
 

様式第２（第３条関係） 

雇用契約に係る重要事項事前説明書 

หนงัสืออธิบายรายการส าคญัตามสญัญาจา้งก่อนยืน่เร่ือง 

建設特定技能受入計画を申請予定である（特定技能所属機関名）    は、雇用

契約に係る重要事項について、下記内容を事前に説明し、内容を理解させたうえで国

土交通省へ申請する。  

 

(ช่ือหน่วยงานท่ีจะรับผูมี้ทกัษะเฉพาะทาง)       ซ่ึงมีก าหนดยืน่แผนรับผูมี้ทกัษะเฉพาะทางดา้นการก่อสร้าง 
จะตอ้งอธิบายและใหท้ าความเขา้ใจรายการส าคญัตามสญัญาจา้งดงัเน้ือหาท่ีระบุดา้นล่างน้ี ก่อนยืน่เร่ืองต่อกระทรวงท่ีดิน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และการท่องเท่ียว 

 

１．基本賃金（ค่าจา้งพ้ืนฐาน）  

  月額（      円    手当   円、    手当    円を含む。） 

รายเดือน (            เยน รวมเงินช่วยเหลือค่า            เยน และเงินช่วยเหลือคา่      
       เยน)  

 

２．諸手当の額及び計算方法（時間外労働の割増賃金は除く。） 

(a) （     手当     円／計算方法：          ） 

(b) （     手当     円／計算方法：          ） 

(c) （     手当     円／計算方法：          ） 

２．จ านวนเงินช่วยเหลือต่างๆ และวธีิการค านวณ (ไม่รวมค่าจา้งท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท างานนอกเวลา) 
(a) (     เงินช่วยเหลือค่า                           เยน / วิธีค  านวณ :                     ) 
(b) (     เงินช่วยเหลือค่า                           เยน / วิธีค  านวณ :                     ) 
(c) (     เงินช่วยเหลือค่า                           เยน / วิธีค  านวณ :                     ) 

 

３．固定残業代  （ 有 ・ 無 ）  

（固定残業代が有る場合は以下に記入）  

  （   時間    円【計算方法】                ）  

固定残業代を超えた労働時間分については割増賃金を追加で支払う。  

３．  ค่าล่วงเวลาคงท่ี     (มี / ไม่มี) 
(กรณีท่ีมีค่าล่วงเวลาคงท่ี โปรดระบุดา้นล่าง) 

(    ชัว่โมง       เยน        [วธีิค านวณ]                     ) 
ช าระค่าจา้งเพ่ิมเติมในอตัราส่วนท่ีสูงข้ึนส าหรับชัว่โมงท างานท่ีเกินค่าล่วงเวลาคงท่ี 

 

４．１か月当たりの支払概算額（１＋２＋３） 
（１．基本賃金の月額に算入した手当については、二重に計上しないように注意すること。） 

(1. ระวงัอยา่ค  านวณเงินช่วยเหลือท่ีใส่ในค่าจา้งพ้ืนฐานต่อเดือนแลว้ซ ้าอีกคร้ัง) 

約       円（合計） 

จ านวนเงินรวมท่ีจ่ายใหต้่อ 1 เดือน (1 + 2 +3)                                   ประมาณ                        เยน (รวมทั้งหมด) 
 

５．賃金支払時に控除する項目     

(a) 税   金 （約      円） 

(b) 社会保険料 （約      円） 



 

(c) 雇用保険料 （約      円） 

(d) 食   費  （約      円） 

(e) 居 住 費 （約      円） 

(f) その他（水道光熱費）（約      円） 

(g) その他（     ）（約      円） 

控除する金額  約       円（合計） 

5. รายการท่ีหกัออกในเวลาจ่ายคา่จา้ง 
(a) ภาษี                      (ประมาณ       เยน) 
(b) ค่าประกนัสงัคม                   (ประมาณ       เยน) 
(c) ค่าประกนัการจา้งงาน               (ประมาณ       เยน) 
(d) ค่าอาหาร                        (ประมาณ       เยน) 
(e) ค่าท่ีพกั                           (ประมาณ       เยน) 
(f) อ่ืนๆ (ค่าน ้ าไฟแก๊ส)            (ประมาณ       เยน) 
(g) อ่ืนๆ (          )   (ประมาณ       เยน) 

จ านวนเงินท่ีหกั  ประมาณ                           เยน (รวมทั้งหมด) 
 

６．手取り支給額（４－５）                  約       円（合計） 

จ านวนเงินท่ีจ่ายจริง (3 - 4)                                                ประมาณ                                เยน (รวมทั้งหมด) 
※欠勤等がない場合であって、時間外労働の割増賃金等は除く。 

※ส าหรับกรณีไม่มีการขาดงาน ฯลฯ และไม่รวมเงินพิเศษของค่าท างานนอกเวลา 
 

７．業務内容（就労予定場所、従事させる業務区分、従事させる具体的職種及び作業内容） 

（職種名等だけでなく、具体的にどのような現場でどのような作業に従事させるのか説明する） 

                                            

                                            

7. เน้ือหางาน (เน้ือหางานและประเภทอาชีพอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีจะใหท้ า 
หมวดหมู่งานท่ีจะใหท้ าและสถานท่ีท่ีจะใหท้ างาน) 
(ไม่ใช่เพียงแค่ช่ือต าแหน่ง ฯลฯ แต่อธิบายอยา่งเป็นรูปธรรมวา่จะใหท้ างานอยา่งไรในท่ีใด) 

                                            

                                            

８．技能の習熟等に応じた昇給について 

（昇給額、昇給条件及び昇給時期について説明すること。従事させる具体的職種及び作業内容に

応じた同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬と同等以上になるよう留意すること。） 

 昇給額：                                       

 昇給条件：                                      

 昇給時期：                                      

 

8. การข้ึนเงินเดือนตามทกัษะ ฯลฯ  
(อธิบายเก่ียวกบัเง่ือนไขและช่วงเวลาในการข้ึนเงินเดือน และมูลคา่เงินเดือนท่ีข้ึน 
โดยพิจารณาใหเ้ท่ากบัหรือมากกวา่ค่าตอบแทนของคนญ่ีปุ่นท่ีมีทกัษะเดียวกนัตามเน้ือหางานและประเภทอาชีพอยา่งเป็นรู
ปธรรมท่ีจะใหท้ า) 
 มูลค่าเงินเดือนท่ีข้ึน:                                   
 เง่ือนไขการข้ึนเงินเดือน:                                  



 

 ช่วงเวลาในการข้ึนเงินเดือน:                                
 

９．従事させる業務区分に応じた安全衛生教育及び技能の習得について 

（安全衛生教育の実施内容や、技能検定の受験時期や合格後の支給手当、昇給への反映等につい

ていて説明すること） 

                                            

                                            

9. การเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและการสอบทกัษะตามหมวดหมู่งานท่ีจะใหท้ า 
(อธิบายเก่ียวกบัเน้ือหาการจดัการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ช่วงเวลาการสอบวดัทกัษะ 
ค่าตอบแทนเม่ือสอบผา่น ผลต่อการข้ึนเงินเดือน ฯลฯ) 
                                            

                                            

10．個人情報の提供に係る同意について 

（建設特定技能受入計画の適正な実施を確保するため、建設キャリアアップシステムを運営する

一般財団法人建設業振興基金、適正就労監理機関及び特定技能外国人受入事業実施法人へ認定受

入計画に記載された内容（個人情報を含む。）を提供することに同意しているか） 

  □同意している。  □同意していない。 

 

10． ความยนิยอมเก่ียวกบัการมอบขอ้มูลส่วนบุคคล 
(ยนิยอมท่ีจะมอบเน้ือหาท่ีระบุในแผนการรับท่ีไดรั้บอนุมติั (รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล) 
ไปยงักองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้าง (มูลนิธิทัว่ไป) ท่ีเป็นผูบ้ริหารระบบการพฒันาทางอาชีพก่อสร้าง 
หน่วยงานก ากบัการใชแ้รงงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม และนิติบุคคลท่ีด าเนินโครงการรับชาวตา่งชาติท่ีมีทกัษะพิเศษ 
เพ่ือใหส้ามารถด าเนินแผนรับผูมี้ทกัษะเฉพาะทางดา้นการก่อสร้างไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
□ ยนิยอม  □ ไม่ยนิยอม 

 

（西暦）  年 月 日、前記１から 10の内容について以下の者が十分に理解することができる

言語（タイ語）にて説明し、内容を理解していることを確認した。 

 

วนัท่ี       เดือน       ปี ค.ศ.  ไดอ้ธิบายเน้ือหาในขอ้ 1 - 10 
ขา้งตน้ใหบุ้คคลดา้นล่างน้ีดว้ยภาษาท่ีสามารถท าความเขา้ใจไดอ้ยา่งเพียงพอ (ภาษาไทย) 
และตรวจสอบแลว้วา่มีความเขา้ใจในเน้ือหาดงักล่าว 
（サイン/ ลงนาม）  

                 

                 

                 殿 

 

説明者 ผูอ้ธิบาย 
                   

特定技能所属機関名 

ช่ือหน่วยงานท่ีจะรับผูมี้ทกัษะเฉพาะทาง 
                   

所在地 สถานท่ีตั้ง 
                   



 

電話番号 หมายเลขโทรศพัท ์
                   

代表者 役職・氏名 ต าแหน่ง/ช่ือ ผูแ้ทน 
                   

 


