกิารจะโทรตดิต่อหมายเลขโทรศพัทข์องฝ่ายบรกิารขอ้มลูแบบหลายภาษา (0570-078377) 
ล่ามจะโอนสายไปยงัส านกังานหรอืสาขาในพืน้ทีท่ีผู่ใ้ช้บรกิารสะดวก จากนัน้ ผูใ้ชบ้รกิารและเจา้หน้าทีข่องศนูย ์Houterasu 
จะคุยกนัสามสายผ่านล่าม 
 หากคุณตอ้งการทราบวธิกีารเฉพาะในการแกปั้ญหาทางกฎหมาย คุณตอ้งการค าแนะน าทางกฎหมายจากผูเ้ชีย่วชาญ 
ในฝ่ายบรกิารขอ้มลูแบบหลายภาษา เราจะแนะน าใหคุ้ณรูจ้กัผูต้ดิต่อทีจ่ะช่วยคุณแกปั้ญหาต่าง ๆ 
โดยรวมถงึบรกิารใหค้ าปรกึษาทางกฎหมายฟรขีองศนูย ์Houterasu 

ทุกคนสามารถขอค าปรึกษาทางกฎหมายจากศนูย ์Houterasu ได้ฟรีใช่ไหม 

ศนูย ์Houterasu จะใหค้ าปรกึษาทางกฎหมายฟรแีก่ผูท้ีม่ปัีญหาเกีย่วกบัเรื่องสว่นตวัหรอืเรื่องครอบครวั 
แต่จะขอรบัความช่วยเหลอืทางกฎหมายจากทนายความและผูพ้จิารณาคดเีน่ืองจากไมม่เีงนิไมไ่ด ้
(ความชว่ยเหลอืทางกฎหมายแพ่ง/ความช่วยเหลอืในการใหค้ าปรกึษาทางกฎหมาย) ในการใชร้ะบบนี้ จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดต่าง 
ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

 ・รายไดแ้ละทรพัยส์นิจะตอ้งไม่เกนิจ านวนเงนิทีก่ าหนด 
 ・มทีีอ่ยูใ่นประเทศญีปุ่่ นและอาศยัอยู่อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย (อย่างไรกต็าม 
หากสถานภาพการพ านกัอาศยัของคุณมปัีญหาและคุณยื่นฟ้องรอ้งเจา้หน้าทีฝ่่ายปกครองทีจ่ดัการกบัสถานภาพการพ านกัอาศยัของคุณ 
ใหน้ าเรื่องนี้ต่อศาลหากยนืยนัไดว้่าพวกเขารบัรองสถานภาพการพ านกัอาศยัของคุณ จะถอืว่าสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 
แมว้่าจะไม่มสีถานภาพการพ านกัอาศยักต็าม โดยเป็นขอ้ยกเวน้) 
 
 นอกเหนือจากส านกังาน Houterasu แลว้ ยงัมบีรกิารช่วยเหลอืใหค้ าปรกึษาทางกฎหมายทีศ่นูยใ์หค้ าปรกึษาทีข่ ึน้ทะเบยีน 
ซึง่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้ าปรกึษาทางกฎหมายแพ่งได ้เช่น เนตบิณัฑติยสภา และสมาคมอาลกัษณ์ศาล 
 ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดโทรตดิต่อฝ่ายบรกิารขอ้มลูหลายภาษา (0570-078377) ล่ามจะประสานงานใหคุ้ณกบัส านกังาน 
Houterasu  
ในพืน้ทีข่องคุณและท างานผ่านการโทรสามสาย (ผูใ้ชบ้รกิาร ล่าม เจา้หน้าทีข่องศนูย ์Houterasu) 
 หากคุณมคีุณสมบตัไิมต่รงตามขอ้ก าหนดส าหรบัความช่วยเหลอืทางกฎหมายแพ่ง เราจะแนะน าคุณใหรู้จ้กัศนูยใ์หค้ าปรกึษาต่าง ๆ 
ทีใ่หค้ าแนะน าทางกฎหมาย เชน่ เนตบิณัฑติยสภา สมาคมอาลกัษณ์ศาลและเทศบาลต่าง ๆ 
การใหค้ าปรกึษาทางกฎหมายอาจตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมโดยขึน้อยู่กบัศนูยใ์หค้ าปรกึษา 
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*ตวัเลขในวงเลบ็คอืจ านวนเงนิตามมาตรฐานส าหรบัเมอืงใหญ่ เช่น กรุงโตเกยีวและเมอืงโอซากา้ 
*ส าหรบัครอบครวัตัง้แต่หา้คนขึน้ไป จะเพิม่ 30,000 เยน (33,000 เยน) ส าหรบัแต่ละบุคคลทีเ่พิม่เตมิ  
*หากมคี่าใชจ้่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารกัษาพยาบาลและค่าใชจ้่ายดา้นการศกึษา จะหกัจ านวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งออก 
*หากคุณจ่ายค่าเช่าหรอืค่าจ านอง เงนิเตม็จ านวนจะคดิเป็นสดัสว่นภายในช่วงขดีจ ากดัต่อไปนี้ของมาตรฐานรายไดข้า้งตน้ 
จ านวนเงนิในวงเลบ็คอืขดีจ ากดัของจ านวนเงนิเพิม่เตมิส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในแขวงพเิศษในกรุงโตเกยีว 

 
คนเดยีว ครอบครวัจ านวนสองคน ครอบครวัจ านวนสามคน ครอบครวัจ านวนสีค่นขึน้ไป 

41,000 เยน 
（53,000 เยน） 

53,000 เยน 
（68,000 เยน） 

66,000 เยน 
（85,000 เยน） 

71,000 เยน 
（92,000 เยน） 

 

เกณฑ ์B 

 ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามเกณฑท์ัง้เกณฑ ์A และเกณฑ ์B 

 

 

<เงื่อนไขการช่วยเหลือด้านค าปรึกษาทางกฎหมาย> 

เป็นเจ้าของทรพัยสิ์นต า่กวา่จ านวนท่ีก าหนด 

จ านวนเงนิสดและเงนิออมทัง้หมดตอ้งเป็นไปตามเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

ยกเวน้ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาทระหว่างสามกีบัภรรยา โดยหลกัการแลว้ 
จะพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืโดยองิตามรายไดแ้ละทรพัยส์นิ 
ซึง่ครอบคลุมถงึของคู่สมรสดว้ย 
แนวทางส าหรบัรายไดต่้อเดอืน (1/12 ของรายไดจ้ากเงนิเดอืนประจ าปีซึง่รวมถงึโบนสัดว้ย) มดีงันี้ 

 

รายได้ ฯลฯ ต า่กวา่จ านวนท่ีก าหนด 

คนเดยีว ครอบครวัจ านวนสองคน ครอบครวัจ านวนสามคน ครอบครวัจ านวนสีค่น 

สงูสดุ 182,000 เยน 
（สงูสดุ 200,200 เยน） 

สงูสดุ 251,000 เยน 
（สงูสดุ 276,100 เยน） 

สงูสดุ 272,000 เยน 
（สงูสดุ 299,200 เยน） 

สงูสดุ 299,000 เยน 
（สงูสดุ 328,900 เยน） 

 

เกณฑ ์A 

คนเดยีว ครอบครวัจ านวนสองคน ครอบครวัจ านวนสามคน ครอบครวัจ านวนสีค่นขึน้ไป 

สงูสดุ 1.8 ลา้นเยน สงูสดุ 2.5 ลา้นเยน สงูสดุ 2.7 ลา้นเยน สงูสดุ 3 ลา้นเยน 
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ผม/ดิฉันต้องการขอให้ทนายความ/อาลกัษณ์ศาลช่วยแก้ไขปัญหา 
จะมีค่าใช้จ่ายประเภทใดบ้างและจ านวนเท่าไร 

โดยทัว่ไปแลว้ ค่าใชจ้่ายประเภทต่าง ๆ ทีจ่่ายใหท้นายความและอาลกัษณ์ศาล ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมค าแนะน าทางกฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมเริม่ด าเนินการ ค่าตอบแทน คา่ด าเนินการ ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ค่าจา้งรายวนัและค่าทีป่รกึษา 
 ค่าใชจ้่ายเหล่านี้จะไมม่รีาคามาตรฐาน เน่ืองจากทนายความและอาลกัษณ์ศาลแต่ละคนจะเป็นผูก้ าหนดมาตรฐานเหล่านัน้ 
 นอกจากนี้ ศนูย ์Houterasu 
ยงัมรีะบบชว่ยเหลอืทางกฎหมายแพ่งทีใ่หค้ าปรกึษาทางกฎหมายฟรแีก่ผูท้ีม่ปัีญหาเกีย่วกบัเรื่องสว่นตวัหรอืเรื่องครอบครวั 
แต่จะขอรบัความช่วยเหลอืทางกฎหมายจากทนายความและอาลกัษณ์ศาลเน่ืองจากไมม่เีงนิไม่ได ้
และจะตอ้งจ่ายค่าใชจ้่ายของทนายความ อาลกัษณ์ศาล และการสอบสวนก่อนล่วงหน้าซึง่จะจ่ายคนืในภายหลงั 
ผูท้ีต่อ้งการใชร้ะบบชว่ยเหลอืทางกฎหมายแพ่งจะตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามขอ้ก าหนดว่าจะตอ้งมรีายไดแ้ละทรพัยส์นิอยูใ่นระดบัทีก่ าหนด 
มโีอกาสทีจ่ะชนะคด ีและคดมีคีวามเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการช่วยเหลอืทางกฎหมายแพ่ง 
หากคุณใชร้ะบบเบกิคนืค่าธรรมเนียมทนายความ/อาลกัษณ์ศาล จะมกีารก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามมาตรฐานของศนูย ์
Houterasu ทัง้นี้ ศนูย ์Houterasu จะเป็นผูจ้่ายค่าธรรมเนยีมทีก่ าหนดไวใ้หล่้วงหน้าและจ่ายใหท้นายความและอาลกัษณ์ศาลเป็นกอ้น 
ตามกฎเกณฑท์ัว่ไป ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งจ่ายเงนิคนืเตม็จ านวนใหแ้ก่ศนูย ์Houterasu เป็นงวด ๆ 
 ส าหรบัการสอบถามเกีย่วกบัระบบการช าระเงนิคนื โปรดโทรตดิต่อฝ่ายบรกิารขอ้มลูหลายภาษา (0570-078377) เจา้หน้าทีข่องศนูย ์
Houterasu จะอธบิายเกีย่วกบัระบบผ่านล่าม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


