รายชือเคาน์เตอร ์ให้คา
ํ ปรึกษาเป็ นภาษาต่างประเทศ (ข้อมู ล ณ วันที 1 เมษายน 2021)
外国人のための相談窓口一覧（タイ語）

ื
* เนืองจากการแพร่กระจายของการติดเชอโคโรนาไวรั
สสายพันธุใ์ หม่อาจมีการแก ้ไขเวลาทําการของแผนกต ้อนรับ
ภาษาทีใช ้→อังกฤษ、จีน：、สเปญ：、โปรตุแกส：、เกาหลี

ปลายทางของการให ้คําปรึกษา
สมาคมแลกเปลียนนานาชาติโทจิหงิ
(มูลนิธจิ ัดตังขันเพือ
สาธารณประโยชน์)สามาคม
นานาชาติ
โทจิหงิ

สมาคมแลกเปลียนนานาชาติ อุซ ึ
โนมิยะ
ช่องให ้คําปรึกษา
ชาวต่
างชาติ
※แผนกต
้อนรับจองล่วงหน ้าก่อน

โทรศัพท์
028-627-3399

028-616-1564

※แผนกต ้อนรับจองล่วงหน ้าก่อน 30 นาทีกอ
่ นถึงเวลาสินสุด

อังกฤษ, จีน, ตากาล๊อก ,เนปาล ,ไทย,
สิงหล, ทมิฬ ,อินโดนิเชีย

สัปดาห์ละครัง
พฤหัส

10:00～13:00
9:00～12:00 โปรตุเกส, สเปญ
14:00～17:00 โปรตุเกส,สเปญ

พฤหัสที1
พฤหัสที
2
พฤหัสที3

14:00～
17:00
9:00～12:00
14:00～17:00
14:00～17:00

จันทร์
จันทร์ท1,
ี 3

15:00～18:00 โปรตุเกส, สเปญ
15:00～18:00 เวียดนาม

อังคาร

15:00～18:00 จีน

028-632-2834

30 นาทีกอ
่ นถึงเวลาสินสุด

อุซโึ นมิยะชิ กอกกุไซโคริวเคียวไก
ช่องให ้คําปรึกษาต่างประเทศ

วัน เวลา ทีรับ
ภาษาทีรองรับ
อังคาร～เสาร์
9:00～16:00 โปรตุเกส,สเปญ ,เวียดนาม

ไทย
จีน
เวียดนาม
อังกฤษ

พุธ
15:00～18:00 ไทย
ศุกร์
15:00 อังกฤษ
วันอาทิตย์ท ี 4
～18:00
(ต ้องจองล่วงหน ้า)
อังกฤษ, จีน ,
15:00～18:00 โปรตุเกส,
สเปญ ,ไทย,

กลุม
่ NPO เด็กไทยกรุป
๊

090-7720-7575
LINE@
https://dekthaigrou
pnpo.jimdo.com
สมาคมแลกเปลียนนานาชาติ เคียวฮาร่า 028-667-0384
(การใช ้ชีวต
ิ แรงงาน)
แลกเปลียนปาร์ต ี "เพือน"
0282-86-7910
แลกเปลียนปาร์ต ี ( เพือน)
การให ้คําปรึกษาเพือนชาวต่างชาติ
(ชีวต
ิ าหงะ
)
อาชิ
ค
0284-20-2102
ชิ
อาชิคาหงะชิ กอกกุไซโคริวเคียวไก
0284-43-2412
โทจิหงิช ิ กอกกุไซโคริวเคียวไก
0282-25-3792
บริการให ้คําปรึกษาสําหรับชาวต่างชาติ
(การให ้คําปรึกษาชีวต
ิ การให ้ข ้อมูล ฯลฯ )

(ให ้คําปรึกษาเกียวกับการดํ าเนินชีวต
ิ และขันตอนการบริหาร)

วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ 18:00～22:00 ไทย
วันศุกร์
24 ชัวโมง ไทย,
จัน

20:30～22:00 โปรตุเกส

อังคาร・พุธ・ศุกร์

9:00～17:00 ส

จันทร์～ศุกร์

8:30～17:00 อังกฤษ,สเปญ
โปรตุเกส

จันทร์～ศุกร์
จันทร์～ศุกร์

9:00～16:00 จีน,เกาหลี
อังกฤษ,จีน
9:00～17:00 สเปญ
สเปญ

อังคาร・พุธ・พฤหัส

สเปญ(ช่องแผนกการใช ้ชีวต
ิ ของพลเมืองทีว่าการอําเภอเมืองโทจิหงิ)

จันทร์～ศุกร์
กองขนส่งเมืองซาโน
ชีวค
ิ วาม
เป็ นอยู่ การให ้คําปรึกษาสําหรับ
ชาวต่างชาติ
(ชีวต
ิ , ชีวต
ิ ผู ้บริโภค, ขันตอนการ
บริ
ห
าร
ฯลฯ
)
สมาคมนานาชาติ
คานุมะ

0283-20-3014

0289-60-5931
(ชีวต
ิ ขันตอนการบริหารทีหน ้าต่างศาลากลางจังหวัด
ล่ามเป็ นต ้น)
0288-21-5111
"แผนกพลเมืองนิโก ้
โต๊ะให ้คําปรึกษาสําหรับ
ชาวต่างชาติในญีปุ่ น (ชีวต
ิ ) "" "

จันทร์～ศุกร์

จันทร์～ศุกร์
อังคารที 3

8:30～17:15 แปลด ้วยเครืองแปล 72 ภาษา
8:30～17:00 ภาษาญี
ปุ่※หากคุ
น
ณไม่สามารถพูดภาษาญีปุ่ นได ้
โปรดมาทีแผนกชืวต
ิ พลเมืองอย่างน ้อย
10วัน ก่อนวันทีคุณต ้องการปรึกษา
อทีเเราจะได
้ขอล่งเวี
ากฤษ
ม。
โปรตุ
กส,สเปญ,อั
ยดนาม, ญีปุ่ น
9:00～17:00 เพื
14:00～17:00

อังกฤษ

[สเปญ・โปรตุเกส
ลําดับความสําคัญ]
0285-22-9439 จันทร์～ศุกร์
ลําดับ
ความสําคัญ
ภาษาอังกฤษ]
0285-22-9678
สมาคมนานาชาติ Moka
0285-83-8719 จันทร์～ศุกร์
(ภายในชีวต
ิ ของพลเมือง)
จัน
(ชีวต
ิ การแปลความหมายอีน ทีว่าการอําเภอ)
0287-62-7324 ศุกร์
บริการให ้คําปรึกษาชีวต
ิ
ิ าระ
ชาวต่างชาติในเมืองนาสึชบ
(ส่วนเลขานุการ)
ศูนย์สนั บสนุนชุมชนต่างประเทศเมืองโอยามา
0285-23-1042 จันทร์～ศุกร์
ศูนย์สนั บสนุนครอบคลุมการอยู่
รวมกัน
หลากหลายวัฒธรรมเมืองโอยามา
(ขันตอนการบริหารชีวต
ิ )

9:00～17:00 โปรตุเกสสเปญ, อังกฤษ
※มีวันหยุดไม่
สมําเสมอ

8:30～17:00 โปรตุเกสสเปญ
9:00～16:00 อังกฤษ,ตากาล็อก
9:00～16:00 อังกฤษ,สเปญ,โปรตุเกส

9:00～17:00 โปรตุเกสสเปญ

สถานทีให ้เด็กเล่นสําหรับชาวต่างชาติและได ้พบปะสนทนากัน

(ให ้คําปรึกษาเกียวกับการดูแลเด็ก)
การประชุมเพือนมิตรภาพโทจิหงิอน
ิ โดนีเ028-658-4080
ซีย
กลุม
่ สากล
080－6702－2441
(ชีวต
ิ และการศึกษาโดยทัวไป)
โทรศัพท์
สมาคมนานาชาติโอตาวาระ
0287-22-5353
(ชีวต
ิ )
สมาคมนานาชาติคโุ รเบน
0287-54-1105
(ชีวต
ิ )
(โรงแรมคาเง็ทสี)
การประชุมแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ
028－634－5409

จันทร์～ศุกร์
ทุกวัน
วัน* เวลา *ทีรับ
พุธ

9:00～17:00 อินโดนีเซีย
9：00～21：00 อังกฤษ,สเปญ
10:00～16:00 ญีปุ่ น

ทุกวัน

อังกฤษ,เกาหลี

ทางอีเมล

ญีปุ่ น,อังกฤษ

การให ้คําปรึกษาในสาขาเฉพาะ
[กฎหมาย]〔法律〕
ปลายทางของการให ้คําปรึกษา
โทรศัพท์
(ก่อตังขึนเพือสาธารณประโยชน์) สมาคมนานาชาติ
028-627-3399
โทจิหงิ

วัน・เวลา ทีรับ
10:00～12:00

อังคารที 1( ต ้องจองล่วงหน ้า)
[สุขภาพ / การแพทย์]〔健康･医療〕
ปลายทางของการให ้คําปรึกษา

โทรศัพท์

ภาษาทีรองรับ
อังกฤษ,จีน,โปรตุเกส,สเปญ

เวียดนาม, ตากาล๊อก, เนปาล, ไทย, สิงหล, ทมิฬ, อินโดนีเซีย

นอกเหนือจากภาษาทีกําหนดกรุณาปรึกษาก่อน

วัน・เวลา ทีรับ

ภาษาทีรองรับ
ตากาล๊อก, เนปาล,
(ก่อตังขึนเพือสาธารณประโยชน์) สมาคมนานาชาติ
028-627-3399
โทจิหงิทุกจันทร์( ต ้องจองล่ว15:00～16:00
งหน ้า
อังกฤษ,จีน,โปรตุเกส
ไทย, สิงหล ,ทมิฬ
นอกเหนือจากภาษาทีกําหนดกรุณาปรึกษาก่อน
(สุขภาพจิต)
8:30~11:30 โปรตุเก
โรงพยาบาลฟูกด
ู ะเมโมเรียล
0285-84-1171 จันทร์～เสาร์
14:00~17:30 ส
สเปญ
(ถึง 11:30 น. ของวันเสาร์)

"AMDA

03-6233-9266

อังกฤษ：ทุกวัน
เกาหลี・ฟิ ลป
ิ ิ นส์：
จันทร์
จีน・ไทย：อังคาร
สเปญ・เวียดนาม
：พุธ（เวียดนาม
เฉพาะวันพุธที 2
และ 4)
จีน:พฤหัส
โปรตุเกส:ศุกร์

10:00～16：00 อังกฤษ, จีน, ไทย, สเปญ, โปรตุเกส, ฟิ
ลิปินส์,
เวียดนาม
ภาษาญีปุ่ นแบบง่ายๆ

ศูนย์ข ้อมูลการแพทย์นานาชาติ "
[สถานะผู ้อยูอ
่ าศัย]〔在留資格〕
ภาษาทีรองรับ
วัน・เวลา ทีรับ
ปลายทางของการให ้คําปรึกษา
โทรศัพท์
(ก่อตังขึนเพือสาธารณประโยชน์) สมาคมนานาชาติ
028-627-3399
โทจิหงิพุธที 2( ต ้องจองล่วงหน
10:00～12:00
้า
อังกฤษ,จีน,โปรตุเกส,สเปญ ,เวียดนาม ตากาล๊อก เนปาล ไทย สิงหาลา ทมิฬ อินโดนิเซีย
(สถานะผู ้อยูอ
่ าศัย, วีซา่ )
นอกเหนือจากภาษาทีกําหนดกรุณาปรึกษาก่อน

Utsunomiya International Plaza
บริการให ้คําปรึกษาฟรี โดยนัก
(สถานะผู ้อยูอ
่ าศัยสัญชาติ / การ
แปลงสัญชาติ)

028-616-1564

（ถ ้าตรงกับวันหยุด
เป็ นพุธที4）
จันทร์ท ี 3
15:00～17:00 จําเป็ นต ้องจองล่วงหน ้าก่อนปรึกษา
(ถ ้าตรงกับวันหยุด
เป็ นจันทร์ท ี 4)

"สมาคมนานาชาติอาชิคางะ
การให ้คําปรึกษาเกียวกับ
สถานภาพการพํานั ก "

0284-43-2412
0289-60-5931

พุธที 2
พุธที 3

"สํานั กงานตรวจคนเข ้าเมือง

0570-013904
จันทร์～ศุกร์ (ไม่
โทรศัพท์ IP, PHS รวมวันหยุด)
จาก
ต่างประเทศ

13:00～16:00 จีน,เกาหลี
10:00～12:00 โปรตุเกส, สเปญ, อังกฤษ, เวียดนาม,
ญีปุ่ น
* ต ้องทําการจองทางโทรศัพท์ "
8:30～17:15 อังกฤษ,จีน,เกาหลี,สเปญ, และอืนๆ

03-5796-7112
โฮมเพจ
http://www.immimoj.go.jp/info/
"สํานั กงานตรวจคนเข ้า
เมือง
(One-Stop Consultatiion Center
Foreigners Consultation Support
Canter)

สํานั กงานตรวจคนเข ้าเมือง
(One-Stop Consultatiion Center
Foreigners Consultation Support
Canter) ไซตะมะ

TEL 03-3202-5535 อังกฤษ*จีน
FAX03-5155-4039 จันทร์~ศุกร์(ไม่
รวมวันพุธ ที2และ
4)
โปรตุเกส:
จันทร์*อังคาร*
พฤหัส สเปญ:
จันทร์ อังคาร พุธ
อินโดนีเซีย:อังคาร
เวียดนาม : จันทร์
.ให ้คําปรึกษา
Tel 048-833-3296 ขันตอน
Fax 048-833-3600 การเข ้าเมือง/ถิน
ทีอยู/่ ข ้อมลู
(จันทร์/พุธ/ศุกร์)
การให ้คําปรึกษา
และคําแนะ
นํ าเกียวกับการ
จ ้างงานฯลฯ
สําหรับ
ชาวต่างชาติ

8:30～17:15 อังกฤษ,จีน,โปรตุเกส,สเปญ,เบงกาลี ,
อินโดนีเซีย,เวียดนาม， ตากาล๊อก

9:00~16:00 อังกฤษ, จีน, เกาหลี, โปรตุเกส, สเปญ
ตากาล๊อก， ไทย ，เวียดนาม ，
อินโดนีเซีย
เนปาล, ภาษาญีปุ่ นแบบง่ายๆ

(ศูนย์สนั บสนุนการให ้คําปรึกษาระหว่างประเทศ) "
[การให ้คําปรึกษาด ้านสิทธิมนุษยชน]〔人権相談〕
ปลายทางของการให ้คําปรึกษา
โทรศัพท์
วัน・เวลา ทีรับ
สํานั กงานกฎหมายแห่งชาติ
ให ้คําปรึกษาขี วันธรรมดา（ไม่
9:00～17:00
สํานั กงานกฎหมายท ้องถิน
นตอนการเข ้า
รวมวันหยุดปี ใหม่）
การให ้คําปรึกษาด ้านสิทธิ
เมือง/ถินทีอยู/่
มนุษยชนแก่ชาวต่างช
ข ้อมู
ล (จั
/วัพุยชน
/
กระทรวงยุตธิ รรม โทรสายตรงทีปรึกษาด
้านสิ
ทธินมทร์
นุษ
นธธรรมดา（ไม่
รวมวันหยุดปี ใ9:00～17:00
หม่

ภาษาทีรองรับ
อังกฤษ,จีน,เกาหลี,ฟิ ลป
ิ ปิ นส์,โปรตุเกส
,เวียดนาม,เนปาล,สเปญ,อินโดนีเซีย
,ไทย
อังกฤษ,จีน,เกาหลี,ฟิ ลป
ิ ปิ นส์,โปรตุเกส
,เวียดนาม,เนปาล,สเปญ,อินโดนีเซีย
,ไทย

[เงือนไขการทํางาน]〔労働条件〕
ปลายทางของการให ้คําปรึกษา

โทรศัพท์

สํานั กงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานโทจิ
0282-24-7766
หงิ
กองกํากับดูแลสํานั กแรงงานโทจิหงิ
028-634-9115
กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ
0570-001701
กดหมายเลขการให ้คําปรึกษาสําหรับแรงงานต่
างชาติ
0570-001702
0570-001703
0570-001704
0570-001705
0570-001706
0570-001707
0570-001708
0570-001709
0570-001712
0570-001715
0570-001716
0570-001718

วัน* เวลา*ทีรับ
พุธ

ภาษาทีรองรับ

8:30~16:00 จีน
9:00~12:00
13:00~16:30 โปรตุเกส,สเปญ,อังกฤษ

จันทร์・ศุกร์

จันทร์～ศุกร์

จันทร์
อังคาร～พฤหัส
พฤหัส・ศุกร์
พุธ

อังกฤษ
จีน
โปรตุเกส
สเปญ
กาตาล็อก
เวียดนาม
10:00~12:00 พม่า
13:00~16:30 เนปาล
เกาหลี
ไทย
อินโดนีเซีย
เขมร

ศุกร์

มองโกเลีย

[การจ ้างงาน]〔就職〕
ปลายทางของการให ้คําปรึกษา
สํานั กงานรักษาความปลอดภัยการ
จ ้างงานสาธารณะ
อุซโึ นมิยะ

โทรศัพท์
028-623-8609

สํานั กงาน จัดหางานฮัลโหลเวิรก
์ อุซโึ นมิยะ

วัน・เวลา ทีรับ
โปรตุเกส・สเปญ：
จันทร์
อังกฤษ：อังคาร
จีน：พฤหัส

(มุมให ้คําปรึกษาชาวต่างชาติ)
สํานั กงานรักษาความปลอดภัยการจ ้างงาน
0285-82-8655

อังคาร พุธ ศุกร์

(มุมบริการการจ ้างงานต่างประเทศ)

ภาษาทีรองรับ

13:30~17:30 อังกฤษ,จีน สเปญ,โปรตุเกส
(อังคาร)

9:00~12:00 โปรตุเกส,สเปญ
13:00~16:00
(พุธ)
9:00~12:00
(ศุกร์)

จ ้างงานสาธารณะ

0285-22-1524

อังคาร พุธ พฤหัส

9:00~12:00

（จันทร์

）9:00~16:00

โปรตุเกส,สเปญ

（อังคาร）～（ศุกร์）

9:00-14:00
[ท่องเทียว] 〔観光〕
ปลายทางของการให ้คําปรึกษา
โทรศัพท์
ศูนย์ท ้องถินนิโก ้
0288-54-2496
(สมาคมการท่องเทียวเมืองนิโก ้
ศูนย์ข ้อมูลการท่องเทียวสถานี JR
นิโก ้
ศูนย์ข ้อมูลการท่องเทียวสถานี โทบุ นิโก0288-53-4511
้
Tobu Railway Nikko ช่อง

วัน・เวลา ทีรับ
ตลอดทังปี
9:00～17:00 อังกฤษ
ตลอดทังปี

9:00～17:30 อังกฤษ

ตลอดทังปี
ตลอดทังปี

8:30～17:00 อังกฤษ
8:20～17:00 อังกฤษ

ภาษาทีรองรับ

