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-2บทที่ 1 บททั่วไป
(วัตถุประสงค์)
มาตรา 1 กฎหมายฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในด้ า นการ
ถ่ายทอดความสามารถทางเทคนิค เทคโนโลยี และความรู้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ความสามารถทางเทคนิคต่างๆ”)
ไปยังภูมิภาคที่กาลังพัฒนาโดยผ่านทางการอบรมทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกาหนดหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการฝึกงาน
ด้านเทคนิค เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทาหน้าที่ของภาครัฐ องค์กรอื่ นๆ รวมทั้งการดาเนินการรับรองแผนการ
ฝึกงานด้านเทคนิคและระบบการอนุญาตองค์กรกากับดูแลผู้ฝึกงาน โดยนากฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและการ
รับรองผู้อพยพ (ข้อกาหนดโดยรัฐบาลเลขที่ 319 ในปีโชวะที่ 26 ซึ่งจะเรียกว่า “กฎหมายคนเข้าเมือง” ในมาตรา
ถัดไปและ ในมาตรา 48 ข้อ 1) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมือง กฎหมายมาตรฐานแรงงาน (กฎหมาย
ฉบับที่ 49 ในปีโชวะที่ 22) กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (กฎหมายฉบับ
ที่ 57 ในปีโชวะที่ 47) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานมาบังคับใช้ร่วมกัน เพื่อจัดการฝึกงานด้านเทคนิคที่
เหมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

(คาจากัดความ)
มาตรา 2 ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คาว่า “การฝึกงานด้านเทคนิค” หมายถึง การฝึกงานด้านเทคนิค
ประเภทบริ ษัทรั บ เอง หรื อ การฝึ กงานด้านเทคนิ คประเภทรั บโดยองค์ กร “ผู้ ฝึ กงานด้านเทคนิ ค ” หมายถึ ง
ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัท หรือ ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กร
2 ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คาว่า “การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเอง” มีความหมายดังต่อไปนี้
(1) การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเอง ประเภทที่ 1 (หมายถึง การที่พนักงานชาวต่างชาติ
ขององค์กรรัฐและเอกชนในประเทศซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ (ต่อนี้ไปจะเรียกว่า “ชาวต่างชาติตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 2 ข้อ 2 แห่งกฎหมายคนเข้าเมือง”) หรือ พนักงานชาวต่างชาติขององค์กรรัฐและเอกชนในต่างประเทศที่มี
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับองค์กรของรัฐและเอกชนในประเทศซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศตามที่ได้กาหนดไว้ในคาสั่ง
ของกระทรวงผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมที่จาเป็น และปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความสามารถทางเทคนิค ต่างๆ
ภายในสานั กงานขององค์กรซึ่งตั้งอยู่ ในประเทศตามสัญญาจ้างงานที่ทาขึ้นกับองค์กร เพื่อที่จะได้เรียนรู้ด้าน
ความสามารถทางเทคนิคต่างๆ โดยได้รับสถานภาพการพานัก (เฉพาะสถานภาพตามข้อ 1(ก) ด้านล่างของข้อการ
ฝึกงานด้านเทคนิคในตารางที่ 1-2 ของกฎหมายคนเข้าเมืองเท่านั้น) จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)

-3(2) การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 2 (หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการฝึกงานด้าน
เทคนิคประเภทบริษัทรับ เองประเภทที่ 1 ได้เข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความสามารถทางเทคนิค ต่างๆ ภายใน
สานักงานขององค์กรซึ่งตั้งอยู่ในประเทศตามสัญญาจ้างงานที่ทาขึ้นกับองค์กร เพื่อฝึกฝนความสามารถทางเทคนิค
ต่างๆ ให้มีความเชี่ยวชาญ โดยได้รับสถานภาพการพานัก (เฉพาะสถานภาพตามข้อ 2(ก) ด้านล่างของข้อการ
ฝึกงานด้านเทคนิคในตารางที่ 1-2 ของกฎหมายคนเข้าเมืองเท่านั้น) จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
(3) การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 3 (หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการฝึกงานด้าน
เทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 2 เข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความสามารถทางเทคนิคต่างๆ ภายในสานักงาน
ขององค์กรซึ่งตั้งอยู่ในประเทศตามสัญญาจ้างงานที่ทาขึ้นกับองค์กร เพื่อฝึกฝนความสามารถทางเทคนิคต่างๆ ให้มี
ความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น โดยได้รับสถานภาพการพานัก (เฉพาะสถานภาพตามข้อ 3(ก) ด้านล่างของข้อการ
ฝึกงานด้านเทคนิคในตารางที่ 1-2 ของกฎหมายคนเข้าเมืองเท่านั้น) จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
3 ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คาว่า “ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเอง” มีความหมายดังต่อไปนี้
(1) ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 1 (หมายถึง ชาวต่างชาติที่เข้ารับการฝึกงาน
ด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 1 จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
(2) ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 2 (หมายถึง ชาวต่างชาติที่เข้ารับ การฝึกงาน
ด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 2 จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
(3) ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 3 (หมายถึง ชาวต่างชาติที่เข้ารับ การฝึกงาน
ด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 3 จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
4 ภายใต้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ค าว่ า “การฝึ ก งานด้ า นเทคนิ ค ประเภทรั บ โดยองค์ ก ร” มี ค วามหมาย
ดังต่อไปนี้
(1) การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 1 (หมายถึง การที่ชาวต่างชาติมีนิติบุคคล
ภายในประเทศประเภทไม่มีวัตถุประสงค์ในการหวังผลกาไรรับเข้ามาให้ การอบรมที่จาเป็น และปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับความสามารถทางเทคนิคต่างๆ ภายในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนภายในประเทศตามสัญญาจ้างงานที่ทา
ขึ้นกับหน่วยงานดังกล่าว โดยมีองค์กรนิติบุคคลข้างต้นกากับดูแลการฝึกงาน เพื่อที่จะได้เรียนรู้ด้านความสามารถ
ทางเทคนิคต่างๆ โดยได้รับสถานภาพการพานัก (เฉพาะสถานภาพตามข้อ 1(ข) ด้านล่างของข้อการฝึกงานด้าน
เทคนิคในตารางที่ 1-2 ของกฎหมายคนเข้าเมืองเท่านั้น) จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
(2) การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 2 (หมายถึง ผู้ที่สาเร็จ การฝึกงานด้าน
เทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 1 ได้เข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความสามารถทางเทคนิค ต่างๆ ในหน่วยงาน

-4ภาครัฐหรือเอกชนภายในประเทศตามสัญญาจ้างงานที่ทาขึ้นกับหน่วยงานดังกล่าว โดยมีองค์กรนิติบุคคลข้างต้น
กากับดูแลการฝึกงาน เพื่อฝึกฝนความสามารถทางเทคนิค ต่างๆ ให้มีความเชี่ยวชาญ โดยได้รับสถานภาพการ
พานัก (เฉพาะสถานภาพตามข้อ 2 วรรค 2 ด้านล่างของข้อการฝึกงานด้านเทคนิคในตารางที่ 1-2 ของกฎหมายคน
เข้าเมืองเท่านั้น จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
(3) การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 3 (หมายถึง ผู้ที่สาเร็จ การฝึกงานด้าน
เทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 2 ได้เข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความสามารถทางเทคนิค ต่างๆ ในหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนภายในประเทศตามสัญญาจ้างงานที่ทาขึ้นกับหน่วยงานดังกล่าว โดยมีองค์กรนิติบุคคลข้างต้น
กากั บ ดู แ ลการฝึ ก งาน เพื่ อ ฝึ ก ฝนความสามารถทางเทคนิ ค ต่ า งๆ ให้ มี ความเชี่ ย วชาญมากยิ่ ง ขึ้ น โดยได้ รั บ
สถานภาพการพานัก (เฉพาะสถานภาพตามข้อ 3 วรรค2 ด้านล่างของข้อการฝึกงานด้านเทคนิคในตารางที่ 1-2
ของกฎหมายคนเข้าเมืองเท่านั้น จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
5 ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คาว่า “ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กร” มีความหมายดังต่อไปนี้
(1) “ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 1 (หมายถึง ชาวต่างชาติที่เข้ารับการฝึกงาน
ด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 1 จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
(2) “ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 2 (หมายถึง ชาวต่างชาติที่เข้ารับการฝึกงาน
ด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 2 จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
(3) “ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 3 (หมายถึง ชาวต่างชาติที่เข้ารับการฝึกงาน
ด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 3 จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
6 ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คาว่า “ผู้ดาเนินการฝึกงาน” หมายถึง ผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทบริษัทและ
ผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทรับโดยองค์กร
7 ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คาว่า “ผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทบริษัท” หมายถึง ผู้ดาเนินการฝึกงาน
ด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองตามแผนการฝึกงานตามมาตรา 8 ข้อ 1 ซึ่งผ่านการรับรองแผนการฝึกงาน (การ
รั บ รองตามมาตรา 8 ข้ อ 1 (หากมี ก ารรั บ รองการเปลี่ ย นแปลงตาม มาตรา 11 ข้ อ 1 ให้ ถื อ ตามหลั ง การ
เปลี่ยนแปลง) จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
8 ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คาว่า “ผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กร” หมายถึง ผู้ดาเนินการฝึกงาน
ด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กร ตามแผนการฝึกงานตามมาตรา 8 ข้อ 1 ซึ่งผ่านการรับรองแผนการฝึกงาน
9 ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คาว่า “การกากับดูแลการฝึกงาน” หมายถึง การเป็นตัวกลางที่ทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กรต่างๆ (หมายถึง ผู้ดาเนินการฝึกงานประเภท
องค์กร หรือ ผู้ที่กาลังจะเป็นผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กร จากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้ ) และผู้ฝึกงานด้าน
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นี้ไปให้ใช้ความหมายนี้) และทาการกากับดูแลผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กร ในการจัดการฝึกงานด้านเทคนิค
ประเภทองค์กร
10 ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คาว่า “องค์กรกากับดูแล” หมายถึง นิติบุคคลภายในประเทศประเภทไม่มี
วัตถุประสงค์ในการหวังผลกาไร ซึ่งดาเนินงานด้านการกากับดูแลการฝึกงาน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การกากับ
ดูแล”) โดยได้รับอนุญาตให้กากับดูแล (ตามมาตรา 23 ข้อ 1 เรื่องการอนุญาตให้กากับดูแล (หากมีการอนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงตาม มาตรา 32 ข้อ 1 หรือ มีการเปลี่ยนแปลงอนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวกับ การกากับดูแลเฉพาะตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 23 ข้อ 1(2) โดยข้อกาหนดมาตรา 37 ข้อ 2 ให้ถือตามหลังการเปลี่ยนแปลง) จากนี้ไปให้ใช้
ความหมายนี้)
(หลักการพื้นฐาน)
มาตรา 3 การฝึกงานด้านเทคนิค จะต้องจัดเตรียมไว้เพื่อให้ การเรียนรู้ ฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญ
หรือ ฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การเรียนรู้ต่างๆ”) ในด้านความสามารถทาง
เทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม และสร้างสภาพแวดล้อมซึ่งมีระบบการคุ้มครอง เพื่อให้ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคสามารถ
มุ่งเน้นในการฝึกงานด้านเทคนิคได้
2 การฝึกงานด้านเทคนิคจะต้องไม่ถูกใช้เป็นกระบวนการในการจัดหากาลังแรงงาน
(หน้าที่ของรัฐและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น)
มาตรา 4 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานใน
มาตราก่อนหน้า โดยจะต้องส่งเสริมนโยบายที่จาเป็นโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ จัดการฝึกงานด้านเทคนิคที่
เหมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
2 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องพยายามส่งเสริมนโยบายที่จาเป็นเพื่อ จัดการฝึกงานด้านเทคนิค ที่
เหมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค ตามสภาพความเป็นจริงในภูมิภาคร่วมกับนโยบายของรัฐในมาตรา
ก่อนหน้า
(หน้าที่ของผู้ดาเนินการฝึกงานและองค์กรกากับดูแลต่างๆ)
มาตรา 5 ผู้ดาเนินการฝึกงานต้องรับผิดชอบจัดการฝึกงานด้านเทคนิค ที่เหมาะสมและคุ้มครองผู้
ฝึกงานด้านเทคนิค รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือตามนโยบายที่รัฐและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น และ
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการฝึกงานด้านเทคนิคตามมาตรา 3 ในเรื่องหลักการพื้นฐาน
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ฝึกงานด้านเทคนิค รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือตามนโยบายที่รัฐและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น และทา
หน้าที่กากับดูแลการฝึกงานอย่างเหมาะสม
3 กลุ่มองค์กรที่ประกอบด้วยผู้ดาเนินการฝึกงานหรือองค์กรกากับดูแล ต้องพยายามแนะนาและชี้แนะ
ผู้ดาเนินการฝึกงานหรือองค์กรกากับดูแลในสิ่งที่จาเป็น เพื่อจัดการฝึกงานด้านเทคนิคที่เหมาะสมและคุ้มครองผู้
ฝึกงานด้านเทคนิค
(หน้าที่ของผู้ฝึกงาน)
มาตรา 6 ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในด้านความสามารถทางด้านเทคนิค โดยมุ่งเน้น
ในการฝึกงานด้านเทคนิค และต้องพยายามถ่ายทอดความสามารถด้านเทคนิคกลับสู่ประเทศของตน
(หลักการพื้นฐาน)
มาตรา 7 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบต้องกาหนดหลักการพื้นฐานในการจัดการฝึกงานด้านเทคนิคให้ ที่
เหมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (ซึ่งต่อไปในมาตรานี้จะเรียกว่า “หลักการพื้นฐาน”)
2 ในหลักการพื้นฐาน ให้กาหนดหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) หัวข้อพื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดการฝึกงานด้านเทคนิคทีเ่ หมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
(2) หัวข้อพื้นฐานที่เกี่ยวกับนโยบายเพื่อการจัดการฝึกงานด้านเทคนิคทีเ่ หมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงาน
ด้านเทคนิค
(3) หัวข้อควรพิจารณาในการจัดการฝึกงานด้านเทคนิคทีเ่ หมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
(4) หัวข้อการส่งเสริมสาขาอาชีพที่ควรพิจารณาในการเคลื่อนย้ายความสามารถทางเทคนิค ต่างๆ และ
การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายความสามารถทางเทคนิคอื่นๆ
3 หากมีความจาเป็น ให้รัฐมนตรีผู้รับ ผิดชอบเป็นผู้กาหนดนโยบายตามหลักการพื้นฐาน เพื่อจัดการ
ฝึกงานด้านเทคนิคทีเ่ หมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคในสาขาอาชีพที่กาหนดไว้เฉพาะ
4 เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบต้องการกาหนดหลักการพื้นฐานหรือเปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐานดังกล่าว
จะต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับหัวหน้าองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน
5 เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้มีการกาหนดหลักการพื้นฐานหรือเปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐานดังกล่าว
แล้ว จะต้องทาการประกาศต่อสาธารณะโดยทันที
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หมวดที่ 1

แผนการฝึกงานด้านเทคนิค

(การรับรองแผนการฝึกงานด้านเทคนิค)
มาตรา 8 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในประเทศ (นิติบุคคลทั้งหลาย ในกรณีที่ จัดให้มีการฝึกงาน
ด้านเทคนิคร่วมกันระหว่างนิติบุคคลหลายนิติบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างบริษัทแม่ (หมายถึง บริษัทแม่ที่
กาหนดไว้ตามมาตรา 2 ข้อ 4 ในกฎหมายบริษัท (กฎหมายฉบับที่ 86 ในปีเฮเซที่ 17) ) และบริษัทลูก (หมายถึง
บริษัทลูกที่กาหนดไว้ในมาตราเดียวกัน ข้อ 3) หรือ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอื่นๆ ที่ได้กาหนดในคาสั่งของ
กระทรวงผู้รับผิดชอบ) ที่ต้องการจัดให้มีการฝึกงานด้านเทคนิค สามารถขอรับการรับรองความเหมาะสมของ
แผนการดาเนิ น การฝึ ก งานให้ กั บ ผู้ ฝึ ก งานด้ า นเทคนิ ค แต่ล ะคน ตามที่ ได้ ก าหนดขึ้น โดยค าสั่ ง ของกระทรวง
ผู้รับผิดชอบ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ”แผนการฝึกงานด้านเทคนิค ”)และส่งแผนงานดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงผู้รับผิดชอบ
2 หัวข้อในแผนการฝึกงานด้านเทคนิคจะต้องมีหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อสกุลหรือชื่อเรียกและที่อยู่ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในประเทศตามที่กาหนดไว้ในข้อก่อน
หน้านี้ พร้อมทั้งชื่อสกุลของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่ เป็นนิติบุคคล (จากนี้ไปในมาตรานี้ มาตราถัดไปและมาตรา
12 ข้อ 5 จะเรียกว่า “ผู้ยื่นคาขอ”)
(2) ชื่อสกุลและที่อยู่ของกรรมการ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
(3) ชื่อและที่อยู่ของสานักงานที่จัดให้มกี ารฝึกงานด้านเทคนิค
(4) ชื่อสกุลและสัญชาติของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
(5) ประเภทของการฝึกงานด้านเทคนิค (หมายถึงประเภทการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเอง
ประเภทที่ 1 การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 2 หรือ การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัท
รับเองประเภทที่ 3 หรือ การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 1 การฝึกงานด้านเทคนิคประเภท
รับโดยองค์กรประเภทที่ 2 หรือ การฝึกงานด้านเทคนิ คประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 3 ให้ใช้ความหมายนี้ใน
มาตราถัดไปข้อ 2)
(6) วัตถุประสงค์ (หมายถึง การผ่านการทดสอบความสามารถด้านเทคนิคตามมาตรา 44 ข้อ 1 ของ
กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางด้านอาชีพเมื่อสาเร็ จการฝึกงานด้านเทคนิค (กฎหมายฉบับที่ 64
ในปีโชวะที่ 44) (ในมาตราถัดไปจะเรียกว่า “การทดสอบความสามารถทางเทคนิค ”) หรือการทดสอบที่ได้กาหนด
ไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ (ในมาตราถัดไปและมาตรา 52 จะเรียกว่า “การทดสอบวัดผลการฝึกงาน
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เทคนิค
(7) ชื่อสกุลผู้รับผิดชอบในการดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิคในแต่ละสานักงานที่จัดให้มีการฝึกงานด้าน
เทคนิค
(8) ชื่อและที่อยู่ขององค์กรกากับดูแลการฝึกงาน รวมทั้งชื่อสกุลของผู้แทนองค์กร ในกรณีที่เป็นการ
ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กร
(9) ค่าตอบแทน เวลาทางาน วันหยุด การลาหยุด สถานที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายอาหารและค่าที่พักที่
ผู้ฝึกงานต้องรับผิดชอบ และสวัสดิการอื่นๆที่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคจะได้รับ
(10) หัวข้ออื่นๆ ซึ่งกาหนดโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ
3 แผนการฝึกงานด้านเทคนิคจะต้องแนบเอกสารที่แสดงถึงหัวข้อที่กาหนดไว้ในแต่ละข้อในมาตรา
ถัดไปและเอกสารอื่นๆ ที่กาหนดโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ
4 ผู้ยื่ นคาขอที่ต้องการจัดให้มีการฝึ กงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรจะต้องจัดทาแผนการ
ฝึกงานด้านเทคนิคตามคาชี้แนะขององค์กรกากับดูแลการฝึกงาน (ในกรณีที่แผนการฝึกงานนั้นเป็นการฝึกงานด้าน
เทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 3 ให้จากัดเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กากับดูแล (เฉพาะกิจการกากับดูแล
ทั่วไปซึ่งกาหนดไว้ในมาตรา 23 ข้อ 1 วรรค 2 เท่านั้น)
5 ผู้ยื่นคาขอจะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามจานวนที่ได้กาหนดโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบซึ่งจะ
พิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริง
(มาตรฐานในการรับรอง)
มาตรา 9 ในกรณีที่มีการยื่นคาขอให้รับรองตามข้อ 1 ในมาตราก่อนหน้า เมื่อแผนการฝึกงานด้าน
เทคนิคได้เป็นไปตามข้อกาหนดดัง ต่อไปนี้ทุกข้อ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้รับผิดชอบทาการรับรองแผนการ
ฝึกงานด้านเทคนิคดังกล่าว
(1) ความสามารถทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งได้จัดให้มีการเรียนรู้ต่างๆ เป็นสิ่งที่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคสามารถ
ที่จะทาการเรียนรู้ต่างๆ ภายในประเทศของตนได้ยาก
(2) วัตถุประสงค์และเนื้อหาในการฝึกงานด้านเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของ
กระทรวงผู้รับผิดชอบตามประเภทของการฝึกงานด้านเทคนิค
(3) ระยะเวลาในการฝึกงานด้านเทคนิค คือ ภายใน 1 ปี สาหรับการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัท
รับเองประเภทที่ 1 หรือการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 1 และ 2 ปี สาหรับการฝึกงาน
ด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 2 หรือ การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 3 หรือ

-9การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 2 หรือ การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กร
ประเภทที่ 3
(4) ในกรณีที่เป็นการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 2 หรือ การฝึกงานด้านเทคนิค
ประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 2 จะต้องบรรลุตามเป้าหมายในแผนการฝึกงานด้านเทคนิคของการฝึกงานด้าน
เทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 1 หรือ การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 1 แล้วแต่
กรณี และสาหรับการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 3 หรือการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับ
โดยองค์กรประเภทที่ 3 จะต้องบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางเทคนิคหรือ ผ่านการ
ทดสอบวัดการฝึกงานตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการฝึกงานด้านเทคนิคของการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับ
เองประเภทที่ 2 หรือ การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 2 แล้วแต่กรณี
(5) ก่อนสาเร็จการฝึกงานด้านเทคนิค จะต้องมีการวัดผลความสามารถทางเทคนิค ต่างๆ ซึ่งผู้ฝึกงาน
ด้านเทคนิคได้ทาการเรียนรู้ต่างๆ โดยจัดให้มีทดสอบความสามารถทางเทคนิค หรือ การทดสอบวัดผลการฝึกงาน
ด้านเทคนิค หรือ การวัดผลตามที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ
(6) โครงสร้างองค์กรและอุปกรณ์และอาคารของสานักงานที่จะจัดให้มีการฝึกงานด้านเทคนิคเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ
(7) ในแต่ละสานักงานที่จัดให้ มีการฝึกงานด้านเทคนิคมีผู้รับผิ ดชอบในการดาเนินการฝึ กงานด้าน
เทคนิคตามที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ
(8) ในกรณีที่เป็นการฝึกงานด้านเทคนิค ประเภทรับโดยองค์กร ผู้ยื่นคาขอจะต้องได้รับ การกากับดูแล
การฝึกงานจากองค์กรกากับดูแลซึ่งเป็นผู้ชี้แนะการจัดทาแผนการฝึกงานด้านเทคนิค ให้แก่ผู้ยื่นคาขอ (ในกรณีที่
แผนการฝึกงานนั้นเป็นการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 3 ให้จากัดเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้กากับดูแล (เฉพาะกิจการกากับดูแลทั่วไปซึ่งกาหนดไว้ในมาตรา 23 ข้อ 1 วรรค1 เท่านั้น)
(9) ค่าตอบแทนของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค ต้องมีจานวนเท่ากับหรือมากกว่า กรณีที่คนญี่ปุ่นปฏิบัติงาน
ประเภทเดี ย วกั น และสวั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ จะต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ โ ดยค าสั่ ง ของกระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
(10) ในกรณีที่เป็นการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 3 หรือ การฝึกงานด้านเทคนิค
ประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 3 ความสามารถที่ผู้ยื่นคาขอจะจัดให้มีการเรียนรู้ ต่างๆ ในด้านความสามารถทาง
เทคนิคต่างๆ นั้นจะต้องอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ
(11) ในกรณีที่ผู้ ยื่ น คาขอจั ด ให้ มีก ารฝึ กงานด้านเทคนิ คให้ กั บผู้ ฝึ ก งานด้านเทคนิค หลายคนภายใน
ระยะเวลาการฝึกงานด้านเทคนิคเดียวกัน จานวนผู้ฝึกงานนั้นจะต้องไม่เกินจานวนที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของ
กระทรวงผู้รับผิดชอบ

- 10 (เหตุผลที่ไม่ผ่านการรับรอง)
มาตรา 10 ผู้ที่เข้าเงื่อนไขตามข้อใดข้อหนึ่งในข้อต่อไปนี้ จะไม่สามารถได้รับการรับรองตามมาตรา 8
ข้อ 1 ได้
(1) ผู้ที่ถูกลงโทษตั้งแต่จาคุกขึ้นไป และยังไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่พ้นโทษหรือวันที่ไม่ต้องรับโทษ
(2) ผู้ ที่ ถู ก ลงโทษให้ ช าระค่ า ปรั บ โดยข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง ที่ ไ ด้ ก าหนดขึ้ น ภายใต้ ก ฎหมายนี้ หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการเข้า-ออกประเทศ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน (ยกเว้นข้อบังคับที่กาหนดในวรรค 3)
และยังไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกบังคับชาระหรือวันที่ไม่ต้องรับโทษ
(3) ผู้ที่ถูกลงโทษให้ชาระค่าปรับในโทษตามข้อกาหนดในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายว่าด้วยการเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง (กฎหมายฉบับที่ 77 ในปีเฮเซที่ 3) (เฉพาะในส่วนของ
มาตรา 50 ข้อ (ข) ของกฎหมายเดียวกัน และยกเว้น มาตรา 52) หรือตามความผิดในมาตรา 204 มาตรา 206
มาตรา 208 มาตรา 208-2 มาตรา222 หรือ มาตรา 247 ของกฎหมายอาญา (กฎหมายฉบับที่ 45 ในปีเมจิที่ 40)
หรือตามความผิดในกฎหมายว่าด้วยการลงโทษการกระทาที่ใช้กาลังรุนแรง (กฎหมายฉบับที่ 60 ในปีไทโชที่ 15)
และยังไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกบังคับชาระหรือวันที่ไม่ต้องรับโทษ
(4) ผู้ที่ถูกลงโทษให้ชาระค่าปรับในโทษตามข้อกาหนดตามมาตรา 208 มาตรา 213-2 หรือ มาตรา
214 ข้อ 1 ของกฎหมายประกันสุขภาพ (กฎหมายฉบับที่ 70 ในปีไทโชที่ 11) หรือ มาตรา 156 มาตรา 159 หรือ
มาตรา 160 ข้อ 1 กฎหมายประกันลูกเรือ (กฎหมายฉบับที่ 73 ในปีโชวะที่ 14) หรือ วรรคแรกในมาตรา 51 หรือ
มาตรา 54 ข้อ 1 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่กาหนดในวรรคแรกของมาตรา 51 ในกฎหมายเดียวกัน) ของ
กฎหมายประกันค่าทดแทนจากอุบัติภัย อันเนื่องจากการทางาน (กฎหมายฉบับที่ 50 ในปีโชวะที่ 22) หรือ
ข้อกาหนดตามมาตรา102 มาตรา103-2 หรือมาตรา104 ข้อ1 ของกฎหมายว่าด้วยการประกันบานาญ(กฎหมาย
ฉบับที่ 115 ในปีโชวะที่ 29) หรือ วรรคแรกของมาตรา 46 หรือข้อ 1 ในมาตรา 48 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่
กาหนดในวรรคแรกของมาตรา 46 ในกฎหมายเดียวกัน) ของกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บเบี้ยประกันแรงงาน
(กฎหมายฉบับที่ 84 ในปีโชวะที่ 44) หรือ มาตรา 83 หรือ มาตรา 86 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่กาหนดใน
มาตรา 83 ในกฎหมายเดียวกัน) ของกฎหมายประกันการจ้างงาน (กฎหมายฉบับที่ 116 ในปีโชวะที่ 49) และยัง
ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกบังคับชาระหรือวันที่ไม่ต้องรับโทษ
(5) คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลายที่ยังไม่ได้รับการถอนชื่อ
ออกจากการล้มละลาย
(6) ผู้ที่ถูกเพิกถอนการรับรองการฝึกงานตามข้อ 1 ในมาตรา 16 และยังไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูก
เพิกถอนการรับรองดังกล่าว
(7) ในกรณีที่ผู้ที่ถูกเพิกถอนการรับรองการฝึกงานตามมาตรา 16 ข้อ 1 เป็นนิติบุคคล (ในกรณีที่ถูก
เพิกถอนการรับรองการฝึกงานตามวรรค 3 ในข้อและมาตราเดียวกัน ให้จากัดเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นโดยนิติบุคคล

- 11 ตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นวรรค 2 หรื อ วรรค 4 เท่ า นั้ น ) ผู้ ที่ เ ป็ น กรรมการ (หมายถึ ง พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นๆ ที่เทียบเท่า รวมถึง ที่ปรึกษา และบุคคลอื่นๆ ไม่ว่าจะมีชื่อ
เรียกอย่างไรก็ตามที่มีอานาจในการจัดการเทียบเท่าหรือมากกว่าพนักงานที่ปฏิบัติงาน กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นๆ ที่เทียบเท่า ให้ใช้ความหมายเดียวกันนี้วรรค 11 มาตรา 25 ข้อ 1 วรรค5 และมาตรา 26
วรรค5) ของนิติบุคคลนั้น ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งถือเป็นเหตุผลให้ถูกเพิกถอนการรับรองการฝึกงานและยังไม่
เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอนการรับรองดังกล่าว
(8) ผู้ที่ประพฤติตนไม่ถูกต้องหรือกระทาการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้า -ออกประเทศหรือ
กฎหมายแรงงานภายใน 5 ปีก่อนวันยื่นคาขอการรับรองตามมาตรา 8 ข้อ 1
(9) ผู้ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรา 2 วรรค 6 ของกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันการกระทาผิดกฎหมายโดยสมาชิกในกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง (จากนี้ไปในข้อนี้จะเรียกว่า “สมาชิกในกลุ่ม
ผู้ใช้ความรุนแรง”) หรือผู้ที่ออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกจากการ
เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง (ในวรรค12 และ ข้อ 26 วรรค 6 จะเรียกว่า “สมาชิกในกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง
ต่างๆ”)
(10) ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งไม่มีความสามารถในการดาเนินกิจการเทียบเท่ากับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
และผู้พิทักษ์เป็นผู้ที่เข้าเงื่อนไขตามข้อใดข้อหนึ่งในข้อก่อนหน้าหรือข้อใดข้อหนึ่งในข้อต่อไปนี้
(11) นิติบุคคลซึ่งมีหนึ่งในกรรมการเป็นผู้ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในข้อก่อนหน้า
(12) ผู้ที่มีสมาชิกในกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงต่างๆ เป็นผู้กากับดูแลในการดาเนินกิจการ
(การเปลี่ยนแปลงแผนการฝึกงานด้านเทคนิค)
มาตรา 11 หากผู้ดาเนินการฝึกงานต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแผนการฝึกงานด้านเทคนิคที่
ได้รับรองแล้ว (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “แผนที่ได้รับรองแล้ว”) ตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรา 8 ข้อ 2 (ยกเว้นวรรค 5)
จะต้องให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบรับรอง (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของกระทรวง
ผู้รับผิดชอบ)
2 การรับรองในข้อก่อนหน้า ให้นาข้อบังคับ ในมาตรา 8 ตั้งแต่ข้อ 3 ถึงข้อ 5 และสองมาตราก่อนหน้า
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
(การดาเนินการรับรองโดยองค์กร OTIT)
มาตรา 12 รัฐ มนตรี ผู้ รับ ผิ ดชอบสามารถที่จะสั่งให้ องค์กรฝึ กงานด้านเทคนิคส าหรับชาวต่างชาติ
(Organization for Technical Intern Training : OTIT) (ซึ่งต่อไปในบทนี้จะเรียกว่า “องค์กร OTIT”) เป็นผู้
ดาเนินงานด้านการรับรองตามมาตรา 8 ข้อ 1 (รวมถึงการรับรองการเปลี่ยนแปลงตาม มาตราก่อนหน้านี้ ข้อ 1

- 12 รวมทั้งในข้อ 4 ก็ให้ดาเนินการเช่นเดียวกัน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “งานด้านการรับรอง”) ซึ่งจะดาเนินการทั้งหมด
หรือบางส่วนก็ได้
2 กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้รับผิดชอบสั่ง การให้องค์กร OTIT ดาเนินงานด้านการรับรอง
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตราก่อนหน้าแล้ว ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบไม่ต้องดาเนินงานด้านการรับรองทั้งหมดหรือ
บางส่วนนั้นอีก
3 กรณีที่องค์กร OTIT เป็นผู้ดาเนินงานด้านการรับรองทั้งหมดหรือบางส่วน ตามมาตรา 8 จนถึง
มาตราก่อนหน้า ให้ใช้คาว่า “องค์กร OTIT” แทนคาว่า “รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ” ในมาตรา 8 ข้อ 1 มาตรา 9 และ
ในมาตราก่อนหน้า ข้อ 1
4 องค์กร OTIT จะต้องรายงานต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในทันที เมื่อได้ดาเนินการรับรองตามมาตรา 8
ข้อ 1
5 กรณีที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้สั่งการให้องค์กร OTIT เป็นผู้ดาเนินงานด้านการรับรองทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามข้อ 1 ผู้ยื่นคาขอจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในมาตรา 8 ข้อ 5 (รวมทั้งในกรณีที่นามาบังคับ
ใช้โดยอนุโลมตามมาตราก่อนหน้า ข้อ 2) ให้กับองค์กร OTIT
6 ให้ถือว่าค่าธรรมเนียมที่องค์กร OTIT ได้รับตามข้อก่อนหน้าเป็นรายได้ขององค์กร
7 เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้สั่งการให้องค์กร OTIT เป็นผู้ดาเนินงานด้านการรับรองทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามข้อ 1 หรือยกเลิกการสั่งการดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจะต้องเปิดเผยคาสั่ง
ดังกล่าวสู่สาธารณชน
(การรวบรวมรายงานต่างๆ)
มาตรา 13 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสามารถที่จะสั่งการให้ผู้ดาเนินการฝึกงานหรือผู้ที่เคยเป็นผู้ดาเนินการ
ฝึกงาน (ต่อจากนี้ไปในข้อนี้และในมาตราถัดไป ข้อ 1 จะเรียกว่า “ผู้ดาเนินการฝึกงานต่างๆ”) องค์กรกากับดูแล
หรือองค์กรที่เคยกากับดูแล (ต่อจากนี้ไปในข้อนี้และในมาตราถัดไป ข้อ 1 และ มาตรา 35 ข้อ 1 ไปจะเรียกว่า
“องค์กรกากับดูแลต่างๆ”) หรือ พนักงานหรือกรรมการของผู้ดาเนินการฝึกงานต่างๆ หรือขององค์กรกากับดูแล
ต่างๆ (ต่อจากนี้ไปในข้อนี้จะเรียกว่า “พนักงานและกรรมการ”) หรือผู้ที่เคยเป็นพนักงานและกรรมการ (ต่อจากนี้
ไปในข้อนี้และ ในมาตราถัดไป ข้อ 1จะเรียกว่า “พนักงานและกรรมการต่างๆ”) รายงานหรือการส่งหรือแสดง
หนังสือและเอกสาร หรือ เรียกตัวผู้ดาเนินการฝึกงานต่างๆ หรือพนักงานและกรรมการต่างๆ หรือ ให้ เจ้าพนักงาน
ของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง และเข้าไปในสานักงานของผู้ดาเนินการฝึกงานต่างๆ หรือองค์กร
กากับดูแลต่างๆ หรือสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานด้ านเทคนิค และทาการตรวจสอบอุปกรณ์ในอาคาร

- 13 หรือหนังสือและเอกสารทางบัญชีหรือวัตถุอื่นๆ ได้ เท่าที่จาเป็นในการนาบทบังคับบทนี้มาบังคับใช้ (ยกเว้นวรรค
ถัดไป)
2 กรณีที่มีการสอบถามหรือเข้าตรวจสอบตามข้อก่อนหน้า เจ้า พนักงานของรัฐ มนตรี ผู้รับผิดชอบ
จะต้องถือหลักฐานการแสดงตัวตนและต้องแสดงหลักฐานหากผู้เกี่ยวข้องร้องขอ
3 อานาจที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ห้ามไม่ให้ตีความว่าเป็นอานาจเพื่อการสืบสวนอาชญากรรม
(การดาเนินงานโดยองค์กร OTIT)
มาตรา 14 กรณีที่รัฐมนตรี ผู้ รับผิ ดชอบได้สั่ ง การให้องค์กร OTIT เป็นผู้ดาเนินงานด้านการรับรอง
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา 12 ข้อ 1 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบหลักมีอานาจสั่งให้องค์กร OTIT ดาเนินงานในข้อ
ต่อไปนี้ได้เท่าที่จาเป็น
(1) การดาเนินงานด้านการขอให้ผู้ดาเนินการฝึกงานต่างๆ หรือ องค์กรกากับดูแลต่างๆ หรือ พนักงาน
และกรรมการต่างๆ รายงานหรือจัดส่งหรือแสดงหนังสือและเอกสารทางบัญชีที่จาเป็น
(2) การดาเนินงานโดยให้เจ้าพนักงานถามคาถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์
และอาคารสถานที่ของผู้ดาเนินการฝึกงานต่างๆ หรือองค์กรกากับดูแลต่างๆ หรือ หนังสือและเอกสารทางบัญชี
หรือวัตถุอื่นๆ
2 กรณีที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสั่งการให้องค์กร OTIT ร้องขอให้มีการรายงานหรือจัดส่งหรือแสดง
หนังสือและเอกสารทางบัญชี หรือทาการสอบถามหรือตรวจสอบตามข้อก่ อนหน้า ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบระบุ
รายละเอียดที่จาเป็นและสั่งการในสิ่งที่ควรดาเนินการ
3 กรณีที่องค์กร OTIT ได้ร้องขอให้รายงานหรือจัดส่งหรือแสดงหนังสือและเอกสารทางบัญชี หรือได้ทา
การสอบถามหรือตรวจสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ตามคาสั่งในข้อก่อนหน้า องค์กร OTIT จะต้องรายงานผล
ดังกล่าวต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
(คาสั่งให้ปรับปรุงต่างๆ)
มาตรา 15 ในกรณีที่ผู้ดาเนินการฝึกงานไม่ได้ดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิคตามแผนการฝึกงานที่ได้
รั บ รองหรื อ มีการฝ่ าฝื น กฎหมายฉบั บ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ นๆ ที่เกี่ ยวกับการเข้า -ออกประเทศหรือแรงงานหรื อ
ข้อบังคับที่กาหนดขึ้นตามกฎหมายเหล่านี้ และมีความจาเป็นเพื่อจัดการฝึกงานด้านเทคนิคที่เหมาะสม รัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบมีอานาจสั่งให้ผู้ดาเนินการฝึกงานดาเนินมาตรการแก้ไขที่จาเป็นเพื่อปรับปรุงการดาเนินการนั้น โดย
กาหนดระยะเวลาไว้ได้
2 เมื่อได้สั่งการตามข้อก่อนหน้าแล้ว รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจะต้องเปิดเผยคาสั่งดังกล่าวสู่สาธารณชน

- 14 (การยกเลิกการรับรองต่างๆ)
มาตรา 16 ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ รัฐ มนตรีผู้ รับผิ ดชอบสามารถยกเลิ กการ
รับรองการฝึกงานได้
(1) เมื่อผู้ดาเนินการฝึกงานไม่ได้ดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิคตามแผนการฝึกงานที่ได้รับรอง
(2) เมื่อแผนการฝึกงานที่รับรองไม่เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา 9
(3) เมื่อผู้ดาเนินการฝึกงานกลายเป็นผู้ที่ตรงกับเงื่อนไขตามข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา 10
(4) เมื่อไม่รายงานหรือส่งหรือแสดงหนังสือและเอกสารทางบัญชีตามมาตรา 13 ข้อ 1 หรือรายงานเท็จ
หรือส่งหรือแสดงหนังสือและเอกสารทางบัญชีอันเป็นเท็จ หรือ ไม่ตอบคาถามตามที่กาหนดในข้อเดียวกัน หรือ
ตอบตามความเท็จ หรือปฏิเสธ ขัดขวาง หรือหลบหนีการตรวจสอบตามที่กาหนดในข้อเดียวกัน
(5) เมื่อรายงานเท็จหรือส่งหรือแสดงหนังสือและเอกสารทางบัญชีอันเป็นเท็จ ซึ่งได้ดาเนินการร้องขอ
โดยองค์กรตามมาตรา 14 ข้อ 1 หรือตอบตามความเท็จในคาถามซึ่งถามโดยเจ้าพนักงานขององค์กร OTIT ตามที่
กาหนดในข้อเดียวกัน
(6) เมื่อฝ่าฝืนคาสั่งตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 1 ของมาตราก่อนหน้า
(7) เมื่อกระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้า -ออกประเทศและกฎหมาย
แรงงาน
2 เมื่อได้สั่ งการให้ ยกเลิกการรั บรองการฝึ กงานตามข้อก่อนหน้ าแล้ว รัฐ มนตรีผู้รับผิดชอบจะต้อง
เปิดเผยคาสั่งดังกล่าวสู่สาธารณชน
(การแจ้งดาเนินการ)
มาตรา 17 เมื่อเริ่มการฝึกงาน ผู้ดาเนินการฝึกงานจะต้องแจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบถึงวันที่เริ่มการ
ฝึกงานและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กระทรวงผู้รับผิดชอบได้กาหนดไว้โดยทันที
(การรับแจ้งโดยองค์กร OTIT)
มาตรา 18 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมีอานาจสั่งให้องค์กร OTIT ดาเนินการรับแจ้งตามที่กาหนดไว้ใน
มาตราก่อนหน้าได้
2 เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสั่งการให้องค์กร OTIT ดาเนินการรับแจ้งตามที่กาหนดไว้ในมาตราก่อนหน้า
ผู้ที่ต้องการแจ้งตามมาตราก่อนหน้าจะต้องแจ้งไปยังองค์กร โดยไม่นาข้อบังคับในมาตราเดียวกันมาบังคับใช้
3 เมื่อองค์กร OTIT ได้รับแจ้งตามที่กาหนดไว้ในข้อก่อนหน้าแล้ว จะต้องรายงานเรื่องดั งกล่าวไปยัง
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ

- 15 4 เมื่อได้สั่งการให้องค์กร OTIT ดาเนินการรับแจ้งตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1 หรือได้ยกเลิกการสั่งการ
ดังกล่าว รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจะต้องเปิดเผยคาสั่งดังกล่าวสู่สาธารณชน
(การแจ้งในกรณีทกี่ ารดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิคเกิดความยากลาบาก)
มาตรา 19 เมื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัท รับเองเกิดความยากลาบากในการดาเนินการ
ผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทบริษัทจะต้องแจ้งชื่อสกุลของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนั้นๆ พร้อมทั้งมาตรการแก้ไขเพื่อให้
การฝึกงานด้านเทคนิคนั้นดาเนินการต่อได้ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่กาหนดโดยกระทรวงผู้รับผิดชอบต่อรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบในทันที
2 เมื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรเกิดความยากลาบากในการดาเนินการ ผู้ดาเนินการ
ฝึกงานประเภทองค์กรจะต้องแจ้งชื่อสกุลของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค ประเภทองค์กรที่ทาให้การฝึกงานด้านเทคนิค
ประเภทรับโดยองค์กรเกิดความยากลาบาก พร้อมทั้งมาตราการแก้ไขเพื่อให้การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดย
องค์กรของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทกลุ่มองค์กรผู้นั้นดาเนินการต่อได้ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่กาหนดโดย
คาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ ต่อองค์กรกากับดูแลทีไ่ ด้รับการกากับดูแลการฝึกงานในทันที
3 ให้นาข้อบังคับมาตราก่อนหน้ามาบังคับใช้การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการรับแจ้งตามข้อ 1 โดยอนุโลม
(การเตรียมหนังสือและเอกสารทางบัญชี)
มาตรา 20 ผู้ดาเนินการฝึกงานจะต้องจัดทาหนังสือและเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวกับการฝึกงานด้าน
เทคนิคตามที่กาหนดโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ และจัดให้มไี ว้ในสานักงานที่มีการฝึกงานด้านเทคนิค
(การรายงานสภาพการดาเนินการ)
มาตรา 21 เมื่อดาเนิ น การฝึ กงานด้านเทคนิค ผู้ดาเนินการฝึ กงานจะต้องจัดทาหนังสื อรายงานที่
เกี่ยวกับสภาพการดาเนินการของการฝึกงานด้านเทคนิคที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ และ
ต้องส่งหนังสือรายงานไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
2 ให้นามาตรา18 มาบังคับใช้ในการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการรับหนังสือรายงานตามข้อก่อนหน้า โดย
อนุโลม
(การมอบหมายให้เป็นไปตามคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบ)
มาตรา 22 นอกจากที่ได้กาหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ขั้นตอนการรับรองแผนการฝึกงานด้านเทคนิคและ
เนื้อหาอื่นๆที่สาคัญในการดาเนินการตามหมวดนี้ ให้กาหนดโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ

- 16 หมวดที่ 2

องค์กรกากับดูแล (องค์กรรับผู้ฝึกงานในญี่ปุ่น)

(การอนุญาตองค์กรกากับดูแล)
มาตรา 23 ผู้ที่ต้องการทากิจการกากับดูแลจะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบตาม
ประเภทของกิจการตามข้อต่อไปนี้
(1) กิจการกากับดูแลทั่วไป (หมายถึง กิจการกากับดูแลนอกเหนือจากกิจการดังต่อไปนี้ ต่อจากนี้ไปให้
ใช้ความหมายนี้)
(2) กิจการกากับดูแลเฉพาะ (หมายถึง กิจการที่ทาการกากับดูแลการฝึกงานสาหรับผู้ดาเนินการฝึกงาน
ประเภทกลุ่มองค์กร ซึง่ ดาเนินการเฉพาะการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยกลุ่มองค์กรประเภทที่ 1 หรือ การ
ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยกลุ่มองค์กรประเภทที่ 2 เท่านั้น ต่อจากนี้ไปให้ใช้ความหมายนี้)
2 ผู้ที่ต้องการขอรับอนุญาตตามข้อก่อนหน้า (ซึ่งต่อไปใน ข้อ7มาตราถัดไปและมาตรา 25 จะเรียกว่า
“ผู้ยื่นคาขอ”) จะต้องส่งหนังสือคาขอซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ระบุไว้ ให้แก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบตามที่ได้กาหนด
ไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ
(1) ชื่อและที่อยู่ขององค์กรพร้อมกับชื่อสกุลของผู้แทน
(2) ชื่อสกุลและที่อยู่ของกรรมการ
(3) ชื่อและที่อยู่ของสานักงานที่ดาเนินกิจการกากับดูแล
(4) ประเภทกิจการกากับดูแลทั่วไปหรือประเภทกิจการกากับดูแลเฉพาะ
(5) ชื่อสกุลและที่อยู่ของผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลซึง่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามข้อ 1 มาตรา 40
(6) ในกรณีที่ต้องการเป็นตัวกลางในการขอเข้าทางานในฐานะผู้ ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดย
องค์กร จากผู้ที่ต้องการเป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กร ผ่านองค์กรส่งของต่างประเทศ (หมายถึง
องค์กรที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ ในฐานะผู้ที่สามารถเป็นตัวกลางใน
การส่งการยื่นขอสมัครงานที่เกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิคซึ่งจัดขึ้นภายใต้การกากับดูแลของกลุ่มองค์กรจากผู้ที่
ต้องการเป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กร ให้กับองค์กรกากับดูแลในประเทศ ต่อจากนี้ไปในมาตรา
25 ข้อ 1 วรรค 6 ให้ใช้ความหมายนี้) ชื่อสกุลหรือชื่อองค์กรพร้อมที่อยู่ รวมทั้งชื่อสกุลของผู้แทนในกรณีที่เป็นนิติ
บุคคล
(7) เนื้อหาอื่นๆ ที่คาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบได้กาหนดไว้
3 คาขอตามข้อก่อนหน้าจะต้องแนบแผนการดาเนินกิจการกากับดูแลของแต่ละสานักงานที่ดาเนิน
กิจการกากับดูแล หนังสือที่เป็นหลักฐานตามข้อ 1 ในมาตรา 25 และเอกสารอื่นๆ ที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของ
กระทรวงผู้รับผิดชอบหลัก

- 17 4 แผนการดาเนิน กิจการตามข้อก่อนหน้าจะต้องมีรายละเอียดเกี่ ยวกับจานวนผู้ดาเนินการฝึกงาน
ประเภทองค์กรซึ่งแต่ละสานักงานที่ดาเนินกิจการกากับดูแลคาดว่าจะดาเนินการควบคุมการฝึกงาน จานวนผู้
ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรของผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กรดังกล่าว และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
กิจการกากับดูแลตามที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบหลัก
5 เมื่อรับคาขออนุ ญาตในข้อ 1 ให้ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงในคาขอในข้อ 2 และ
เอกสารในข้อ 3
6 เมื่อจะทาการให้อนุญาตตามข้อ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
จะต้องรับฟังความคิดเห็นของสภานโยบายแรงงานเสียก่อน
7 ผู้ยื่นคาขอจะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามจานวนที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบซึ่ง
จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริง
(การดาเนินการตรวจสอบในข้อเท็จจริงโดยองค์กร OTIT)
มาตรา 24 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมีอานาจสั่งให้องค์กร OTIT ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ 5
ของมาตราที่แล้วทั้งหมดหรือบางส่วนได้
2 ในกรณี ที่รั ฐ มนตรี ผู้ รั บ ผิ ดชอบสั่ ง การให้ องค์ก ร OTIT ท าการตรวจสอบข้อ เท็ จจริ งทั้งหมดหรื อ
บางส่วนตามข้อก่อนหน้าแล้ว ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบไม่ต้องดาเนินการตรวจสอบดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่ วนนั้น
อีก ในกรณีนี้ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจะต้องนาผลการตรวจสอบที่องค์กร OTIT ได้รายงานตามข้อ 4 มาพิจารณาเพื่อ
ดาเนินการอนุญาตตามข้อ 1 ในมาตราก่อนหน้า
3 เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสั่งการให้องค์กร OTIT ทาการตรวจสอบทั้งหมดหรือบางส่วนตามข้อ 1
ผู้ยื่นคาขอจะต้องส่งหนังสือคาขอตามข้อเดียวกันไปยังองค์กร OTIT พร้อมให้องค์กร OTIT ดาเนินการตรวจสอบ
โดยไม่นาข้อ 2 ในมาตราก่อนหน้ามาบังคับใช้
4 เมื่อองค์ก รได้รั บหนั งสื อคาขอตามข้อก่อนหน้า องค์ก ร OTIT จะต้องรายงานเรื่องดั งกล่ าวไปยัง
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ พร้อมกันนั้น ในกรณีที่มีการตรวจสอบ องค์กรจะต้องรายงานผลการตรวจสอบไปยังรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบในทันที
5 เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสั่งการให้องค์กร OTIT ทาการตรวจสอบทั้งหมดหรือบางส่วนตามข้อ 1
ผู้ยื่นคาขอจะต้องชาระค่าธรรมเนียมให้กับองค์กรตามจานวนที่ได้กาหนดโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะ
พิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริง

- 18 6 ให้ถือว่าค่าธรรมเนียมที่องค์กร OTIT ได้รับตามข้อก่อนหน้าเป็นรายได้ขององค์กร OTIT
7 เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้สั่งการให้องค์กร OTIT ทาการตรวจสอบทั้งหมดหรือบางส่วนตามข้อ 1
หรือได้ยกเลิกการสั่งการดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจะต้องเปิดเผยคาสั่งการดังกล่าวสู่
สาธารณชน
(มาตรฐานการอนุญาตต่างๆ)
มาตรา 25 ในกรณีที่มีการยื่นคาขอรับอนุญาตตามมาตรา 23 ข้อ 1 หากผู้ยื่นคาขอขาดคุณสมบัติตาม
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจะให้การอนุญาตไม่ได้
(1) นิ ติ บุ ค คลภายในประเทศที่ ไ ม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการหวั ง ผลก าไรที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ โ ดยค าสั่ ง ของ
กระทรวงผู้รับผิดชอบ
(2) ผู้ที่มีความสามารถในกิจการกากับดูแลเพียงพอที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 3
ของมาตรา 39 ตามคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
(3) ผู้ที่มีทรัพย์สินพื้นฐานเพียงพอที่จะดาเนินกิจการกากับดูแลได้อย่างสมบูรณ์
(4) กากับดูแลข้อมูลส่ ว นบุคคล (หมายถึง ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและสามารถระบุตัว บุคคลได้
(รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากการนาข้อมูลอื่นๆ มาเทียบเคียงกัน ) ในมาตรา 40 ข้อ 1 วรรค 4 และ
มาตรา 43 ให้ใช้ความหมายเดียวกัน) ได้อย่างเหมาะสม และมีการดาเนินมาตรการที่จาเป็นในการปกป้องความลับ
ของผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กรและผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กร
(5) มีการดาเนินมาตรการข้อใดข้อหนึ่งในข้อต่อไปนี้เพื่อให้การดาเนิน กิจการกากับดูแลเป็นไปอย่าง
เหมาะสม
(ก) กรรมการต้องไม่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดตามที่ได้กาหนดไว้ในคาสั่ง
ของกระทรวงผู้รับผิดชอบกับผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กรเพียงเท่านั้น กรรมการอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
ต้อง ไม่เป็นผู้ที่อาจทาให้เกิดความเสียหายในการดาเนินกิจการกากับดูแลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
(ข) นอกจากการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการของนิติบุคคลอื่นๆ แล้ว ต้อง
จัดให้มีการตรวจสอบการดาเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการกากับดูแลของกรรมการตามคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ
โดยผู้ตรวจสอบจะต้องไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดตามที่ได้กาหนดไว้ในคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบกับ
ผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กร และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ

- 19 (6) ในกรณีที่ต้องการเป็นตัวกลางในการขอเข้าทางานในฐานะผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรจาก
ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทกลุ่มองค์กรจากองค์กรส่งของต่างประเทศ จะต้องมีการทาสัญญากับ
องค์กรส่งของต่างประเทศในการเป็นตัวกลาง
(7) ในกรณีที่การยื่นขอรับอนุญาตตามมาตรา 23 ข้อ 1 เกี่ยวกับกิจการกากับดูแลทั่วไป ผู้ยื่นคาขอต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบในฐานะผู้มีความสามารถในการ
ตรวจสอบสภาพการดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรอยู่ในระดับสูง
(8) นอกจากที่ได้กาหนดไว้ในทุกข้อที่ผ่านมาแล้ว ผู้ยื่นคาขอต้องมีความสามารถในการดาเนิน กิจการ
กากับดูแลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
2 เมื่อไม่อนุญาตตามมาตรา 23 ข้อ1 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจะต้องแสดงเหตุผลในการไม่อนุ ญาตและ
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอในทันที
3 เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสั่งการให้องค์ก ร OTIT ทาการตรวจสอบทั้งหมดหรือบางส่วนตามข้อ 1
ในมาตราก่อนหน้า การแจ้งตามข้อก่อนหน้าจะต้องแจ้งผ่านองค์กร OTIT
(เหตุผลในการปฏิเสธการอนุญาต)
มาตรา 26 ผู้ที่เข้าตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้จะไม่สามารถได้รับอนุญาตตามมาตรา 23 ข้อ 1
(1) ผู้ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 10 วรรค 2 วรรค 4 และวรรค 12
(2) ผูท้ ี่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการกากับดูแลตามมาตรา 37 ข้อ1 และยังไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ถูก
เพิกถอน
(3) ผู้ยื่นคาขอให้ยกเลิกกิจการกากับดูแลตามมาตรา 34 ข้อ1 (ยกเว้นผู้ที่มีเหตุผลเหมาะสมในการ
ยกเลิกกิจการดังกล่าว) ระหว่างวันที่ได้รับแจ้งตามมาตรา 15 ของกฎหมายขั้นตอนการดาเนินการของกระทรวง
(กฎหมายฉบับที่ 88 ในปีเฮเซที่ 5) ซึ่งเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตดาเนินการกากับดูแลตามมาตรา 37 ข้อ1
จนถึงวันที่ถูกตัดสินให้ยกเลิก หรือได้รับการตัดสินไม่ให้ยกเลิก และยังไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันยื่นคาขอ
(4) ผู้ที่ล ะเมิดหรื อปฏิบั ติตนไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้า -ออกประเทศหรือ กฎหมาย
แรงงานภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตตามมาตรา 23 ข้อ1
(5) ผู้ที่เป็นกรรมการที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในข้อต่อไปนี้
(ก) ผู้ที่เข้าเงื่อนไขตามในมาตรา 10 วรรค 1 วรรค 3 วรรค 5 วรรค 9 และวรรค 10
(ข) ผู้ที่เข้าเงื่อนไขในวรรค 1 (ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 10 วรรค 12) หรือวรรคก่อนหน้า

- 20 (ค) ผู้ที่เป็นกรรมการซึ่งได้รับการลงโทษเพิกถอนจากเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุทาให้ได้รับการเพิก
ถอนในขณะนั้น ในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการกากับดูแลตามมาตรา 37 ข้อ1 (ในกรณีที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตในการกากับดูแลตามวรรค1ในข้อเดียวกัน จากัด เฉพาะผู้ที่เป็นไปตามเงื่อนไขวรรค1 (ยกเว้นส่วนที่
เกี่ยวกับมาตรา10วรรค12)) และยังไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอน
(ง) ภายใต้ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในวรรค 3 ในกรณีที่มีการยื่นคาขอยกเลิกกิจการกากับดูแล
ตามมาตรา 34 ข้อ1 ผู้ที่เป็นกรรมการของผู้ที่ยื่นคาขอดังกล่าวภายใน 60 วันก่อนวันที่แจ้งตามข้อย่อยเดียวกัน
และยังไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการยื่นคาขอ (ยกเว้นผู้ที่มีเหตุอันจาเป็นในการยกเลิกกิจการ)
(6) ผู้ที่อาจจะอนุญาตให้กลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงต่างๆ เข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือในฐานะผู้ช่วย
(ข้อยกเว้นในกฎหมายความมั่นคงในการทางานและกฎหมายอื่นๆ)
มาตรา 27 องค์กรกากับดูแลสามารถดาเนินกิจการจัดหางานการฝึกงานด้านเทคนิค (หมายถึง กิจการ
ที่รับคาขอจ้างงานและหางานมา แล้วทาให้เกิดความสัมพันธ์ทางการจ้างงานที่เกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิค
ระหว่างผู้จ้างงานและผู้หางาน ทั้งนี้ ผู้จ้า งงานต้องเป็นผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการกากับ
ดูแลการฝึกงานขององค์กรกากับดูแลเท่านั้น และผู้หางานต้องเป็น ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรต่างๆ ที่
ได้รับการกากับดูแลการฝึกงานขององค์กรกากับดูแลเท่านั้นด้วย จากนี้ไปในมาตรานี้ ให้ใช้ความหมายนี้) โดยไม่นา
มาตรา 30 ข้อ1 และมาตรา 33 ข้อ1 ของกฎหมายความมั่นคงในการทางาน (กฎหมายฉบับที่ 141 ในปีโชวะที่
22) มาบังคับใช้
2 สาหรับกิจการจัดหางานการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กร ให้ถือว่าองค์กรกากับดูแลเป็น
ผู้จัดหางานตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 4 ข้อ 8 ของกฎหมายความมั่นคงในการทางาน และผู้ จัดหางานที่คิด
ค่าบริการซึ่งกาหนดไว้ ในมาตรา 32-3 ข้อ 1 ของกฎหมายเดียวกัน และ ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 33 ข้อ 1
ของกฎหมายเดียวกัน หรือ องค์กรผู้ จัดหางานที่กาหนดไว้ในมาตรา 2 ของกฎหมายมาตรการจ้างงาน (กฎหมาย
ฉบับที่ 132 ในปีโชวะที่ 41) โดยให้นาบทกฎหมายมาตรา 5-2 มาตรา 5-3 มาตรา 5-5 ถึงมาตรา 5-7 มาตรา 3212 และมาตรา 32-13 (รวมถึงมาตรา 33 ข้อ4 ของกฎหมายเดียวกัน ซึ่งได้นามาตราเหล่านี้มาบังคับใช้โดยอนุโลม)
มาตรา 33-5 ถึงมาตรา 34 และมาตรา 48 ของกฎหมายความมั่นคงในการทางาน รวมทั้งบทที่ 2 ของกฎหมาย
มาตรการจ้างงานมาบังคับใช้ ในกรณีนี้ ให้แทนคาว่า “คาสั่งของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ” ซึ่ง
บัญญัติอยู่ในข้อ 3 ของมาตรา 5-3 มาตรา 32-13 (รวมถึงมาตรา 33 ข้อ4 ของกฎหมายเดียวกัน ซึ่งได้นามาตรานี้
มาบังคับใช้โดยอนุโลม) และมาตรา 33-6 ของกฎหมายความมั่นคงในการทางานด้วยคาว่า “คาสั่งของกระทรวง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ” และให้ แ ทนค าว่ า “รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข แรงงาน และสวั ส ดิ ก าร ”
ซึ่งบัญญัติอยู่ในข้อ 1 และข้อ 3 ของมาตรา 32-12 (รวมถึงมาตรา 33 ข้อ 4 ของกฎหมายเดียวกัน ซึ่งได้นามาตรา

- 21 เหล่านี้มาบังคับใช้โดยอนุโลมด้วย) มาตรา 33-6 และมาตรา 48 ของกฎหมายความมั่นคงในการทางานรวมทั้ง
มาตรา 11 และมาตรา 12 ข้อ1 ของกฎหมายมาตรการจ้างงานด้วยคาว่า “รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ”
3 ให้นาข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดาเนินการรับคาขอตามมาตรา 32-12 ข้อ 1 (รวมถึง มาตรา 33 ข้อ 4
ของกฎหมายเดียวกัน ซึ่งได้นามาตรานี้มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ของกฎหมายความมั่นคงในการทางานซึ่งได้บังคับ
ใช้ตามข้อก่อนหน้านี้มาบังคับใช้ในมาตรา 18 โดยอนุโลม
4 นอกจากข้อบังคับ 3 ข้อข้างต้นแล้ว ให้กาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับ กิจการจัดหางานการฝึกงาน
ด้านเทคนิคที่จาเป็นโดยคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบ
(ค่ากากับดูแล)
มาตรา 28 ห้ ามองค์กรก ากับ ดู แลรับ ค่าบริ การหรือค่า ตอบแทนจากผู้ ดาเนินการฝึ ก งานประเภท
องค์กรต่างๆ ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรต่างๆ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการกากับดูแล ไม่
ว่าจะในนามใครทั้งสิ้น
2 องค์กรกากับดูแลสามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจาเป็นในกิจการกากับดูแลตามปกติ และ
แสดงเอกสารพร้อมจานวนเงินสาหรับค่า กากับดูแลที่เหมาะสมซึ่งกาหนดขึ้นตามคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ
และสามารถจัดเก็บค่ากากับดูแลดังกล่าวจากผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กรต่างๆได้ โดยแสดงวัตถุประสงค์ใน
การใช้และจานวนเงินให้ชัดแจ้งไว้ก่อนหน้า โดยไม่นาข้อบังคับก่อนหน้านี้มาบังคับใช้
(ใบอนุญาต)
มาตรา 29 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจะต้องออกใบอนุญาตให้ครบตามจานวนสานักงานที่ดาเนิน กิจการ
กากับดูแล เมื่อได้ให้การอนุญาตตามมาตรา 23 ข้อ 1
2 ผู้ที่รับใบอนุญาตจะต้องนาใบอนุญาตดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้ในสานักงานที่ดาเนินกิจการกากับดูแล
แต่ละสานักงาน และจะต้องนาออกมาแสดงเมื่อมีการร้องขอจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
3 เมื่อใบอนุ ญาตสู ญหายหรือถูกทาลาย ผู้ ได้ รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่ าวให้ กับรัฐ มนตรี
ผู้รับผิดชอบและขอให้ออกใบอนุญาตใหม่อีกครั้งทันที
4 รั ฐ มนตรี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบมีอ านาจสั่ ง ให้ องค์ก ร OTIT เป็ น ผู้ ด าเนิ นการเกี่ ย วกั บการออกใบอนุญ าต
ที่กาหนดไว้ในข้อ 1 หรือการออกใบอนุญาตใหม่ที่กาหนดไว้ในข้อก่อนหน้าได้
5 เมื่อได้สั่งการตามข้อก่อนหน้า ให้องค์กร OTIT เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตที่กาหนด
ไว้ในข้อ 1 หรือการออกใบอนุญาตใหม่ที่กาหนดไว้ในข้อ 3 หรือได้สั่งการไม่ให้องค์กร OTIT เป็นผู้ดาเนินการ

- 22 เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตที่กาหนดไว้ในข้อ 1 หรือการออกใบอนุญาตใหม่ที่กาหนดไว้ในข้อ 3 แล้ว รัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบจะต้องเปิดเผยคาสั่งดังกล่าวสู่สาธารณชน
(เงื่อนไขในการอนุญาต)
มาตรา 30 สามารถเพิ่มเงื่อนไขการอนุญาตให้กากับดูแล และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้นได้
2 เงื่อนไขในข้อก่อนหน้าจากัดเฉพาะเงื่อนไขที่ได้มีการเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้
กากับดูแล หรือ เป็นเงื่อนไขที่จาเป็นขั้นต่าเพื่อให้การอนุญาตให้ กากับดูแลดาเนินไปได้อย่างแน่นอน และต้องไม่
เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่เกินควรให้กับผู้รับอนุญาตให้กากับดูแล
(ระยะเวลาของการอนุญาต)
มาตรา 31 ระยะเวลาของการอนุญาตตามมาตรา 23 ข้อ 1 (ให้ใช้ระยะเวลาที่ได้มีการต่อแล้วในกรณี
ที่มีการต่ออายุการอนุญาตตามข้อถัดไป) คือ ระยะเวลาที่กาหนดโดยกฎหมายซึ่งพิจารณาตามความสามารถในการ
ดาเนินกิจการกากับดูแลและผลการดาเนินการจริง โดยมีระยะเวลาไม่ต่ากว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(ให้ใช้วันถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตที่ได้มีการต่ออายุแล้ว ในกรณีที่มีการต่ออายุการอนุญาตตามข้ อ
ถัดไป)
2 ผู้ที่ต้องการดาเนินกิจการกากับดูแล (รวมถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามมาตราต่อไป ข้อ 1
หรือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นกิจการกากับดูแลเฉพาะตามมาตรา 37 ข้อ 2) ตามใบอนุญาตต่อ หลังจากครบกาหนด
ระยะเวลาตามข้อก่อนหน้าได้สิ้นสุดลง (ต่อไปในมาตรานี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาของการอนุญาต”) จะต้องทาการ
ขอต่ออายุระยะเวลาของการอนุญาต
3 ห้ามรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบอนุญาตให้ต่ออายุระยะเวลาของการอนุญาต เมื่อมีการยื่นคาขอต่ออายุ
ระยะเวลาของการอนุญาต และการยื่นคาขอนั้นไม่เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา 25 ข้อ 1
4 ผู้ที่ต้องการขอต่อระยะเวลาของการอนุญาตจะต้องชาระค่าบริการตามจานวนที่ได้กาหนดไว้โดย
คาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบซึ่งจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริง
5 ระเบียบข้อบังคับในมาตรา 23 ข้อ 2 ถึงข้อ 5 มาตรา 24 มาตรา 25 ข้อ 2 และข้อ 3 มาตรา 26
(ยกเว้นวรรค 2 วรรค 3 วรรค 5 ค และวรรค 5 ง) และมาตรา 29 ให้นามาบังคับใช้กับการต่อระยะเวลาของการ
อนุญาตโดยอนุโลม

- 23 (การเปลี่ยนแปลงการอนุญาตต่างๆ)
มาตรา 32 เมื่อองค์กรกากับดูแลต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจการที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้
กากับดูแล จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ในกรณีนี้ องค์กรกากับดูแลจะต้องนาใบอนุญาตไป
ขอรับการแก้ไขใหม่
2 ระเบียบข้อบังคับในมาตรา23 ข้อ 2 ถึงข้อ 5 และข้อ 7 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 (ยกเว้น
วรรค 2 วรรค 3 วรรค 5ค และวรรค 5ง) และมาตรา 29 ให้นามาบังคับใช้ในการอนุญาตตามข้อก่อนหน้าโดย
อนุโลม
3 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่มีอยู่ในมาตรา 23 ข้อ 2 แต่ละวรรค (ยกเว้นวรรค 4) (ยกเว้นที่
กาหนดโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ) องค์กรกากับดูแลจะต้องแจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้ หากรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งสานักงานดาเนินกิจการกากับดูแลใหม่ จะต้องแนบแผนการทาธุรกิจและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสานักงานซึ่ง
กาหนดโดยคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบด้วย
4 ระเบียบข้อบังคับมาตรา 23 ข้อ 4 ให้นามาใช้กับแผนการทาธุรกิจในข้อก่อนหน้าโดยอนุโลม
5 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจะต้องออกใบอนุญาตให้ตามจานวนสานักงานที่จัดตั้งใหม่ เมื่อมีการยื่นคาขอ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสานักงานดาเนินกิจการกากับดูแลใหม่ตามข้อ 3
6 เมื่อมีการยื่นคาขอตามข้อ 3 หากรายละเอียดที่ยื่นขอนั้นเป็นรายละเอียดที่ระบุในใบอนุญาต องค์กร
กากับดูแลจะต้องนาใบอนุญาตไปขอรับการแก้ไข
7 ให้นาบทบังคับในมาตรา 18 มาใช้กับการดาเนินการรับคาขอตามข้อ 3 และให้นาบทบังคับในข้อ 4
และข้อ 5 ของมาตรา 29 มาใช้กับการดาเนินการออกใบอนุญาตตามข้อ 5 โดยอนุโลม
(การแจ้งในกรณีทพี่ บปัญหาในการดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิค)
มาตรา 33 เมื่อองค์กรกากับ ดูแลได้รับการแจ้งตามมาตรา 19 ข้อ 2 หรือเมื่อ ผู้ดาเนินการฝึ กงาน
ประเภทองค์กรที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลการฝึกงานเกิดความยากลาบากในการดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิค
ประเภทองค์กร องค์กรกากับดูแลจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวและรายละเอียดอื่นๆ ที่ได้กาหนดโดยคาสั่งของ
กระทรวงผู้รับผิดชอบต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในทันที
2 ระเบียบข้อบังคับในมาตรา 18 ให้นามาใช้กับการดาเนินการรับคาขอในข้อก่อนหน้าโดยอนุโลม

- 24 (การหยุดหรือเลิกกิจการ)
มาตรา 34 เมื่อต้องการเลิกกิจการกากับดูแล หรือหยุดกิจการดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน องค์กร
กากับดูแลจะต้องแจ้งมาตรการแก้ไข เพื่อให้ผู้ดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรที่องค์กรกากับดูแลเป็น
ผู้กากับดูแลสามารถดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรต่อไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดอื่นๆ ที่กาหนด
โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ก่อนวันที่จะทาการหยุดหรือเลิกกิจการล่วงหน้าไม่ต่า
กว่า 1 เดือน
2 ระเบียบข้อบังคับในมาตรา 18 ให้นามาใช้กับการดาเนินการรับคาขอในข้อก่อนหน้าโดยอนุโลม
(การเรียกเอกสารต่างๆ)
มาตรา 35 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสามารถที่จะสั่งให้ผู้ที่เ กี่ยวข้องกับการฝึกงานด้านเทคนิคประเภท
องค์กร (หมายถึง องค์กรกากับดูแลต่างๆ หรือ ผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กร หรือผู้ที่เคยทาการฝึกงานด้าน
เทคนิคประเภทองค์กร จากนี้ไปในข้อนี้ให้ใช้ความหมายนี้ ) หรือ กรรมการหรือพนักงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกงานด้านเทคนิ ค ประเภทองค์กร (ซึ่งต่อไปในข้อนี้จะเรียกว่า “พนักงานและกรรมการ”) หรือ ผู้ ที่เคยเป็น
พนักงานและกรรมการ (ซึ่งต่อไปในข้อนี้จะเรียกว่า “พนักงานและกรรมการต่างๆ”) รายงานหรือส่งหรือแสดง
หนั งสื อและเอกสาร หรื อ เรี ย กตัว ผู้ที่เกี่ย วข้องในการฝึ กงานด้านเทคนิค ประเภทองค์กร หรือ พนักงานและ
กรรมการต่างๆ ให้เข้าพบ หรือ ให้พนักงานของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปในสานักงาน
หรื อสถานที่เกี่ย วข้องอื่น ๆ ของผู้ ที่เกี่ ย วข้องในการฝึ กงานด้านเทคนิคประเภทองค์กร และทาการตรวจสอบ
อุปกรณ์ในอาคารหรือหนังสือและเอกสารหรือวัตถุอื่นๆ ได้เท่าที่จาเป็นในการนาบทบังคับหมวดนี้มาบังคับใช้
2 ระเบียบข้อบังคับในมาตรา 13 ข้อ2 ให้นามาใช้กับการสอบถามหรือการเข้าตรวจสอบตามข้อก่อน
หน้า และระเบียบข้อบังคับในมาตราเดียวกันข้อ3 ให้นามาใช้กับอานาจตามข้อก่อนหน้าโดยอนุโลม
(คาสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ)
มาตรา 36 ในกรณีที่องค์กรกากับดูแลทาการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เข้า-ออกประเทศหรือแรงงานหรือข้อบังคับที่กาหนดขึ้นตามกฎหมายเหล่านี้ และมีความจาเป็นเพื่อที่จะทาให้การ
ดาเนินการของกิจการกากับดูแลเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมีอานาจสั่งให้องค์กรกากับดูแล
ดาเนินมาตรการแก้ไขที่จาเป็นเพื่อปรับปรุงการดาเนินการของกิจการกากับดูแล ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2 เมื่อได้สั่งการตามข้อก่อนหน้าแล้ว รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจะต้องเปิดเผยคาสั่งดังกล่าวสู่สาธารณชน
(การยกเลิกการอนุญาตต่างๆ)

- 25 มาตรา 37 เมื่อองค์กรกากับ ดูแลเข้าเงื่อนไขตามข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสามารถ
เพิกถอนใบอนุญาตให้กากับดูแลได้
(1) เมื่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา 25 ข้อ1
(2) เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา 26 (ยกเว้นวรรค 2 วรรค 3 วรรค 5ค และวรรค 5ง)
(3) เมื่อฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาตให้กากับดูแลตามมาตรา 30 ข้อ1
(4) เมื่อฝ่าฝื นคาสั่งหรือการลงโทษของกฎหมายฉบับนี้ห รือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้า -ออก
ประเทศหรือแรงงานหรือข้อบังคับที่กาหนดขึ้นตามกฎหมายเหล่านี้
(5) เมื่อกระทาการละเมิดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้า-ออกประเทศและแรงงาน
2 เมื่อองค์กรกากับ ดูแลที่ได้รั บ การอนุ ญาตให้ กากับดู แล (จ ากัดเฉพาะในกิจการกากับดู แลทั่ว ไป
เท่านั้น ) ไม่เป็น ไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้โ ดยคาสั่ งของกระทรวงผู้ รับผิ ดชอบในมาตรา 25 ข้อ 1 วรรค 7
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสามารถเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ กากับดูแลเป็นกิจการกากับดูแลเฉพาะได้ตามอานาจที่มี
อยู่
3 เมื่อองค์กรกากับดูแลเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 1 วรรค1 และวรรค 3 ถึงวรรค 5 รัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบมีอานาจสั่งให้หยุดการดาเนินกิจการกากับดูแลทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยกาหนดระยะเวลาไว้
4 เมื่อได้มีการยกเลิกการอนุญาตให้กากับดูแลตามข้อ 1 หรือ มีการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ กากับ
ดูแลตามข้อ 2 หรื อ มีการสั่ งการตามข้อก่ อนหน้าแล้ ว รัฐ มนตรีผู้ รับผิดชอบจะต้องเปิดเผยคาสั่ ง ดังกล่ าว
สู่สาธารณชน
(การห้ามให้ยืมใช้ชื่อ)
มาตรา 38 ห้ามองค์กรกากับดูแลให้ผู้อื่นดาเนินกิจการกากับดูแลโดยใช้ชื่อของตน
(การควบคุมการฝึกงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับรอง)
มาตรา 39 องค์กรกากับดูแลต้องพยายามทาให้ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรสามารถเรียนรู้ใน
สิ่งที่จาเป็นสาหรั บการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรตามแผนที่ได้รับรอง ไปพร้อมกับการกากับดูแลการ
ฝึกงานของการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กร
2 องค์กรกากับดูแลต้องทาการชี้แนะและแนะนาผู้ดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กร ใน
เรื่ องการประเมิ น ความสามารถทางเทคนิ ค ต่างๆ ที่ ผู้ ฝึ กงานด้านเทคนิ ค ประเภทองค์ก รได้เ รียนรู้ ต่างๆ จาก
ผู้ดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรซึง่ องค์กรเป็นผู้กากับดูแลการฝึกงาน

- 26 3 นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน 2 ข้อข้างต้นแล้ว องค์กรกากับดูแลต้องตรวจสอบสภาพการดาเนิน การ
ฝึกงานประเภทองค์กร และดาเนินการตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินการอื่นๆ ซึ่งได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของ
กระทรวงผู้รับผิดชอบ
(การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลต่างๆ)
มาตรา 40 องค์กรกากับ ดูแลต้องแต่งตั้งผู้รับผิ ดชอบในการกากับดูแลในแต่ละสานักงานที่ดาเนิน
กิจการกากับดูแลตามที่ได้กาหนดไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ เพื่อควบคุมจัดการงานที่เกี่ยวกับกิจการ
กากับดูแลตามข้อต่อไปนี้
(1) การเตรียมความพร้อมในการรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กร
(2) การประสานติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ ด าเนิ น การฝึ ก งานประเภทองค์ ก ร เพื่ อ ชี้ แ นะและแนะน า
ผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถทางเทคนิคต่างๆ
ของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กร
(3) การคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่กาหนดไว้ในหมวดถัดไป และการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
ประเภทองค์กรอื่นๆ
(4) การกากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กรต่างๆ และผู้ฝึกงานด้าน
เทคนิคประเภทองค์กรต่างๆ
(5) การประสานติดต่อสื่อสารกับผู้ที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงาน ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม และอาชีวอนามัยของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรซึ่งได้มีการกาหนดไว้ใน ของมาตรา 9 วรรค 7
(6) การประสานติดต่อสื่อสารกับ ภาครัฐและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกงานด้านเทคนิค รวมถึงองค์กร OTIT และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 ผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลจะต้องเป็นบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผู้ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 26 วรรค 5 ก (ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 10 วรรค 10) หรือตาม
วรรค 5ข ถึงวรรค 5ง
(2) ผู้ที่กระทาการละเมิดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้า-ออกประเทศและแรงงาน
ภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อก่อนหน้าหรือกระทาหลังได้รับการแต่งตั้ง
(3) ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3 องค์กรกากับ ดูแลต้องทาการชี้แนะในเรื่องที่จาเป็นผ่านผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล เพื่อไม่ให้
ผู้ ด าเนิ น การฝึ ก งานซึ่ง จั ดขึ้ น ภายใต้ ก ารก ากั บ ดูแ ลของกลุ่ มองค์ก รทาการฝ่ าฝื น กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

- 27 กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานอื่นๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิคซึ่งจัดขึ้นภายใต้การกากับดูแลของกลุ่มองค์กร
4 องค์กรกากับดูแลต้องสั่งการให้ผู้ดาเนินการฝึกงานดาเนินการแก้ไขผ่านผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล
กรณีทผี่ ู้ดาเนินการฝึกงานประเภทองค์กรทาการฝ่าฝืนกฎหมายมาตรฐานแรงงาน กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกงานด้าน
เทคนิคซึ่งจัดขึ้นภายใต้การกากับดูแลของกลุ่มองค์กร
5 เมื่อองค์กรกากับดูแลได้ทาการชี้แนะตามข้อก่อนหน้าแล้ว จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังองค์กร
ของรัฐที่เกี่ยวข้องทันที
(การเตรียมทาบัญชี)
มาตรา 41 องค์กรกากับดูแล ต้องจัดทาเอกสารทางบัญชีทเี่ กี่ยวกับกิจการกากับดูแล ตามที่ได้กาหนด
ไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบที่ระบุ และต้องมีการจัดเตรียมเอกสารไว้ ณ สานักงานซึ่งดาเนินกิจการกากับ
ดูแลด้วย
(รายงานการตรวจสอบ และอื่นๆ)
มาตรา 42 องค์กรกากับดูแลได้ดาเนินการตรวจสอบผู้ดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กร
ตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ ในคาสั่ ง ของกระทรวงผู้ รับ ผิ ด ชอบ ตามมาตรา 39 ข้ อ 3 หลั ง จากการสิ้ น สุ ด การ
ตรวจสอบแล้ว จะต้องจัดส่งรายงานการตรวจสอบไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในทันที
2 องค์ กรก ากับ ดูแล ต้อ งจั ด ทารายงานการดาเนิน กิจการก ากับ ดูแลตามที่ก าหนดไว้ ในค าสั่ ง ของ
กระทรวงผู้รับผิดชอบ ในทุกสานักงานที่มีการดาเนินกิจการกากับดูแล และจัดส่งไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
3 การดาเนินการรับรายงานการตรวจสอบตามข้อ 1 และดาเนินการรับรายงานการดาเนินกิจการตาม
ข้อกาหนดในข้อก่อนหน้า ให้นาระเบียบข้อบังคับในมาตรา 18 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
(การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)
มาตรา 43 องค์กรกากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกากับดูแล ต้องรวบรวม เก็บรักษา และใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรและผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรและ
อื่นๆ ต้องเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลให้เป็นไปในขอบเขตตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ทั้งการเก็บ
รวบรวมต้องอยู่ในขอบเขตที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกากับดูแล ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยินยอมจาก
บุคคลนั้นๆ หรือกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ได้รวมอยู่ในข้อจากัดนี้

- 28 2 องค์กรกากับดูแล ต้องดาเนินมาตรการตามที่จาเป็น เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ดาเนินการ
ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กร และผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทองค์กรและอื่นๆ
(หน้าที่ในการรักษาความลับ)
มาตรา 44 กรรมการหรือพนักงานรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์ กากับดูแล ต้องไม่ให้ความลับที่
ได้รับรู้มาจากการดาเนินงานนั้นรั่วไหลหรือถูกลักลอบนาไปใช้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(การมอบหมายให้เป็นไปตามคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบ)
มาตรา 45 นอกจากที่ได้กาหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ขั้นตอนการอนุญาตองค์กรกากับดูแลและเนื้อหาที่
สาคัญในการดาเนินการอื่นๆตามหมวดนี้ ให้กาหนดโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ
หมวดที่ 3
การคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
(การกระทาที่ต้องห้าม)
มาตรา 46 ผู้ ควบคุมการฝึ ก งาน (ในมาตรา 48 ข้ อที่ 1 เรี ยกว่า “ผู้ ควบคุ มการฝึ ก งาน”) รวมทั้ ง
กรรมการ และพนักงาน (ต่อนี้ไปจะเรียกว่า “ผู้ควบคุม การฝึกงานและอื่นๆ”) ต้องไม่ทาร้าย ข่มขู่ กักขัง โดย
วิธีการจากัดอิสรภาพโดยไม่ถูกต้อง ไม่ว่าทางจิตใจหรือร่างกาย ต้องไม่บังคับให้ฝึกงานไม่ตรงตามเจตนาของผู้
ฝึกงานด้านเทคนิค
มาตรา 47 ผู้ควบคุมการฝึกงาน ต้องไม่ทาสัญญาที่ กาหนดเก็บเงินค่าปรับหรือค่าชดใช้ความเสียหาย
ในกรณีที่การฝึกงานด้านเทคนิคที่ไม่เป็นไปตามสัญญา จากผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและอื่นๆ (หมายถึงผู้ฝึกงานด้าน
เทคนิค รวมทั้งผู้ที่กาลังจะเป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิคจากนี้ไปในมาตรานี้ ให้ใช้ในความหมายนี้ ) รวมทั้งคู่สมรส ญาติ
ที่สืบสายโลหิตโดยตรงหรือญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ร่วมกันของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค และผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทาง
สังคมอื่นๆ
2 ผู้ควบคุมการฝึกงานและอื่นๆ ต้องไม่ให้ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคทาสัญญาเงินฝากออมทรัพย์ เป็นเงื่อนไข
ในการทาสัญญาฝึกงานด้านเทคนิค รวมทั้งห้ามไม่ให้ทาสั ญญาควบคุมเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
ด้วย
มาตรา 48 ผู้ที่จัดทาการฝึกงานด้านเทคนิค หรือผู้ควบคุมการฝึกงาน กรรมการ หรือพนักงาน (ต่อไป
เรียกว่า “ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกงานด้านเทคนิค”) ต้องไม่เก็บหนังสือเดินทาง (ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายตรวจคน
เข้าเมือง มาตรา 2 วรรค 5 เรื่องหนังสือเดินทาง และมาตรา 111 วรรค 5) หรือ บัตรประจาตัวผู้พานักอาศัยของผู้
ฝึกงานด้านเทคนิคไว้ (ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง มาตรา 19-3 เรื่องบัตรประจาตัวผู้พานักอาศัย
ในข้อเดียวกันก็เช่นกัน)

- 29 2 ต้องไม่บังคับหรือจากัดเสรีภาพในการใช้ชีวิตส่วนตัวของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค เช่น การออกไปข้าง
นอก เป็นต้น
(การร้องเรียนต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ)
มาตรา 49 หากผู้ดาเนินการฝึกงาน หรือ องค์กรกากับดูแล หรือ กรรมการ หรือ พนักงานขององค์กร
ดังกล่าว (จากนี้ไปจะเรียกว่า “ผู้ดาเนินการฝึกงานและอื่นๆ”) กระทาการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้หรือกฎระเบียบ
ตามกฎหมายฉบับนี้ ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคสามารถร้องเรียนต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้
2 ผู้ดาเนินการฝึกงาน ต้องไม่นาเหตุผลที่ถูกร้องเรียนตามข้อก่อนหน้านี้ มาเป็นเหตุทาให้ผู้ฝึกงานด้าน
เทคนิคต้องยกเลิกการฝึกงานด้านเทคนิค หรือเสียผลประโยชน์อื่นๆ

หมวดที่ 4

บทเสริม

(การชี้แนะและการให้คาแนะนา)
มาตรา 50 เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเห็นว่ามีความจาเป็นในการบังคับใช้ระเบียบของบทนี้ สามารถ
ชี้แนะและให้คาแนะนาที่จาเป็นต่อ ผู้ดาเนินการฝึกงานและองค์กรกากับดูแล ทั้งนี้เพื่อจัดการฝึกงานด้านเทคนิคที่
เหมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
2 เพื่อจัดการฝึกงานด้านเทคนิคทีเ่ หมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบต้อง
เป็นผู้ให้ข้อมูลที่จาเป็น ให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ เมื่อมีการขอรับคาปรึกษาจากผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
(การประสานการติดต่อและอื่นๆ)
มาตรา 51 ในกรณีที่ผู้ดาเนินการฝึกงานและองค์กรกากับดูแล ที่ถูกแจ้งเตือนตามมาตรา 19 ข้อ1
หรือ มาตรา 33 ข้อ1 หรือ มาตรา 19 ข้อ 2 หรือแจ้งเลิกหรือหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 34 ข้อ 1 หากผู้
ฝึกงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับผู้ดาเนินการฝึกงานและองค์กรกากับดูแลนั้น มีความประสงค์ที่จะฝึกงานด้าน
เทคนิคต่อ เพื่อทาให้การฝึกงานด้านเทคนิคดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ดาเนินการฝึกงานและองค์กรกากับดูแลนั้น
จะต้องติดต่อประสานผู้ดาเนินการฝึกงานอื่นๆ หรือองค์กรกากับดูแลอื่นๆ และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดาเนิน
มาตรการที่จาเป็นอื่นๆในเรื่องนี้
2 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสามารถดาเนินการให้คาปรึกษาให้คาแนะนาที่จาเป็นแก่ ผู้ดาเนินการฝึกงาน
องค์กรกากับดูแล และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆได้ หากพบว่ามีเหตุจาเป็นอื่นๆเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นตาม
ระเบียบข้อกาหนดในข้อก่อนหน้านี้

- 30 (การทดสอบวัดผลการฝึกงานด้านเทคนิค)
มาตรา 52 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ต้องพยายามส่งเสริมการทดสอบวัดผลการฝึกงานด้านเทคนิคเพื่อให้
สามารถดาเนินการประเมินเทคนิคของผู้ดาเนินการฝึกงานเป็นไปอย่างราบรื่น
2 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสามารถกาหนดเป็นคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ ในการกาหนดมาตรฐาน
การทดสอบวัดผลการฝึกงานด้านเทคนิค เพื่อให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
(การร้องขอไปยังรัฐมนตรีต้นสังกัด)
มาตรา 53 หากพบว่ามีความจาเป็น เพื่อ จัดการฝึกงานด้านเทคนิคที่เหมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงาน
ด้านเทคนิ ค รั ฐ มนตรี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสามารถขอความร่ ว มมือ ที่จาเป็ นซึ่ งเกี่ย วข้อ งกั บการฝึ ก งานด้า นเทคนิค ที่
สอดคล้องกับประเภทอาชีพการงานโดยเฉพาะเจาะจงได้จากรัฐมนตรีผู้กากับดูแลงานในภาคอุตสาหกรรมโดย
เฉพาะเจาะจง (ซึ่งในมาตราต่อไป ข้อ 1 จะเรียกว่า “รัฐมนตรีต้นสังกัด”)
(คณะกรรมการหารือร่วมในกิจการ)
มาตรา 54 รัฐมนตรีต้นสังกัด สามารถจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้ว ยรัฐ มนตรีต้นสังกัดและ
ผู้ ดาเนิ น การฝึ กงาน องค์ กรกากั บ ดูแลที่เกี่ย วข้องกั บอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเจาะจงและสมาชิ ก รวมทั้งผู้ ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ (จากนี้ไปในมาตรานี้ จะเรียกว่า “คณะกรรมการหารือร่วมในกิจการ”)
2 หากพบว่ามีเหตุจาเป็น คณะกรรมการหารือร่วมในกิจการสามารถเพิ่มบุคคลอื่นที่องค์กร OTIT และ
คณะกรรมการเห็นว่าจาเป็นในองค์ประกอบของคณะกรรมการหารือร่วมในกิจการได้
3 คณะกรรมการหารือร่วมในกิจการมีหน้าที่ประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการที่จะเป็นประโยชน์ในการ
จัดการฝึกงานด้านเทคนิคที่เหมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นจริงของกิจการใน
ขณะนั้น โดยผ่านการประสานงานระหว่างกรรมการผู้เข้าร่วม แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานที่
เหมาะสมของการฝึกงานด้านเทคนิคและการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค พร้อมทั้ง มีการบูรณาการงานกันอย่าง
ใกล้ชิด
4 ผู้ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสานักงานอันเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการหารือร่วมในกิจการ หรือผู้
เคยทาหน้าที่มาก่อน ต้องไม่ให้ความลับที่ได้มาจากการทางานรั่วไหลหรือถูกขโมยลักลอบนาไปใช้ โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร
5 นอกเหนือจากสิ่งที่กาหนดไว้ในแต่ละข้อก่อนหน้านี้ เรื่องจาเป็นที่เกี่ยวกับการบริหารและโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ ให้กาหนดโดยคณะกรรมการหารือร่วมในกิจการ

- 31 (การร้องขอให้ดาเนินมาตรการตามระเบียบแห่งกฎหมายฉบับอื่นๆ)
มาตรา 55 รัฐ มนตรี ผู้ รั บ ผิ ดชอบสามารถให้ ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อ การดาเนินงานเกี่ยวกับการ
ฝึกงานด้านเทคนิค ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ เมื่อเห็นว่ามีความจาเป็นเพื่อจัดการฝึกงานด้าน
เทคนิคทีเ่ หมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
2 หากมีมาตรการในระเบียบข้ อกาหนดของกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่อาจจะนามาบังคับใช้ได้ ในกรณีที่
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเห็นว่าจาเป็นต้องนามาตรการดังกล่าวมาบังคับใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการฝึกงานด้านเทคนิคที่
เหมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคมากยิ่งขึ้น ก็สามารถร้องขอให้รัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินการ
มาตรการนั้นๆ ดาเนินการได้ทันที
3 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่เรียกร้องให้ดาเนินการตามมาตรการที่ระบุในข้อก่อนหน้านี้ สามารถ
เรียกร้องให้รัฐมนตรีดังกล่าวในข้อเดียวกัน รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การดาเนินการมาตรการดังกล่าวได้
(คณะกรรมการระดับท้องถิ่น)
มาตรา 56 หน่วยงานที่ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิคในแต่ละท้องถิ่น สามารถจัดตั้งเป็น
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานดังกล่าวและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ในมาตราต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการระดับท้องถิ่น”)
2 หากพบว่ามีเหตุจาเป็น คณะกรรมการระดับท้องถิ่นสามารถเพิ่มบุคคลอื่นที่เห็นว่าจาเป็นสาหรับ
คณะกรรมการระดับท้องถิ่นได้
3 คณะกรรมการระดับท้องถิ่นมีหน้าที่ประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดการ
ฝึกงานด้านเทคนิคที่เหมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคภายใต้สถานการณ์ที่เป็นจริงของท้องถิ่นในขณะนั้น
โดยผ่านการประสานงานระหว่างกรรมการผู้ เข้าร่วม แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการฝึกงานด้าน
เทคนิคที่เหมาะสมและการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค พร้อมทั้งมีการบูรณาการงานกันอย่างใกล้ชิด
4 ผู้ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสานักงานอันเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการระดับท้องถิ่น หรือผู้เคยทา
หน้าที่มาก่อน ต้องไม่ให้ความลับที่ได้มาจากการทางานรั่วไหลหรือถูกขโมยลักลอบนาไปใช้โดยไม่มีเหตุผล อัน
สมควร
5 นอกเหนือจากสิ่งที่กาหนดไว้ในแต่ละข้อก่อนหน้านี้ เรื่ องอื่นๆที่จาเป็นเกี่ยวกับการบริหารงานและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้กาหนดโดยคณะกรรมการระดับท้องถิ่น

- 32 บทที่ 3 องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาหรับชาวต่างชาติ
(Organization for Technical Intern Training : OTIT)
หมวดที่ 1

บททั่วไป

(วัตถุประสงค์ขององค์กร OTIT)
มาตรา 57 องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาหรับชาวต่างชาติ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “องค์กร OTIT”
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอื่นๆ ไปยังประเทศที่กาลัง
พัฒนา ผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านเทคนิคของชาวต่างชาติ ส่งเสริมให้
จัดการฝึกงานด้านเทคนิคทีเ่ หมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
(นิติบุคคล)
มาตรา 58 องค์กร OTIT เป็นนิติบุคคล
(จานวน)
มาตรา 59 องค์กร OTIT ก่อตั้งขึ้นโดยจากัดเพียง 1 องค์กรเท่านั้น
(ทุนจดทะเบียน)
มาตรา 60 ทุนจดทะเบียนขององค์กร OTIT ในวาระที่ก่อตั้งองค์กรขึ้น จะรวมจานวนเงินลงทุนทั้งของ
ภาครัฐและนอกเหนือจากภาครัฐด้วย
2 หากมี ค วามจ าเป็ น องค์ ก ร OTIT สามารถเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นได้ โ ดยขออนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี
ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อเรียก)
มาตรา 61 องค์กร OTIT จะต้องระบุคาว่า “องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาหรับชาวต่างชาติ ” เป็นส่วน
หนึ่งในชื่อขององค์กร
2 หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่องค์กร OTIT ห้ามใช้คาว่า “องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาหรับชาวต่างชาติ” เป็น
ส่วนหนึ่งในชื่อของหน่วยงาน
(การจดทะเบียน)
มาตรา 62 องค์กร OTIT จะต้องจดทะเบียน ตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งของคณะรัฐมนตรี
2 หัวข้อที่ต้องจดทะเบียนตามข้อกาหนดไว้ในข้อก่อนหน้านี้ ถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนให้เรียบร้อย จะไม่มี
อานาจตอบโต้ต่อบุคคลที่สามได้

- 33 (การใช้กฎหมายว่าด้วยมูลนิธิทั่วไปและนิติบุคคลทั่วไปโดยอนุโลม )
มาตรา 63 ให้นาข้อกาหนดในมาตรา 4 และ มาตรา 78 ในกฎหมายว่าด้วยมูลนิธิทั่วไปและนิติบุคคล
ทั่วไป (กฎหมายฉบับที่ 48 ปีเฮเซที1่ 8) มาบังคับใช้กับองค์กร OTIT โดยอนุโลม

หมวดที่ 2

การก่อตั้ง

(ผู้ก่อตั้ง)
มาตรา 64 การก่อตั้งองค์กร OTIT นั้น จาเป็นต้องมีผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการฝึกงานด้านเทคนิคมากกว่า 3 คนขึ้นไป
(การจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ)
มาตรา 65 ผู้ก่อตั้งต้องจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิขององค์กร OTIT โดยเร็วที่สุด เพื่อเปิดรับสมัครให้
ผู้อื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐเข้ามาร่วมทุนกับองค์กร
2 หนังสือบริคณห์สนธิในข้อก่อนหน้านี้ ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
(1) วัตถุประสงค์
(2) ชื่อเรียก
(3) สถานที่ตั้งของสานักงาน
(4) เงินลงทุนและเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุน
(5) หัวข้อที่เกี่ยวกับกรรมการ
(6) หัวข้อที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
(7) หัวข้อที่เกี่ยวกับกิจการและการดาเนินกิจการ
(8) หัวข้อที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
(9) หัวข้อที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิ
(10) วิธีการประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
(การขออนุมัติในการก่อตั้งและอื่นๆ)
มาตรา 66 เมื่อการเปิ ดรั บ สมัครตามมาตราก่อนหน้า ข้อ 1 ได้เสร็จสิ้ นลง ผู้ก่อตั้ง ต้องส่ งหนังสื อ
บริคณห์สนธิไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเพื่อยื่นขออนุมัติในการก่อตั้งโดยเร็วที่สุด
2 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบขององค์กร
OTIT

- 34 3 ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบขององค์กรตามระเบียบในข้อก่อนหน้านี้ ในช่วง
เวลาของการก่อตั้งองค์กรนั้น ให้ถือว่าต่างก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบตามระเบีย บ
ใน มาตรา 71 ข้อ 1
(การส่งมอบงานในอานาจหน้าที่)
มาตรา 67 เมื่อได้รับการอนุมัติตามมาตราก่อนหน้านี้ ข้อ 1 ผู้ก่อตั้ง จะต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการขององค์กร โดยการเสนอชื่อแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบในมาตราเดียวกัน
ข้อ 2 โดยไม่ล่าช้า
2 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการขององค์กร OTIT ตามระเบียบมาตราก่อนหน้านี้
ข้อ 2 แล้ว เมื่อได้รับการสืบทอดตาแหน่งประธานที่เป็นไปตามระเบียบในข้อก่อนหน้านี้ จะต้องเรียกร้องให้รัฐบาล
รวมทั้งผู้รับสมัครเข้าร่วมทุน ชาระเงินลงทุนโดยไม่ล่าช้า
(การจดทะเบียนก่อตั้ง)
มาตรา 68 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเป็นประธานกรรมการขององค์กร OTIT ตามระเบียบมาตรา
66 ข้อ 2 เมื่อมีการชาระเงินทุนตามระเบียบมาตราก่อนหน้านี้ ข้อ 2 แล้ว จะต้องดาเนินการจดทะเบียนก่อตั้ง
องค์กรตามที่ได้กาหนดไว้ในคาสั่งคณะรัฐมนตรี โดยไม่ล่าช้า
2 การก่อตั้งขึ้นองค์กร OTIT จะเสร็จสมบูรณ์ โดยการจดทะเบียนก่อตั้ง

หมวดที่ 3

กรรมการต่างๆ

(กรรมการ)
มาตรา 69 องค์กร OTIT ให้มีประธานกรรมการ 1 คน กรรมการไม่เกิน 3 คน และผู้ตรวจสอบไม่เกิน
2 คน โดยอยู่ในฐานะกรรมการขององค์กร
(หน้าที่และขอบเขตอานาจของกรรมการ)
มาตรา 70 ประธานกรรมการบริหารเป็นตัวแทนขององค์กร OTIT และบริหารงานขององค์กรโดยรวม
2 กรรมการทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กร OTIT ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย ช่วยประธาน
กรรมการในการบริหารงานองค์กร ทาหน้าที่เป็นตัวแทนเมื่อประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
3 ผู้ตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานภายในองค์กร OTIT

- 35 4 จากผลของการตรวจสอบ หากผู้ ต รวจสอบพบว่ ามี ความจ าเป็น สามารถเสนอความเห็ น ไปยั ง
ประธานกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้
(การแต่งตั้งกรรมการ)
มาตรา 71 ประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบ แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
2 กรรมการแต่งตั้งขึ้นโดยประธานกรรมการ ผ่านการอนุมัตจิ ากรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
(วาระของกรรมการ)
มาตรา 72 กรรมการมีวาระ 2 ปี แต่สาหรับวาระของกรรมการที่แต่งตั้งทดแทนตาแหน่งเดิมที่ว่างลง
ให้มีวาระสิ้นสุดตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการคนเดิม
2 กรรมการสามารถแต่งตั้งคนเดิมซ้าได้
(เงื่อนไขหมดสภาพเป็นกรรมการ)
มาตรา 73 กรรมการจะเป็ น พนั ก งานของรั ฐ บาลและองค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้ (ยกเว้ น พนั ก งาน
ชั่วคราว)
(การปลดตาแหน่งกรรมการ)
มาตรา74 รัฐ มนตรีผู้ รับ ผิ ดชอบหรือประธานกรรมการ ต้อ งปลดกรรมการจากหน้าที่ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง หากกรรมการบริหารผู้ใดผู้หนึ่งมีเงื่อนไขตรงกับข้อกาหนดในมาตราก่อนหน้านี้
2 รัฐมนตรีกระทรวงหรือประธานกรรมการ เมื่อเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในหน้าที่ต่างๆเข้า
ข่ายตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และเห็นว่าไม่เหมาะสมกับความเป็นกรรมการ ตามข้อกาหนดในมาตรา
71 สามารถปลดกรรมการดังกล่าวออกจากตาแหน่งได้
(1)
(2)
(3)
(4)

ได้รับการตัดสินให้มีสภาพล้มละลาย
ได้รับโทษทางอาญามากกว่าการจาขัง
พิจารณาเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะมีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ
กระทาผิดในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

(กรรมการห้ามรับตาแหน่งควบ)
มาตรา 75 กรรมการ (ยกเว้ น กรรมการพิ เ ศษ) จะด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการขององค์ ก รที่ มี
จุดประสงค์แสวงหาผลกาไรหรือทาธุรกิจส่วนตัวเพื่อ แสวงหาผลกาไรไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจาก
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ

- 36 (ผู้ควบคุมตรวจสอบห้ามรับตาแหน่งควบคู่)
มาตรา 76 ผู้ ต รวจสอบ จะด ารงต าแหน่ ง ควบคู่ กั บ ต าแหน่ ง ประธานกรรมการ กรรมการ และ
คณะกรรมการพิจารณา หรือพนักงานขององค์กรไม่ได้
(ขอบเขตอานาจของผู้แทน)
มาตรา 77 ในกรณีที่ องค์กร OTIT กับประธานกรรมการ หรือกรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน บุคคล
ดังกล่าวนี้จะไม่มีสิทธิเป็นผู้แทนองค์กร OTIT ในกรณีเช่นนี้ผู้ตรวจสอบจะเป็นผู้แทนขององค์กร OTIT
(การแต่งตั้งผูแ้ ทน)
มาตรา 78 ประธานกรรมการ สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กร OTIT ให้เป็นผู้แทนที่มีอานาจใน
การกระทาการแทนในศาลหรือนอกศาล ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานขององค์กร OTIT ได้
(การแต่งตั้งเจ้าหน้าที)่
มาตรา 79 เจ้าหน้าที่ขององค์กร ประธานกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง
(หน้าที่การรักษาความลับของกรรมการและเจ้าหน้าที)่
มาตรา 80 กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กร OTIT หรือบุคคลที่จะเข้ามารับหน้าที่ดังกล่าว ต้อง
ไม่ให้ความลับที่ได้มาจากการทางานรั่วไหลหรือถูกขโมยลักลอบนาไปใช้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(ฐานะของกรรมการและเจ้าหน้าที่)
มาตรา 81 การพิ จ ารณาบทลงโทษตามกฏหมายอาญาหรื อ กฎหมายอื่ น ๆ ต่ อ กรรมการหรื อ ว่ า
เจ้าหน้าทีข่ ององค์กร OTIT ให้ถือปฎิบัติเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามบทบัญญัติของกฎหมาย

หมวดที่ 4

คณะกรรมการอานวยการ

(การจัดตั้ง)
มาตรา 82 จัดตั้งคณะกรรมการอานวยการภายในองค์กร OTIT เพื่อส่งเสริมการบริหารงานให้ราบรื่น
ตามมาตรา 87 (หน้าที่ที่ระบุในข้อ 1 มาตราเดียวกัน ยกเว้นหน้าที่อื่นๆที่เกิดตามมา จากนี้ไปในมาตรานี้ใช้ใน
ความหมายเหมือนกัน)
2 คณะกรรมการอานวยการ ทาหน้าที่พิจารณาหัวข้อที่สาคัญเกี่ยวกับการบริหารงานตามมาตรา 87

- 37 3 นอกจากหน้าที่ซึ่งกาหนดไว้ในข้อก่อนหน้า คณะกรรมการอานวยการสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานตามมาตรา 87 ในหัวข้อสาคัญต่างๆ ต่อข้อ ซักถามของประธานกรรมการ ทั้งยัง สามารถ
เสนอความเห็นต่อประธานกรรมการเกี่ยวกับหัวข้อที่เห็นว่ามีความจาเป็นได้ด้วย
(โครงสร้าง)
มาตรา 83 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วยกรรมการอานวยการไม่เกิน 15 คน
(กรรมการพิจารณา)
มาตรา 84 กรรมการอานวยการ มาจากบุคคลที่เป็นตัวแทนของลูกจ้าง ตัวแทนของนายจ้าง รวมทั้ง
บุคคลผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการฝึกงานด้านเทคนิค โดยประธานกรรมการเป็นผู้เลือกจากบุคคล
ดังกล่าวแล้วแต่งตั้งโดยได้รับการอนุมัตจิ ากรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
2 ผู้ที่จะมาเป็นกรรมการอานวยการ ตัวแทนของลูกจ้างกับตัวแทนของนายจ้างต้องมีจานวนเท่ากัน
3 กาหนดวาระการปฏิ บั ติง านของกรรมการอานวยการครั้ง ละ 4 ปี แต่ กรรมการที่เลื อกทดแทน
ตาแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีวาระสิ้นสุดตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการคนเดิม
4 กรรมการอานวยการสามารถแต่งตั้งคนเดิมซ้าได้
(การปลดกรรมการอานวยการ)
มาตรา 85 หากกรรมการอ านวยการเข้ าตามเงื่ อ นไขข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ในมาตรา 74 ข้ อ 2 ประธาน
กรรมการสามารถปลดกรรมการอานวยการออกจากหน้าที่ได้ตามข้อกาหนดในมาตราก่อนหน้า ข้อ 1
(หน้าที่รักษาความลับของกรรมการอานวยการและอื่นๆ)
มาตรา 86 ระเบี ย บข้อกาหนดในมาตรา 80 และมาตรา 81 ให้ นามาใช้บังคับเกี่ ยวกับกรรมการ
อานวยการได้โดยอนุโลม

หมวดที่ 5

การปฏิบัติงาน

(ขอบเขตของหน้าที่)
มาตรา 87 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา57 องค์กร OTIT จะต้องปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
(1) หน้าที่เกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิค มีดังนี้
(ก) งานด้านการรับรอง ตามระเบียบข้อกาหนดมาตรา 12 ข้อ 1

- 38 (ข) ขอให้รายงานหรือส่งหรือแสดงหนังสือและเอกสารทางบัญชี และให้เจ้าหน้าที่สอบถามหรือ
ตรวจสอบเอกสารนั้นๆ ตามระเบียบข้อกาหนดมาตรา 14 ข้อ 1
(ค) รับแจ้งหรือรับรายงาน รายงานการตรวจสอบ หรือรายงานกิจการ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
18 ข้อ 1 (รวมทั้ง มาตรา 19 ข้อ 3 มาตรา 21 ข้อ 2 มาตรา 27 ข้อ 3 มาตรา 32 ข้อ 7 มาตรา 33 ข้อ 2 มาตรา
34 ข้อ 2 และ มาตรา 42 ข้อ 3 นามาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(ง) ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่กาหนดไว้ใน มาตรา 24 ข้อ1 (รวมทั้ง มาตรา 31 ข้อ5 และ
มาตรา32 ข้อ2 นามาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(จ) รับหนังสือคาขอตามที่กาหนดไว้ใน มาตรา 24 ข้อ3 (รวมทั้ง มาตรา 31 ข้อ5 และมาตรา
32 ข้อ2 นามาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(ฉ) ออกใบอนุญาตหรือการออกใบอนุญาตใหม่ตามที่กาหนดไว้ใน มาตรา 29 ข้อ4 (รวมทั้ง
มาตรา 31 ข้อ 5 และมาตรา 32 ข้อ 2 และข้อ 7 นามาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(2) หน้าที่รับคาปรึกษาจากผู้ฝึกงานด้านเทคนิค ให้ข้อมูลที่จาเป็น ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือ
เรื่องอื่นๆ เพื่อจัดการฝึกงานด้านเทคนิคทีเ่ หมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (ยกเว้นการดาเนินการที่ระบุ
ในข้อต่อไป)
(3) หน้าที่รับคาปรึกษาจากผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและให้ข้อเสนอแนะคาชี้นาที่จาเป็น เพื่อให้ผู้รับฝึกงาน
ด้านเทคนิคที่ประสบปัญหาความยากลาบากในการฝึกงานด้านเทคนิคแต่มี ความประสงค์จะฝึกงานด้านเทคนิคต่อ
สามารถฝึกงานได้ รวมทั้งชี้แนะและให้คาแนะนาที่จาเป็นแก่ ผู้ดาเนินการฝึกงานด้านเทคนิค องค์กรกากับดูแล
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
(4) หน้าที่สารวจวิเคราะห์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิค
(5) หน้าที่อื่นๆเกี่ยวกับการจัดการฝึกงานด้านเทคนิคทีเ่ หมาะสมและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
(6) หน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ระบุในข้อก่อนหน้านี้ (รวมทั้งหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ยกเว้นหน้าที่ที่กาหนดโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ)
(7) หน้าที่อื่นๆเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ซึ่งระบุในข้อก่อนหน้านี้
(การจ้างงานภายนอก)
มาตรา 88 เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ องค์กร OTIT สามารถจ้างงานให้ผู้อื่นทาหน้าที่
ซึ่งระบุในมาตราก่อนหน้า ได้บางส่วน (หน้าที่ที่ระบุในมาตราเดียวกัน ข้อ 1 ยกเว้นหน้าที่เกิดตามมาจากหน้าที่
ดังกล่าว) ให้ผู้อื่นทาแทน

- 39 2 ระเบียบข้อกาหนดในมาตรา 80 และมาตรา 81 ให้นามาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อก่อนหน้านี้ (ในกรณีที่เป็นองค์กรนิติบุคคล หมายถึงกรรมการ) หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ทา
หน้าที่ภายใต้สังกัดหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
(คู่มือการปฏิบัติงาน)
มาตรา 89 องค์กร OTIT ต้องจัดทาเอกสารคู่มือวิธีปฎิบัติงานก่อนเริ่มทาหน้าที่ โดยจะต้องได้รับการ
อนุมัตจิ ากรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ และหากจะทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าว ก็เช่นเดียวกัน
2 เอกสารคู่ มื อ วิ ธี ป ฎิ บั ติ ง านในข้ อ ก่ อ นหน้ า นี้ จะต้ อ งลงหั ว ข้ อ ที่ ก าหนดโดยค าสั่ ง ของกระทรวง
ผู้รับผิดชอบด้วย
(คาร้องขอให้ออกเอกสารและอื่นๆ)
มาตรา 90 กรณีที่องค์กร OTIT เห็นว่ามีความจาเป็นเป็นกรณีพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่ รัฐหรือ
องค์กรส่วนท้องถิ่นต้องออกเอกสารที่จาเป็น และเปิดเผยเอกสารดังกล่าวแก่องค์กร OTIT
2 กรณีที่องค์กร OTIT เห็นว่ามีความจาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว สามารถขอความร่วมมือที่
จาเป็นในเรื่องต่างๆ จากผู้บังคับบัญชาสูงสุด ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นๆได้ เช่น มอบเอกสาร แสดงความคิดเห็น และการอธิบายชี้แจง เป็นต้น

หมวดที่ 6

การเงินและการบัญชี

(ปีงบประมาณขององค์กร)
มาตรา 91 ปีงบประมาณขององค์กร OTIT จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31
มีนาคมถัดไปของทุกปี
(การอนุมัติงบประมาณ)
มาตรา 92 องค์ กร OTIT จะต้องจัดท าแผนการด าเนิ น งานและแผนงบประมาณประจาปีขึ้น เป็ น
ประจาทุกปีและยื่นขอรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้เรียบร้อยก่อนปีงบประมาณนั้นจะเริ่มต้นขึ้น และ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานดังกล่าวก็ต้องกระทาเช่นเดียวกัน
2 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจาเป็นจะต้องปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนล่วงหน้า
เมื่อจะทาการอนุมัติแผนงานดังกล่าวตามข้อก่อนหน้า

- 40 (งบการเงินและอื่นๆ)
มาตรา 93 ทุกปีงบประมาณ องค์กร OTIT จะต้องจัดทางบดุล งบกาไรขาดทุน เอกสารอื่นๆ ที่ได้
กาหนดไว้โดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบและรวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติ ม (ในมาตรานี้ จากนี้ไป
เรียกว่า “งบการเงิน”) และยื่นขอรับการอนุมัติไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบภายใน 3 เดือนหลังจากปิดปีงบประมาณ
2 เมื่อองค์กร OTIT จะทาการยื่นงบการเงินไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในข้อก่อนหน้า
นั้น องค์กร OTIT จาเป็นจะต้องแนบเอกสารรายงานจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงิน หรือ เอกสารรายงานการ
ปิดบัญชีซึ่งได้จัดทาขึ้นเกี่ยวกับรายงานผลการดาเนินงานและการจัดสรรงบประมาณด้วย
3 เมื่อองค์กร OTIT ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ตามระเบียบในข้อ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะต้องประกาศงบการเงินในราชกิจจานุ เบกษาอย่างเป็นทางการทันที นอกจากนั้น ต้องจัดเตรียมงบการเงิน
รายงานผลการดาเนินการ เอกสารรายงานการปิดบัญชี และ รายงานจากผู้ตรวจบัญชี (ในมาตรานี้ จากนี้ไป
เรี ย กว่า “งบการเงิน และอื่น ๆ”) เก็บ ไว้ที่ส านักงานแต่ล ะแห่ ง และสาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ภ ายใน
ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งของกฎกระทรวงผู้รับผิดชอบ
4 งบการเงินและอื่นๆ นั้นจะต้องสามารถจัดทาเพื่อมีไว้ในรูปของข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกที่จัดทา
ขึ้นในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบข้อมูลแม่เหล็กไฟฟ้า หรือในรูปแบบอื่นใดที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้
และเป็นการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นไปตามคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบ เช่นเดียวกับข้อถัดไป)
5 กรณีที่มีการจัดงบการเงินและอื่นๆ ในรูปแบบของบันทึกข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ และได้เผยแพร่ข้อมูล
งบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้า (วิธีที่ใช้ระบบการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นวิธีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามคาสั่ง กระทรวงผู้รับผิดชอบ) ให้ถือว่า
แต่ละสานักงานขององค์กร OTIT ได้ดาเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลให้ สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้
โดยทั่วไป ตามคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ ในกรณีนี้ถือว่างบการเงินและอื่นๆ นั้นได้มีการจัดเตรียมขึ้นตาม
ข้อกาหนดในข้อ 3 และอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากสาธารณชนแล้ว
(การจัดการกาไรและขาดทุน)
มาตรา 94 องค์กร OTIT จะต้องคานวณผลกาไรขาดทุนในแต่ละปีงบประมาณ เมื่อมีกาไรจะต้อง
นาไปทดแทนในส่วนที่ขาดทุนเนื่องมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งหากยังมีกาไรคงเหลือ องค์กร OTIT จะต้อง
จัดสรรกาไรจานวนนั้นเป็นเงินสะสมสารอง
2 หากการคานวณพบว่ามีการขาดทุน องค์กร OTIT จะต้องจัดการโดยหักจากเงินสะสมสารองตามที่ได้
กาหนดไว้ในข้อก่อนหน้านี้ แต่หากดาเนินการตามนี้แล้วยังไม่เพียงพอก็จาเป็นต้องจัดการลงบัญชีเป็นยอดขาดทุน
ยกไปงวดบัญชีถัดไป

- 41 3 องค์กร OTIT สามารถนาเงินที่สะสมไว้ตามระเบียบในข้อ 1 ภายในวงจากัดงบประมาณที่กาหนดไว้
ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามมาตรา 87 ได้
(สินเชื่อ)
มาตรา 95 องค์กร OTIT สามารถขออนุมัติจากรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเพื่อขอสินเชื่อระยะสั้นได้ กรณีที่
ต้องนาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานขององค์กร
2 สาหรับสินเชื่อระยะสั้นตามที่กาหนดไว้ในข้อก่อนหน้านี้ จะต้องทาการชาระคืนภายในปีงบประมาณ
นั้น แต่อย่างไรก็ดีในกรณีที่องค์กร OTIT ไม่สามารถชาระเงินคืนได้เนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอนั้น องค์กร OTIT
ก็สามารถยื่นขออนุมัติจากรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเพื่อขอทาสินเชื่อใหม่ทดแทนเฉพาะจานวนที่ไม่สามารถชาระคืนได้
3 สินเชื่อระยะสั้นที่ทาใหม่ทดแทนตามข้อยกเว้นในข้อก่อนหน้านี้ ต้องชาระสะสางภายในระยะเวลา 1 ปี
4 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบต้องทาการปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนล่วงหน้า เมื่อ
จะดาเนินการอนุมัติตามข้อ 1 และข้อ 2
5 องค์กร OTIT ไม่สามารถทาสินเชื่อระยะยาวหรือออกพันธบัตรได้
(เงินสนับสนุน)
มาตรา 96 รัฐ บาลจะสนับ สนุ นจานวนเงินเท่าที่จาเป็นส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานแก่
องค์กร OTIT ภายในกรอบของงบประมาณ
(การบริหารเงินส่วนเกิน)
มาตรา 97 องค์กร OTIT จะต้องไม่นาเงินส่วนเกินที่เหลือจากการดาเนิน งานขององค์กรไปใช้จัดสรร
นอกเหนือไปจากเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การถือครองพันธบัตรรัฐบาล หุ้น หรือ ตราสารหนี้อื่นใดที่กาหนดโดยรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
(2) ฝากเงินกับสถาบันทางการเงินที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกาหนด
(3) ในรูปแบบอื่นๆ ตามที่กาหนดตามคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบ
(การมอบหมายให้เป็นไปตามคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบ)
มาตรา 98 นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุในกฎหมายฉบับนี้ หัวข้อต่างๆ ที่จาเป็น ในการดาเนินงานตามที่
ระบุไว้ในหมวดนี้ ให้กาหนดโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ

- 42 หมวดที่ 7

การตรวจสอบ

(การตรวจสอบ)
มาตรา 99 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร OTIT
2 เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเห็นว่ามีความจาเป็นในการบังคับใช้กฎหมายนี้ ก็สามารถออกคาสั่งที่จาเป็น
ในการตรวจสอบการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องนั้นไปยังองค์กร OTIT ได้
(การรายงานและการตรวจสอบ)
มาตรา 100 เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเห็นว่ามีความจาเป็นในการบังคับใช้กฎหมายนี้ สามารถสั่งให้
องค์กร OTIT รายงานการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไปในสานักงานขององค์กร
OTIT เพื่อตรวจสอบเอกสารทางบัญชี หรือเอกสารอื่นใดที่เป็นหลักฐานการดาเนินงานขององค์กรได้
2 ระเบียบข้อบังคับในมาตรา 13 ข้อ 2 ให้นามาใช้บังคับเกี่ยวกับการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ ตาม
ระเบียบในข้อก่อนหน้านี้โดยอนุโลม ส่วนระเบียบข้อบังคับในมาตราเดียวกัน ข้อ 3 ให้นามาใช้บังคับเกี่ยวกับ
อานาจตามระเบียบในข้อก่อนหน้านี้โดยอนุโลม
หมวดที่ 8

บทเสริม

(การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับ)
มาตรา 101 การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับขององค์กร OTIT ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ มิเช่นนั้นถือว่าไม่มีผลบังคับใช้
(การยุบองค์กร)
มาตรา 102 กรณีที่องค์กร OTIT จะทาการยุบองค์กรนั้น องค์กร OTIT จาเป็นต้องชาระหนี้และหากมี
สินทรัพย์หรือเงินเหลือจาเป็นจะต้องแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นที่มี
2 เกี่ยวกับการยุบองค์กร นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามระเบียบในข้อก่อนหน้านี้แล้ว กาหนดต่างหากโดย
กฎหมายฉบับอื่น

- 43 บทที่ 4 บทเบ็ดเตล็ด
(รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบและอื่นๆ )
มาตรา 103 รัฐ มนตรี ผู้ รั บ ผิ ดชอบในกฎหมายฉบับนี้ได้แก่ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงยุติธ รรม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
2 คาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบในกฎหมายฉบับนี้ เป็นคาสั่งที่ออกจากรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
(การมอบอานาจและอื่นๆ)
มาตรา 104 โดยระเบียบตามคาสั่งของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบนั้นสามารถมอบอานาจส่วน
หนึ่งในการให้นาส่งเอกสารทางบัญชี การเรียกเก็บเอกสารรายงานต่างๆ การออกหมายเรียก การออกคาสั่งให้
นาเสนอ การทวงถาม หรือการเข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งขององค์กร ตามระเบียบในมาตรา 35 ข้อ 1 ให้กับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งและการท่องเที่ยว (เฉพาะในการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบในมาตรา40 ข้อ 3 จนถึงข้อ 5) (จากนี้ไปในข้อถัดไปและมาตราถัดไป เรียกว่า “การ
เรียกเก็บรายงานและอื่นๆ”)
2 รัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว เมื่อได้ดาเนินการเรียกเก็บ
รายงานและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอานาจหน้าที่ซึ่งกาหนดไว้ในข้อก่อนหน้านี้แล้ว จะต้องรายงานผลไปยัง
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยเร็ว
3 โดยระเบียบตามคาสั่งของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการ
ท่องเที่ยวสามารถมอบอานาจหน้าที่ที่ได้รับมาตามข้อ 1 ให้กับอธิบดีกรมการขนส่งส่วนท้องถิ่นได้
4 อานาจที่อธิบดีกรมการขนส่ง ส่วนท้องถิ่นได้รับมาตามระเบียบในข้อก่อนหน้านี้ โดยระเบียบตาม
คาสั่งของคณะรัฐมนตรี สามารถมอบอานาจไปยังหัวหน้าสานักงานการขนส่ง หรือหน่วยงานที่กากับดูแลการขนส่ง
ส่วนท้องถิ่นได้
5 อานาจของรัฐ มนตรีผู้รั บผิดชอบตามบทกาหนดของกฎหมายฉบับนี้ (ยกเว้นอานาจที่มอบให้กับ
รัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวตามข้อ 1) สามารถมอบอานาจให้กับ
หน่วยงานในสังกัดทีเ่ ป็นสาขาในท้องถิ่นได้ ตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ
(การใช้อานาจหน้าที)่
มาตรา 105 เกี่ยวกับการเรีย กขอรับรายงานและอื่นๆ นั้น รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสามารถมอบหมาย
อานาจหน้าที่ของเจ้ าหน้าที่ภายใต้สังกัดของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 35 ข้อ 1 ให้กับ
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบมาตรฐานแรงงานได้

- 44 2 เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวได้รับมอบอานาจหน้าที่
จากรัฐมนตรีผู้รั บผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในมาตราก่อนหน้าข้อ 1 สาหรับการเรียกขอรับ รายงานและอื่นๆนั้น
สามารถมอบอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 35 ข้อ 1
ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแรงงานลูกเรือ (ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานลูกเรือ) ได้
(การประสานงานระดับประเทศ)
มาตรา 106 รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร OTIT จะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นต่อกันเพื่อให้การฝึกงานด้านเทคนิคเป็นไปโดยราบรื่น
2 เพื่อให้เกิดการประสานงานกันตามระเบียบในข้อก่อนหน้านี้ องค์กร OTIT จะต้องจัดหาข้อมูลที่
จาเป็นให้แก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเพื่อการบังคับใช้อานาจของรัฐมนตรี
(การมอบอานาจให้เป็นคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ)
มาตรา 107 นอกเหนือจากบทกาหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้แล้ว หัว ข้อที่จาเป็นเกี่ยวกับการบังคับใช้
ตามระเบียบข้อกาหนดในกฎหมายฉบับนี้ จะกาหนดไว้ในคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบ

- 45 บทที่ 5 บทลงโทษ
มาตรา 108 ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับตามมาตรา 46 นั้นมีโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 2 แสนเยน ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ล้านเยน
มาตรา 109 ผู้ที่เข้าข่ายในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้จะมีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน
(1) ผู้ที่ทากิจการกากับดูแลการฝึกงานที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับที่กาหนดไว้ในมาตรา 23 ข้อ 1
(2) ผู้ที่กระทาการหลอกลวง หรือทุจริตใดๆ เพื่อให้รับการอนุญาตตามาตรา 23 ข้อ 1 และเพื่อให้ได้รับ
การอนุมัติต่อระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ตามมาตรา 31 ข้อ 2 หรือได้รับอนุญาตการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในมาตรา
32 ข้อ 1
(3) กรรมการหรือพนักงานขององค์กรกากับดูแลซึ่งกระทาการฝ่าฝืน ในกรณีที่ฝ่าฝืนคาสั่งตามระเบียบ
ข้อบังคับในมาตรา 37 ข้อ 3
(4) กรรมการหรือพนักงานในองค์กรกากับดูแลซึ่งกระทาการฝ่าฝืน ในกรณีที่ฝ่าฝืนคาสั่งตามระเบียบ
ข้อบังคับในมาตรา 38
มาตรา 110 ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในมาตรา 44 มาตรา 54 ข้อ 4 มาตรา 56 ข้อ 4 หรือมาตรา
80 (รวมทั้ง มาตรา 86 และ มาตรา 88 ข้อ 2 หากมีการใช้บังคับโดยอนุโลม) จะมีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ
ไม่เกิน 5 แสนเยน
มาตรา 111 ผู้ที่เข้าข่ายในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้จะมีโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 3 แสนเยน
(1) ผู้ที่ฝ่าฝืนบทกาหนดในมาตรา 15 ข้อ 1
(2) กรรมการหรือพนักงานขององค์กรกากับดูแลซึ่งกระทาการฝ่าฝืน ในกรณีที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
ในมาตรา 28 ข้อ 1
(3) กรรมการหรือพนักงานในองค์กรกากับดูแลซึ่งกระทาการฝ่าฝืน ในกรณีที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับใน
มาตรา 36 ข้อ 1
(4) ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในมาตรา 47
(5) ผู้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในมาตรา 48 ข้อ 1 โดยการเก็บรักษาเอกสารหนังสือเดินทาง และบัตร
ประจาตัวผู้พานักอาศัยของผู้ฝึกงานเทคนิค ซึ่งขัดต่อเจตนาของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
(6) ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในมาตรา 48 ข้อ 2 โดยกระทาการต่อไปนี้กับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค เช่น
เลิ กจ้ าง หรื อ ปิ ดกั้น การได้รั บ สิ ทธิท างด้านแรงงานอื่นๆ หรื อเรียกเก็บ ค่าปรับ หรือ ทาให้ เสี ยประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่พึงมี และมีการประกาศแจ้งห้ามบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ให้ติดต่อ สื่อสารกับผู้อื่นหรือพบปะพูดคุยนอก
เวลาฝึกงาน หรือไม่ให้ออกไปข้างนอก เป็นต้น
(7) ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในมาตรา 49 ข้อ 2

- 46 มาตรา 112 ผู้ที่เข้าข่ายในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะมีโทษปรับไม่เกิน 3 แสนเยน
(1) ผู้ที่ไม่ยื่นหรือไม่แสดงเอกสารรายงานและเอกสารทางบัญชีต่าง ๆ ตามข้อบังคับในมาตรา 13 ข้อ 1
มาตรา 35 ข้อ1 หรือ ยื่นและแสดงเอกสารรายงานและเอกสารทางบัญชีต่าง ๆ อันเป็นเท็จ หรือไม่ตอบข้อซักถาม
ตามข้อกาหนดดังกล่าว หรือ ตอบข้อซักถามแต่ข้อมูลที่ตอบเป็น ความเท็จ หรือปฏิเสธ หลีกเลี่ยงและขัดขวางการ
ดาเนินการตรวจสอบตามข้อกาหนดดังกล่าว
(2) ผู้ที่ไม่ทาการรายงานตามข้อบังคับในมาตรา 17 หรือรายงานข้อมูลที่เป็นความเท็จ
(3) ผู้ที่ไม่ทาการรายงานตามข้อบังคับในมาตรา 19 ข้อ 1 หรือรายงานข้อมูลที่เป็นความเท็จ
(4) ผู้ที่ไม่ทาการแจ้งตามข้อบังคับในมาตรา 19 ข้อ 2 หรือแจ้งแต่ข้อมูลเป็นความเท็จ
(5) ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้ในมาตรา 20 ไม่จัดทาเอกสารทางบัญชีต่าง ๆ หรือ ไม่จัดเตรียม
เอกสารดังกล่าวไว้ที่สานักงาน หรือ จัดทาเอกสารทางบัญชีต่าง ๆ ขึ้นด้วยข้อมูลที่เป็นความเท็จ
(6) ผู้ยื่นเอกสารตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับในมาตรา 23 ข้อ 2 (รวมทั้งมาตรา 31 ข้อ 5 และ มาตรา
32 ข้อ 2 ที่นามาบังคับใช้โดยอนุโลม ) หรือ บันทึกเอกสารตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 23 ข้อ 3 ด้วยข้อมูลที่เป็น
ความเท็จ (รวมทั้งมาตรา 31 ข้อ 5 และ มาตรา 32 ข้อ 2 ที่นามาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(7) กรรมการและพนักงานขององค์กรกากับดูแลซึ่งฝ่าฝืนไม่รายงานตามข้อบังคับในมาตรา 32 ข้อ 3
หรือรายงานข้อมูลที่เป็นความเท็จ หรือมีการส่งบันทึกเอกสารตามที่กาหนดไว้ในข้อบัง คับเดียวกันด้วยข้อมูลที่เป็น
ความเท็จ
(8) กรรมการและพนักงานขององค์กรกากับดูแลซึ่งฝ่าฝืนไม่รายงานตามข้อบังคับในมาตรา 33 ข้อ 1
หรือรายงานข้อมูลที่เป็นความเท็จ
(9) กรรมการและพนักงานขององค์กรกากับดูแลซึ่งฝ่าฝืนไม่รายงานตามข้อบังคับในมาตรา 34 ข้อ1
หรือรายงานข้อมูลที่เป็นความเท็จ และระงับหรือยกเลิกการกากับดูแลบางส่วนหรือทั้งหมด
(10) กรรมการและพนักงานขององค์กรกากับดูแลซึ่งฝ่าฝืนข้อบังคับในมาตรา 40 ข้อ 1
(11) กรรมการและพนักงานขององค์กรกากับดูแลซึ่งฝ่าฝืนไม่จัดทารายงานเอกสารทางบัญชีต่างๆ หรือ
จัดทาด้วยข้อมูลเท็จ หรือ ไม่จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวไว้ที่สานักงาน ตามข้อบังคับในมาตรา 41
(12) กรรมการและพนักงานขององค์กร OTIT ซึ่งฝ่าฝืนไม่รายงานตามกฎข้อบังคับในมาตรา 100 ข้อ 1
หรือรายงานข้อมูลทีเ่ ป็นเท็จ หรือปฏิเสธ หลีกเลี่ยงและขัดขวางการดาเนินการตรวจสอบตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
เดียวกัน
มาตรา 113 นิติบุคคล หรือ ตัวแทนในนามของนิติบุคคล หรือ ตัวแทนในนามของบุคคล หรือ คนรับใช้
หรือผู้ถูกว่าจ้าง เมื่อมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับในมาตรา 108 มาตรา 109 มาตรา 110 (เฉพาะส่วนที่

- 47 เกี่ยวข้องกับมาตรา 44) มาตรา 111 และมาตราก่อนหน้า (ยกเว้นที่ระบุไว้ในวรรค 12) ให้ลงโทษผู้กระทา
ฝ่าฝืน และสาหรับนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะมีโทษถูกปรับตามมาตรานั้นๆด้วย
มาตรา 114 กรรมการขององค์กร OTIT ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้จะมีโทษปรับ
ไม่เกิน 2 แสนเยน
(1) กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติใดๆ ตามที่ควรจะต้องได้รับการอนุญาตหรืออนุมัติจากรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในบทที่ 3
(2) กรณีที่ฝ่าฝืนคาสั่งของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 62 ข้อ 1 และเพิกเฉยไม่ทาการจดทะเบียน
(3) กรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ในมาตรา 87
(4) กรณีที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับที่ระบุไว้ในมาตรา 93 ข้อ 3 ไม่จัดเตรียมเอกสารและไม่ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบของสาธารณชน
(5) กรณีที่ฝ่าฝืนข้อบังคับในมาตรา 97 นาเงินส่วนที่เหลือจากการดาเนินงานไปใช้ดาเนิการอย่างอื่น
(6) กรณีที่ฝ่าฝืนคาสั่งของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 99 ข้อ 2
มาตรา 115 ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับในมาตรา 61 ข้อ 2 จะมีโทษปรับไม่เกิน 2 แสนเยน
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(วันบังคับใช้)
มาตรา 1 กฎหมายฉบับนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่กาหนดโดยคาสั่งของคณะรัฐมนตรี ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศกฎหมายเป็นทางการ ยกเว้นบทที่ 1 บทที่ 3 มาตรา 103 106 107 110
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 80 (รวมถึงมาตรา 86 และมาตรา 88 ข้อ 2 ที่บังคับใช้โดยอนุโลม) เท่านั้น) มาตรา
112 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อ 12) มาตรา114 และ 115 รวมทั้งข้อบังคับในภาคผนวกมาตรา 5 ถึง 9 มาตรา 11
มาตรา 14 ถึง 17 มาตรา 18 (เฉพาะข้อบังคับแก้ไขใหม่ในตาราง (3) ของกฎหมายภาษีใบอนุญาตลงทะเบียน
(กฎหมายฉบั บ ที่ 35 ปี โ ชวะที่ 42)) มาตรา 20 ถึง 23 และมาตรา 26 นั้น ให้ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศ
กฎหมาย
(การพิจารณา)
มาตรา 2 หลังจากได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้แล้วเป็นเวลาประมาณ 5 ปี รัฐบาลจะทบทวน
สภาพการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่ามีความจาเป็นจะนากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา
พิจารณาใหม่ และดาเนินการตามความจาเป็นตามผลของการพิจารณาดังกล่าว
(ขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับ “การฝึกงานด้านเทคนิค”)
มาตรา 3 อ้างถึงข้อกาหนดในภาคผนวก มาตรา13 ข้อ 1 และข้อกาหนดในภาคผนวกมาตรา 12
จากตัว อย่ างที่มีมาก่ อน กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและรับรองผู้ อพยพฉบับก่อนการแก้ไข (จากนี้ให้ ใช้คาว่า
“กฏหมายเข้าเมืองฉบับเดิม”) กิจกรรมของผู้มีสถานภาพการพานักเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในตาราง(1)และ(2)
ถือว่าไม่ใช่”การฝึกงานด้านเทคนิค”
2 บุคคลที่ได้กาหนดไว้ในข้อก่อนหน้าหรือวันที่บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ (จากนี้ไปจะเรียกว่า “วันบังคับใช้”)
บุคคลที่มีสถานภาพการพานักเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคตามกฏหมายเข้าเมืองฉบับเดิม ในตาราง(1) และ (2)
(ยกเว้นบุคคลที่กาหนดไว้ในข้อเดียวกัน ) และบุคคลที่ได้รับการรับรองสถานภาพว่ามีสถานภาพเทียบเท่าบุคคล
ดัง กล่ าวจากรั ฐ มนตรี ก ระทรวงผู้ รั บ ผิ ดชอบ (จากนี้ ใ นมาตรานี้แ ละมาตราต่อ จากนี้ จะเรี ย กว่า “บุค คลที มี
สถานภาพพานักฝึกงานด้านเทคนิคเดิม ”) และบุคคลดังกล่าวได้เสร็จสิ้นการฝึกงานที่เทียบเท่า การฝึกงานด้าน
เทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 1 แล้วตามที่กาหนดในคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการพิจารณา
ความเหมาะสมต่อข้อบังคับในมาตรา 2 ข้อ 2 วรรค 2 ให้แทนคาว่า “การฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเอง
ประเภทที่ 1” ด้วยคาว่า “ผู้มีสถานภาพโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ ตามภาคผนวกมาตรา 3 ข้อ 2” ไป
พลางก่อน
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ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 1 แล้วตามที่กาหนดในคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการ
พิจารณาความเหมาะสมต่อข้อบังคับในมาตรา 2 ข้อ 2 วรรค 3 ให้แทนคาว่า “การฝึกงานด้านเทคนิคประเภท
บริษัทรับเองประเภทที่ 2” ด้วยคาว่า “ผู้มีสถานภาพโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ ตามภาคผนวกมาตรา 3
ข้อ 3” ไปพลางก่อน
4 กรณีบุคคลที่มีสถานภาพการพานักฝึ กงานด้านเทคนิคเดิมได้เสร็จสิ้นการฝึ กงานที่เทียบเท่าการ
ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 1 แล้วตามที่กาหนดในคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การพิจารณาความเหมาะสมต่อข้อบังคับในมาตรา 2 ข้อ 4 วรรค 2 ให้แทนคาว่า “การฝึกงานด้านเทคนิคประเภท
รับโดยองค์กรประเภทประเภทที่ 1” ด้วยคาว่า “ผู้มีสถานภาพโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ ตามภาคผนวก
มาตรา 3 ข้อ 4” ไปพลางก่อน
5 กรณีที่บุ คคลมีสถานภาพการพานักฝึ กงานด้านเทคนิคเดิมได้เสร็จสิ้นการฝึ กงานที่เทียบเท่าการ
ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 2 แล้วตามที่กาหนดในคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การพิจารณาความเหมาะสมต่อข้อบังคับในมาตรา 2 ข้อ 4 วรรค 3 ให้แทนคาว่า “การฝึกงานด้านเทคนิคประเภท
รับโดยองค์กรประเภทประเภทที่ 2” ด้วยคาว่า “ผู้มีสถานภาพโดยคาสั่งของกระทรวงผู้รับผิดชอบ ตามภาคผนวก
มาตรา 3 ข้อ 5” ไปพลางก่อน
(ขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการรับรอง”แผนการฝึกงานด้านเทคนิค” )
มาตรา 4 ผู้ที่จะว่าจ้างบุคคลที่มีสถานภาพการพานักฝึกงานด้านเทคนิคเดิม หรือผู้ที่กาลังจะว่าจ้าง
จะต้องทาแผนการฝึ ก งานด้า นเทคนิ คที่ เกี่ย วข้องกั บผู้ มีส ถานภาพการพ านักฝึ ก งานด้า นเทคนิ คเดิม ดั งกล่ า ว
(ยกเว้นการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองหรือการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กร ประเภทที่
1) ในกรณีที่จะยื่นแผนการฝึกงานด้านเทคนิคดังกล่าวเพื่อขอการรับรองตามมาตรา 8 ข้อ 1 หากเป็นแผนการที่เข้า
เงื่อนไขตามข้อบังคับมาตรา 9 ให้แทนข้อความในวรรค 4 มาตราเดียวกัน โดยแทนข้อความว่า “แผนการฝึกงาน
ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 1 หรือการฝึกงานด้านเทคนิค
ประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 1” ว่า “แผนที่กาหนดโดยคาสั่งกระทรวงผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมของบุคคล
ที่มีสถานภาพการพานักฝึกงานด้านเทคนิคเดิม ตามภาคผนวกมาตรา 3 ข้อ 2 (จากนี้ไป ในวรรคนี้จะเรียกว่า
“แผนการฝึกงานด้านเทคนิคที่เทียบเท่า ”) และแทนข้อความ “แผนการฝึกงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเองประเภทที่ 2 หรือการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่
2“ ด้วยคาว่า “แผนการฝึกงานด้านเทคนิคที่เทียบเท่า” แทนคาว่า “การฝึกหัดงานด้านเทคนิคให้กับผู้ฝึกงานด้าน
เทคนิค” ในมาตราเดียวกัน ข้อ 11 ด้วยคาว่า “การฝึกงานด้านเทคนิค (รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เทียบเท่าการฝึกงาน
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กระทรวงในข้อบังคับภาคผนวกมาตรา 3 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 5 ซึ่งจากนี้ไปในวรรคนี้ให้ใช้ในความหมายนี้)
(ขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับองค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาหรับชาวต่างชาติ )
มาตรา 5 ในระหว่างที่นากฏหมายฉบับนี้มาบังคับใช้ ในสถานการณ์ที่เป็นจริงสาหรับผู้ที่ระบุคาว่า
“องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคส าหรับชาวต่างชาติ”เป็นส่วนหนึ่งในชื่อขององค์กรดังกล่าวนั้น ตามข้อกาหนดใน
มาตรา 61 ข้อ 2 จะไม่มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากการประกาศบังคับใช้ข้อกาหนดมาตรา 3
มาตรา 6 ปีงบประมาณขององค์กร OTIT ในปีแรกเริ่มก่อตั้ง ให้ยกเว้นไม่ปฎิบัติตามข้อ กาหนดใน
มาตรา 91 แต่ให้เริ่มปีงบประมาณตั้งแต่วันก่อตั้งองค์กร และสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่ 31 มีนาคม
มาตรา 7 เกี่ยวกับแผนงบประมาณและแผนการดาเนินกิจการประจาปีงบประมาณแรกขององค์กร
OTIT ให้แทนคาว่า”ก่อนปีงบประมาณนั้นจะเริ่ มต้นขึ้น” ในข้อ 1 มาตรา 92 ด้วยคาว่า “หลังก่อตั้งองค์กรแล้ว
ในทันที”
(การเตรียมงานก่อนบังคับใช้กฎหมาย)
มาตรา 8 การขอรับการรับรองตามมาตรา 8 ข้อ 1 การดาเนินเรื่องขออนุญาตตามมาตรา 23 ข้อ 1
สามารถดาเนินการได้ก่อนวันบังคับใช้ ในกรณีเช่นนี้ จากตัวอย่างข้อกาหนดในมาตรา 12 และมาตรา 24 รัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบสามารถออกคาสั่งให้องค์กร OTIT ดาเนินการรับรองหรือว่าการตรวจสอบทั้งหมดหรือบางส่วนได้
2 กรณีที่ดาเนินการขออนุญาตตามมาตรา 23 ข้อ 1 ก่อนวันประกาศบังคับใช้ จากตัวอย่างข้อกาหนด
ในมาตราเดียวกันข้อ 6 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสามารถขอรับฟังความคิดเห็นจาก
สภานโยบายแรงงานได้
3 การดาเนินการขออนุญาตตามมาตรา23 ข้อ 1 สาหรับผู้ยื่นแบบขออนุญาตหรือเอกสารแนบที่เป็น
เท็จ มีโทษปรับไม่เกิน 3 แสนเยน
4 นิติบุคคล หรือ ตัวแทนในนามของนิติบุคคล หรือ ตัวแทนในนามของบุคคล หรือ คนรับใช้ หรือผู้ถูก
ว่าจ้าง ในกรณีที่มีการกระทาฝ่าฝืนตามที่กาหนดไว้ในข้อก่อนหน้านี้ แทนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา นอกจาก
ผู้กระทาฝ่าฝืนแล้ว นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องนั้น มีโทษปรับตามข้อนี้ด้วย
(การแก้ไขกฎหมายหอสมุดแห่งชาติบางส่วน )
มาตรา 9 กฎหมายหอสมุ ด แห่ ง ชาติ (กฎหมายฉบั บ ที่ 5 ในปี โ ชวะที่ 23) มี ก ารแก้ ไ ขบางส่ ว น
ดังต่อไปนี้
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อ ง ค์ ก ร ฝึ ก ง า น ด้ า น เ ท ค นิ ค ส า ห รั บ พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้
ชาวต่างชาติ
ฝึกงานด้านเทคนิค (พ.ร.บ.ฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28)
(การแก้ไขกฏหมายว่าด้วยข้อจากัดสาหรับธุรกิจสถานบันเทิงรวมทั้งการปรับปรุงกิจการให้เหมาะสม)
มาตรา 10 กฏหมายว่าด้วยข้อจากัดสาหรับธุรกิจสถานบันเทิงรวมทั้งการปรับปรุงกิจการให้เหมาะสม
(กฎหมายฉบับที่ 122 ในปีโชวะที่ 23) มีการแก้ไขบางส่วนดังต่อไปนี้
มาตรา4 ข้อ 1 วรรค 2 เพิ่มเติมข้อความดังนี้
(ญ) พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (พ.ร.บ.
ฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28) ระบุโทษ ตามมาตรา108
(การแก้ไขกฏหมายว่าด้วยภาษีท้องถิ่นบางส่วน)
มาตรา 11 กฎหมายภาษีท้องถิ่น (กฎหมายฉบับที่226 ในปีโชวะที่ 25) มีการแก้ไขบางส่วนดังต่อไปนี้
ภายในมาตรา 72-5 ข้อ 1 วรรค 7 เปลี่ยนชื่อจาก “สมาคมบ้านพักผู้ใช้แรงงานญี่ปุ่น ” เป็น “องค์กร
ฝึกงานด้านเทคนิคสาหรับชาวต่างชาติและสมาคมบ้านพักผู้ใช้แรงงานญี่ปุ่น”
(การแก้ไขกฏหมายว่าด้วยตรวจคนเข้าเมืองและรับรองผู้อพยพ)
มาตรา 12 กฏหมายว่าด้วยตรวจคนเข้าเมืองและรับรองผู้อพยพ มีการแก้ไขบางส่วนดังต่อไปนี้
ภายในมาตรา 2-2 ข้อ 1 และข้อ 2 แก้ไขจาก “ประเภท 2 ก”ไปเป็น “ประเภท 2 ก หรือ 2 ข รวมทั้ง
ประเภท 3 ก”
ภายใน มาตรา 7 ข้อ 1 วรรค 2 ลบข้อความว่า “รวมทั้งวรรค2 ข้างล่างหัวข้อการฝึกงานด้านเทคนิค”
ภายในมาตรา 20 ข้อ 1 ลบข้อความว่า “ หรือสถานภาพการพานักเพื่อฝึกงานด้านเทคนิค “(เฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกงานประเภทบริษัทและประเภทองค์กร ประเภท 2 ก หรือ 2 ข ที่อยู่ด้านล่างของหัวข้อการ
ฝึกงานด้านเทคนิคในตารางเดียวกัน)
ภายในหัว ข้อเรื่ องมาตรา 20-2 แก้ไขจาก “สถานภาพการพานัก ” เป็น “สถานภาพการพานัก ของ
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง” และแก้ไขข้อความในมาตราดังกล่าวข้อ 1 ดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพานักเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง (เฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับ วรรค 2 หัวข้อ
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ในตาราง 1-2 ) นั้น ไม่ถือตามข้อกาหนดในมาตราก่อนหน้านี้ ข้อ 1 (เฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับ
วรรค 1(ก) ถึง (ค) ข้างล่างของหัวข้อผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ในตารางเดียวกัน ) หากไม่ใช่ชาวต่างชาติที่กาลังอาศัย
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ภายในมาตรา 20-2 ข้อ 20 แก้ไขจาก “สถานภาพการพานักตามที่ระบุในวรรคต่างๆของข้อก่อนหน้า“
เป็น “สถานภาพการพานักของผู้เชี่ยวชาญระดับสูง” (เฉพาะผู้ที่เกี่ยวขัองกับวรรค 2 ช่องข้างล่างหัวข้อผู้เชี่ยวชาญ
ระดับสูงในตารางแนบท้าย 1-2 )
วรรค 1 (ก)และ(ข) ในช่องข้างล่างหัวข้อการฝึกงานด้านเทคนิคในตาราง 1-2 มีการแก้ไข ดังนี้
(ก) กิจกรรมเกี่ยวกับ การฝึกอบรม รวมทั้งเกี่ยวเนื่องกับการทางานที่จะต้องอาศัยความสามารถ
เทคนิค และความรู้ ซึ่งเป็นไปตามแผนการฝึกงานด้านเทคนิค ซึ่งระบุไว้ในพ.ร.บ.การฝึกงานด้านเทคนิคมาตรา 8
ข้อ 1 (เฉพาะทีเ่ กี่ยวข้องกับการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเอง ประเภทที่ 1 ซึ่งระบุในพ.ร.บ.การฝึกงาน
ด้านเทคนิคมาตรา 2 ข้อ 2 วรรค 1) และผ่านการรับรองตามมาตรา 8 ข้อ 1 ของพระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้าน
เทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (กฎหมายฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28 จากนี้ไปเรียกว่า “พ.ร.บ.
การฝึกงานด้านเทคนิค”) (ในกรณีที่มีการรับรองการเปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับของพ.ร.บ.การฝึกงานด้านเทคนิค
มาตรา 11 ข้อ 1 ให้เป็นตามหลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากนี้ไปให้ใช้ในความหมายนี้)
(ข) กิจ กรรมเกี่ยวกับ การฝึกอบรม รวมทั้งเกี่ยวเนื่องกับการทางานที่จะต้องอาศัยเทคนิค ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการฝึกงานด้านเทคนิค ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรา 8 ข้อ 1 ของพ.ร.บ.การฝึกงานด้านเทคนิค
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 1 ซึ่งระบุในพ.ร.บ.การฝึกงานด้าน
เทคนิคมาตรา 2 ข้อ 4 วรรค 1)
วรรค 2 กและข ด้านล่างหัวข้อการฝึกงานด้านเทคนิคในตาราง 1-2 มีการแก้ไข ดังนี้
(ก) กิจ กรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม รวมทั้งเกี่ยวเนื่องกับการทางานที่จะต้องอาศัยเทคนิค ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการฝึกงานด้านเทคนิคซึ่ง ผ่านการรับรองตามมาตรา 8 ข้อ 1 ของพ.ร.บ.การฝึกงานด้านเทคนิค
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเอง ประเภทที่ 2 ซึ่งระบุในพ.ร.บ.การฝึกงานด้าน
เทคนิคมาตรา 2 ข้อ 2 วรรค 2)
(ข) กิจ กรรมเกี่ยวกับ การฝึกอบรม รวมทั้งเกี่ยวเนื่องกับการทางานที่จะต้องอาศัยเทคนิค ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการฝึกงานด้านเทคนิคซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรา 8 ข้อ 1 ของพ.ร.บ.การฝึกงานด้านเทคนิค
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 1 ซึ่งระบุในพ.ร.บ.การฝึกงานด้าน
เทคนิคมาตรา 2 ข้อ 4 วรรค 2)
ด้านล่างหัวข้อการฝึกงานด้านเทคนิคในตาราง 1-2 มีการเพิ่มข้อความ ดังนี้
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(ก) กิจ กรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม รวมทั้งเกี่ยวเนื่องกับการทางานที่จะต้องอาศัยเทคนิค ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการฝึกงานด้านเทคนิคซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรา 8 ข้อ 1 ของพ.ร.บ.การฝึกงานด้านเทคนิค
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทบริษัทรับเอง ประเภทที่ 2 ซึ่งระบุในพ.ร.บ.การฝึกงานด้าน
เทคนิคมาตรา 2 ข้อ 2 วรรค 3)
(ข) กิจ กรรมเกี่ยวกับ การฝึกอบรม รวมทั้งเกี่ยวเนื่องกับการทางานที่จะต้องอาศัยเทคนิค ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการฝึกงานด้านเทคนิคซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรา 8 ข้อ 1 ของพ.ร.บ.การฝึกงานด้านเทคนิค
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานด้านเทคนิคประเภทรับโดยองค์กรประเภทที่ 1 ซึ่งระบุในพ.ร.บ.การฝึกงานด้าน
เทคนิคมาตรา 2 ข้อ 4 วรรค 3)
(ขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวเนื่องกับแก้ไขกฏหมายว่าด้วยตรวจคนเข้าเมืองและการรับรองผู้อพยพ)
มาตรา 13 ในขณะที่จะประกาศกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับนั้น ในสถานการณ์ที่เป็นจริง ผู้พานักอาศัย
อยู่ในญี่ปุ่นโดยมีสถานภาพการพานักฝึกงานด้านเทคนิคซึ่งระบุ ในตาราง 1-2 ของกฎหมายคนเข้าเมืองฉบับเดิม
รวมทั้งในกรณีที่ดูตามตัวอย่างที่เคยมีมาก่อนตามข้อ 3 วรรค 1 และข้อ 4 การประทับตราอนุญาตให้เข้าเมืองหรือ
การอนุมัติให้เข้าเมือง (เฉพาะกรณีที่ต้องมีการกาหนดสถานภาพการพานัก) ซึ่งระบุในกฏหมายเข้าเมืองฉบับเดิม
หมวดที่ 3 บทที่ 1 และบทที่ 2 ก็ให้พิจารณาสถานภาพการพานักและระยะเวลาการพานักของบุคคลที่พานักอยู่ใน
ญี่ปุ่นตามตัวอย่างที่เคยมีมาก่อน ยกเว้น การเปลี่ยนสถานภาพการพานักและการต่อระยะเวลาพานัก ที่กล่าวถึงใน
กฎหมายคนเข้าเมืองฉบับเดิมมาตรา 20-2 ข้อ 1 วรรค 2 ไม่ได้อยู่ในข้อจากัดนี้
2 การดาเนินการต่อการยื่นขอในกรณีดังต่อไปนี้ ก่อนการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ให้ทาตาม
ตัวอย่างที่มีมาก่อน โดยไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดก่อนหน้านี้
(1) ผู้พานักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ที่จะหมดอายุการพานักในช่วงระหว่างวันบังคับใช้กฎหมาย เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน) โดยมีสถานภาพการพานักฝึกงานด้านเทคนิคซึ่งระบุในตาราง 1-2 ของกฎหมายคนเข้าเมือง
ฉบับเดิม (เฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับวรรค 1 (ก)และ(ข) ข้างล่างหัวข้อการฝึกงานด้านเทคนิคในตารางเดียวกัน ) และได้
ยื่นขอเปลี่ยนเป็นสถานภาพการพานักตามกฏหมายเข้าเมืองฉบับเดิมหมวดที่ 20-2 ข้อ 2 ซึ่งระบุในข้อกาหนดของ
กฏหมายเข้าเมืองฉบับเดิมมาตรา 20 ข้อ 2 ในขณะที่ประกาศกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้รับการตัดสินว่า
จะอนุมัติตามข้อกาหนดในกฏหมายเข้าเมืองฉบับเดิมมาตรา 20 ข้อ 3 หรือไม่
(2) ผู้พานักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ที่จะหมดอายุการพานักในช่วงระหว่างวันบังคับใช้กฎหมาย เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน) โดยมีสถานภาพการพานักฝึกงานด้านเทคนิคซึ่งระบุในตารางที่ 1-2 ของกฎหมายคนเข้าเมือง
ฉบับเดิม และได้ยื่นขอต่ออายุสถานภาพการพานักตามกฏหมายเข้าเมืองฉบับเดิม มาตรา 21 ข้อ 2 ในขณะที่

- 54 ประกาศกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้รับการตัดสินว่าจะอนุมัติตามข้อกาหนดในกฏหมายเข้าเมืองฉบับเดิม
มาตราเดียวกัน ข้อ 3 หรือไม่
3 การดาเนินการต่อการยื่นขอในกรณีดังต่อไปนี้ ก่อนการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ให้ปฏิบัติ
ตามตัวอย่างที่เคยมีมาก่อน
(1) ชาวต่างชาติที่ตั้งใจจะกระทากิจกรรมในญี่ปุ่น ซึ่งระบุใน วรรค 1 (ก)หรือ (ข) ข้างล่างหัวข้อการ
ฝึกงานด้านเทคนิคในตาราง 1-2 ของกฎหมายคนเข้าเมืองฉบับเดิม และได้ยื่นขอเข้าเมืองตามกฏหมายเข้าเมือง
ฉบับเดิมมาตรา 6 ข้อ 2 ในขณะที่ประกาศกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ และยังไม่ตัดสินว่าจะประทับตราอนุมัติเข้า
เมืองตามข้อกาหนดในกฏหมายเข้าเมืองฉบับเดิมบทที่ 3 หมวดที่ 1 หรือหมวดที่ 2 หรือไม่
(2) ชาวต่างชาติที่ตั้งใจจะกระทากิจกรรมในญี่ปุ่นตามการฝึกงานด้านเทคนิคฉบับเก่า ประเภทที่1
(เฉพาะผู้ที่จะเข้าเมืองในระหว่างวันประกาศใช้บังคับนับไปจนถึงวั นที่เวลาผ่านไปครบสามเดือน) และได้ยื่นขอ
หนังสือรับรองตามข้อกาหนดกฏหมายเข้าเมืองฉบับเดิม มาตรา 7-2 ข้อ1 ในขณะที่ประกาศกฎหมายฉบับนี้ใช้
บังคับ และยังไม่ได้รับการตัดสินว่าจะออกหนังสือรับรองให้หรือไม่
4 ก่ อ นการประกาศกฎหมายฉบั บ นี้ บั ง คั บ ใช้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การออกหนั ง สื อ รั บ รองตามข้ อ บั ง คั บ
กฏหมายเข้าเมืองฉบับเดิม มาตรา 7-2 ข้อ 1 เพื่อที่จะทากิจกรรมในญี่ปุ่นตามการฝึกงานด้านเทคนิคฉบับเก่า
ประเภทที่1 รวมทั้ง บุคคลที่ได้รับการออกหนังสือรับรองตามข้อบังคับในมาตราเดียวกันข้อ 1 ในกรณีที่ดูตาม
ตัว อย่ างที่เ คยมี ม าก่อ น ตามข้ อก าหนดก่ อนหน้ า วรรค 2 และยื่ นขอเข้ าเมือ งตามมาตราก่อ นหน้า หลั งจาก
ประกาศใช้บังคับแล้ว ตามมาตรา 6 ข้อ 2 ของกฏหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและรับรองผู้อพยพหลังการ
แก้ไขแล้ว การจัดการเรื่องนี้ ให้ดาเนินการตามตัวอย่างที่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่วันประกาศบังคับใช้จนถึงวันที่เวลา
ผ่านไปครบสามเดือน (สาหรับผู้ที่ได้รับการออกหนังสือรับรองตามข้อกาหนดในกฎหมายคนเข้าเมืองฉบับเดิม
มาตรา 7-2 ข้อ 1 ในกรณีทดี่ าเนินการตามตัวอย่างที่มีมาก่อนซึ่งระบุในข้อก่อนหน้า วรรค 2 ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือรับรอง)
(การแก้ไขบางส่วนในกฏหมายร้องทุกข์คดีการบริหารราชการแผ่นดิน)
มาตรา 14 กฏหมายร้องทุกข์คดีการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายฉบับที่ 139 ในปีโชวะที่ 37) มี
บางส่วนแก้ไขดังต่อไปนี้

- 55 ตารางแนบท้าย ต่อจากหัวข้อองค์กรการเงินสาหรับพัฒนาส่งเสริมโอกินาวะ ให้เพิ่มเติมข้อความดังนี้
อ ง ค์ ก ร ฝึ ก ง า น ด้ า น เ ท ค นิ ค ส า ห รั บ พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้
ชาวต่างชาติ
ฝึกงานด้านเทคนิค (พ.ร.บ.ฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28)
(การแก้ไขบางส่วนในกฎหมายภาษีรายได้)
มาตรา 15 กฎหมายภาษีรายได้(กฎหมายฉบับที่33 ในปีโชวะ 40) มีบางส่วนแก้ไขดังต่อไปนี้
ตาราง(1) ต่อจากหัวข้อองค์กรการเงินสาหรับพัฒนาส่งเสริมโอกินาวะ ให้เพิ่มเติมข้อความดังนี้
อ ง ค์ ก ร ฝึ ก ง า น ด้ า น เ ท ค นิ ค ส า ห รั บ พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้
ชาวต่างชาติ
ฝึกงานด้านเทคนิค (พ.ร.บ.ฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28)
(การแก้ไขบางส่วนในกฎหมายภาษีนิติบุคคล)
มาตรา 16 กฎหมายภาษีนิติบุคคล (กฎหมายฉบับที่34 ในปีโชวะที่40) มีบางส่วนแก้ไขดังต่อไปนี้
ตาราง(2) ต่อจากหัวข้อนิติบุคคลการรักษาพยาบาล (เฉพาะนิติบุคคลการรักษาพยาบาลด้านสังคมที่ระบุ
ในกฎหมายการรั ก ษาพยาบาลมาตรา 42-2 ข้อ 1 (นิ ติบุค คลการรั กษาพยาบาลด้ านสั ง คม) ให้ เพิ่ มข้ อความ
ดังต่อไปนี้
อ ง ค์ ก ร ฝึ ก ง า น ด้ า น เ ท ค นิ ค ส า ห รั บ พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้
ชาวต่างชาติ
ฝึกงานด้านเทคนิค (พ.ร.บ.ฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28)
(การแก้ไขบางส่วนในกฎหมายภาษีอากร)
มาตรา 17 กฎหมายภาษีอากร (กฎหมายฉบับที่23 ในปีโชวะที่ 42) มีบางส่วนแก้ไขดังต่อไปนี้
ตาราง(3) ต่อจากเนื้อความเกี่ยวกับภารกิจงานของกฎหมายว่าด้วยองค์กรพัฒนาศึกษาวิจัยภาคพื้น
มหาสมุทร นิติบุคคลพัฒนาศึกษาวิจัยแห่งชาติ (กฎหมายฉบับที่95 ในปีเฮเซที่ 15 )มาตรา17 ข้อ3 (ขอบเขตการ
ทางาน) เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้
พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้ฝึกงาน องค์กรฝึ กงานด้านเทคนิคสาหรับ
ด้านเทคนิค (พ.ร.บ.ฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28) เฉพาะมาตรา87 ข้อ1 และ ชาวต่างชาติ
ข้อ6 (เฉพาะการทางานที่เกี่ย วกับการทางานใน มาตราเดียวกัน ข้อ 1)
เอกสารเกี่ยวกับการทางาน(ขอบเขตการทางาน)
(การแก้ไขบางส่วนในกฎหมายภาษีการลงทะเบียนและการอนุญาต)
มาตรา 18 กฎหมายภาษีการลงทะเบียนและการอนุญาต มีบางส่วนแก้ไขดังต่อไปนี้
ในตาราง (1) ลบวรรค 62 แล้วเปลี่ยนวรรค 63 เป็นวรรค 62 และเพิ่มข้อความในวรรคต่อไป ดังนี้

- 56 63 การอนุญาตสาหรับองค์กรกากับดูแลเกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิคของชาวต่างชาติ และการอนุญาต
เปลี่ยนแปลงประเภทของกิจการ
พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิ คชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้ ฝึกงาน จานวน
รายการละ
ด้านเทคนิค (พ.ร.บ.ฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28) มาตรา23 ข้อ1(การอนุญาต รายการ
15,000 เยน
องค์กรกากับดูแล)การอนุญาตองค์กรกากับดูแล (ยกเว้นการอนุญาตต่อ ที่อนุญาต
อายุ)
หรือว่ากฎหมายมาตราเดียวกันมาตรา 32 ข้อ1 การอนุญาต (การอนุญาต
ต่ออายุ) (เฉพาะการเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจการเป็นกิจการกากับดูแล
ทั่วไปในกฎหมายเดียวกันมาตรา 23 ข้อ 1 วรรค 1)
ในตาราง(3) แก้ไขข้อ 1-3 เป็น 1-4 แก้ไข หัวข้อ 1-2 เป็น 1-3 แก้ไข หัวข้อ 1 เป็น 1-2 และในหน้า
เดียวกันเพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ 1
1 องค์กรฝึกงาน พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ฝึ ก งาน อาคารสานักงาน(หมายถึงอาคารที่ เฉพาะที่มีเอกสารแนบ
ด้านเทคนิค
ด้านเทคนิคชาวต่างชาติและ นามาใช้เป็นสานักงานเฉพาะตนเอง ตา ม ข้ อ ก า ห น ด ของ
คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ฝึ ก ง า น ด้ า น จ า ก นี้ ใ ช้ ค ว า ม ห ม า ย ต า ม นี้ ) กระทรวงการคลั ง เป็ น
เทคนิค
ลงทะเบียนกรรมสิ ทธิ์เป็นเจ้าของ หลั ก ฐานรั บ รองตาม
อาคาร หรือจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ข้ อ ค ว า ม ก า ร
เป็ น ผู้ ถื อ ครองที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น สถาน ลงทะเบียนช่องที่ 3
ที่ตงั้ อาคาร
ในตาราง (3-2) ลบข้ อ ความว่ า “หมายถึ ง อาคารที่ น ามาใช้ เ ป็ น ส านั ก งานเฉพาะตนเอง จากนี้ ใ ช้
ความหมายตามนี”้
(การแก้ไขบางส่วนในกฎหมายทะเบียนบ้าน)
มาตรา 19 กฎหมายทะเบียนบ้าน (กฎหมายฉบับที่ 81 ในปีโชวะที่ 42) มีการแก้ไขบางส่วนดังนี้

- 57 ในตาราง 1-4 ให้เพิ่มหัวข้อดังต่อไปนี้
4 0 -2 ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้าน
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน เทคนิค (พ.ร.บ.ฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28) การรับรองแผนการฝึกงานด้าน
และสวั ส ดิ ก าร หรื อ องค์ ก ร เทคนิค ในกฎหมายเดียวกันมาตรา8 ข้อ1หรือว่า มาตรา11 ข้อ1 การอนุญาต
ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ ตามมาตรา23 ข้อ 1 หรือมาตรา 32 ข้อ 1 การต่ออายุ ตามมาตรา 31 ข้อ 2
และการยื่นเรื่องตาม มาตรา32 ข้อ 3 การดาเนินการทางธุรการให้ กาหนด
โดยคาสั่งของกระทรวงมหาดไทย
(การแก้ไขบางส่วนในกฎหมายภาษีบริโภค)
มาตรา 20 กฎหมายภาษีบริโภค (กฎหมายฉบับที่ 108 ปีโชวะที่ 63) มีการแก้ไขบางส่วนดังนี้
ตาราง (3-1) ต่อจากหัวข้อองค์กรการเงินสาหรับพัฒนาส่งเสริมโอกินาวะ ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้
อ ง ค์ ก ร ฝึ ก ง า น ด้ า น เ ท ค นิ ค ส า ห รั บ พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้
ชาวต่างชาติ
ฝึกงานด้านเทคนิค (พ.ร.บ.ฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28)
(การแก้ไขบางส่วนในกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลของนิติบุคคลองค์กรอิสระของรัฐแก่สาธารณชน)
มาตรา 21 กฎหมายว่ า ด้ ว ยการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของนิ ติ บุ ค คลองค์ ก รอิ ส ระของรั ฐ แก่ ส าธารณชน
(กฎหมายฉบับที่ 140 ในปีเฮเซที่ 13) มีการแก้ไขบางส่วนดังนี้
ตาราง (1) ต่อจากหัวข้อองค์กรการเงินสาหรับพัฒนาส่งเสริมโอกินาวะ ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้
อ ง ค์ ก ร ฝึ ก ง า น ด้ า น เ ท ค นิ ค ส า ห รั บ พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้
ชาวต่างชาติ
ฝึกงานด้านเทคนิค (พ.ร.บ.ฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28)
(การแก้ไขบางส่วนในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของนิติบุคคลองค์กรอิสระของรัฐ)
มาตรา 22 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของนิติบุคคลองค์กรอิสระของรัฐ (กฎหมายฉบับที่ 59
ในปีเฮเซที่ 15) มีการแก้ไขบางส่วนดังนี้
ตารางแนบท้าย ต่อจากหัวข้อองค์กรการเงินสาหรับพัฒนาส่งเสริมโอกินาวะ ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้
อ ง ค์ ก ร ฝึ ก ง า น ด้ า น เ ท ค นิ ค ส า ห รั บ พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้
ชาวต่างชาติ
ฝึกงานด้านเทคนิค (พ.ร.บ.ฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28)

- 58 (การแก้ไขบางส่วนในกฎหมายว่าด้วยการกากับดูแลเอกสารทางราชการ)
มาตรา 23 กฎหมายว่าด้วยการกากับดูแลเอกสารทางราชการ (กฎหมายฉบับที่ 66 ในปีเฮเซที่ 21) มี
การแก้ไขบางส่วนดังนี้
ตาราง(1) ต่อจากหัวข้อองค์กรการเงินสาหรับพัฒนาส่งเสริมโอกินาวะ ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้
อ ง ค์ ก ร ฝึ ก ง า น ด้ า น เ ท ค นิ ค ส า ห รั บ พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้
ชาวต่างชาติ
ฝึกงานด้านเทคนิค (พ.ร.บ.ฉบับที่ 89 ในปีเฮเซที่ 28)
(การแก้ไขบางส่วนในกฎหมายว่าด้วยการก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ)
มาตรา 24 กฎหมายว่าด้วยการก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ) (กฎหมายฉบับที่
97 ปีเฮเซที่ 11) มีการแก้ไขบางส่วนดังนี้
มาตรา 9 ข้อ 1 วรรค 4 ข้างล่างหัวข้อ “กฎหมายส่งเสริมพัฒนาความสามารถในอาชีพการงาน” เพิ่ม
ใจความว่า พระราชบัญญัติจัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ และคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (พ.ร.บ.ฉบับที่ 89
ในปีเฮเซที่ 28)
(การดาเนินการเกี่ยวกับข้อกาหนดบทลงโทษ)
มาตรา 25 การนาบทลงโทษมาบังคับใช้ต่อการกระทาที่มีก่อนการประกาศกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้ง
การกระทาหลังจากการประกาศกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งให้ดาเนินตามข้อกาหนดในกฎหมายฉบับนี้ โดยดูจากตัวอย่างที่
เคยมีมาก่อนนั้น ก็ยังคงให้ดูจากตัวอย่างที่เคยมีมาก่อน
(การมอบอานาจให้เป็นคาสั่งของคณะรัฐมนตรี)
มาตรา 26 ข้อกาหนดในภาคผนวก และขั้นตอนการดาเนินการที่จาเป็นสาหรับการประกาศกฎหมาย
บังคับใช้อื่นๆ (รวมทั้งขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับบทลงโทษ)นั้น ให้กาหนดเป็นคาสั่งของคณะรัฐมนตรี
ลงชื่อ ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี
ซานาเอะ ยามาโมโต้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
คาสึโทชิ คาเนะดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ทะโร อะโซะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ยาสุฮิสะ ชิโอซากิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
เคอิจิ อิชิอิ รัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
๑. นายบรรสาน

บุนนาค

เอกอัครราชทูต

๒. นายภควัต

ตันสกุล

อัครราชทูต

สำนักงำนแรงงำนในประเทศญี่ปุ่น
๑. นางสุชาดา

ชี้เจริญ

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

๒. นางสาวชโลทร

เลี่ยวชวลิต

ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

๓. นางสาวจิตรลดา

บารุงจิต

ผู้ช่วยดาเนินการ (ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ)

๔. นางสาวสุวภัทร

บรรจงรักษา ล่าม

๕. นายนิรันดร์

อุเมะมุระ

๖. นางสาวธนิชา

เรืองสุวรรณ์ เสมียน

พนักงานประสานงานทั่วไป

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

เดือนเมษายน 2560

