
รายชือ่เคานเ์ตอรใ์หค้ าปรกึษาเป็นภาษาตา่งประเทศ　(ขอ้มูล ณ วนัที ่1 เมษายน 2021)

外国人のための相談窓口一覧（タイ語）
* เนื่องจากการแพรก่ระจายของการตดิเชือ้โคโรนาไวรสัสายพนัธุ์ใหมอ่าจมกีารแกไ้ขเวลาท าการของแผนกตอ้นรบั

ภาษาท่ีใช→้องักฤษ、จีน：、สเปญ：、โปรตุแกส：、เกาหลี

ปลายทางของการใหค้  าปรึกษา โทรศพัท์

สมาคมแลกเปล่ียนนานาชาติโทจิหงิ
(มูลนิธิจดัตั้งขั้นเพ่ือสาธารณประโยชน)์สามาคม
นานาชาติ
โทจิหงิ
ดูรายละเอียดไดท่ี้* http// tia21.or.jp/hello.htmi

028-627-3399 องัคาร～เสาร์ 　9:00～16:00

สปัดาห์ละคร้ัง 10:00～13:00

สมาคมแลกเปล่ียนนานาชาติ อุซึโนมิยะ
ช่องใหค้  าปรึกษา
ชาวต่างชาติ

028-632-2834
พฤหสั 　9:00～12:00

14:00～17:00

※แผนกตอ้นรับจองล่วงหนา้ก่อน 30 นาทีก่อนถึง
เวลาส้ินสุด

พฤหสัท่ี1
พฤหสัท่ี
2
 
พฤหสัท่ี3

　14:00～17:00 
9:00～12:00

14:00～17:00
14:00～17:00

อุซึโนมิยะชิ กอกกุไซโคริวเคียวไก
ช่องใหค้  าปรึกษาต่างประเทศ

028-616-1564 จนัทร์
จนัทร์ท่ี1, 3

15:00～18:00
15:00～18:00

※แผนกตอ้นรับจองล่วงหนา้ก่อน 30 นาทีก่อนถึงเวลาส้ินสุด องัคาร 15:00～18:00 จีน

พธุ 15:00～18:00 ไทย

ศกุร์
วนัอาทิตยท่ี์ 4 (ตอ้งจอง
ล่วงหนา้)

          15:00～18:00 
 

15:00～18:00

กลุ่ม  NPO เด็กไทยกรุ๊ป
(ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตและขั้นตอนการบริหาร)

LINE@ วนัศกุร์ 24 ชัว่โมง ไทย, ญ่ีปุ่ น,
https://dekthaigroupnpo.jimdo
.com

สมาคมแลกเปล่ียนนานาชาติ เคียวฮาร่า 028-667-0384 จนั 20:30～22:00 โปรตุเกส
(การใช้ชีวิต แรงงาน)
พบปะแลกเปล่ียน "เพ่ือน"แลกเปล่ียนปาร์ต้ี "เพ่ือน" 0282-86-7910 องัคาร・พธุ・ศกุร์ 9:00～17:00 โปรตุเกส

แลกเปล่ียนปาร์ต้ี ( เพ่ือน)
การใหค้  าปรึกษาเพ่ือนชาวต่างชาติ (ชีวิต)

0284-20-2102 จนัทร์～ศกุร์ 8:30～17:00 องักฤษ,สเปญ,โปรตุเกตูโปรตุเกส

อาชิคาหงะชิ กอกกุไซโคริวเคียวไก
 

0284-43-2412 จนัทร์～ศกุร์ 9:00～16:00 จีน,เกาหลี
โทจิหงิชิ กอกกุไซโคริวเคียวไก 0282-25-3792 จนัทร์～ศกุร์
บริการใหค้  าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติ องัคาร・พธุ・พฤหสั สเปญ
(การใหค้  าปรึกษาชีวิตการใหข้อ้มูล ฯลฯ ) สเปญ

จนัทร์～ศกุร์

0283-20-3014 จนัทร์～ศกุร์ 8:30～17:00 ภาษาญ่ีปุ่ น

(ชีวิต, ชีวิตผูบ้ริโภค, ขั้นตอนการบริหาร ฯลฯ )

สมาคมนานาชาติ คานุมะ 0289-60-5931 จนัทร์～ศกุร์ 9:00～17:00 โปรตุเกส,สเปญ,องักฤษ เวียดนาม, ญ่ีปุ่ น
(ชีวิตขั้นตอนการบริหารท่ีหนา้ต่างศาลากลางจงัหวดั
ล่ามเป็นตน้)
"แผนกพลเมืองนิโก้ 0288-21-5111 องัคารท่ี 3 14:00～17:00     องักฤษ
โตะ๊ใหค้  าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติในญ่ีปุ่ น (ชีวิต) 
"" "

วนั เวลา ท่ีรับ

กองขนส่งเมืองซาโน      ชีวิความเป็นอยู่ การให้
ค  าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติ

　9:00～17:00 
  
 

8:30～17:15

090-7720-7575

อาชิคาหงะ
ชิ

โปรตุเกส, สเปญ
โปรตุเกส,สเปญ

โปรตุเกส,สเปญ ,เวียดนาม

สเปญ(ช่องแผนกการใช้ชีวิตของพลเมืองท่ีว่าการอ าเภอเมืองโทจิหงิ)

※หากคุณไม่สามารถพดูภาษาญ่ีปุ่ นไดโ้ปรดมาท่ีแผนกชืวิ
ตพลเมืองอยา่งนอ้ย 10วนั ก่อนวนัท่ีคุณตอ้งการปรึกษา
เพ่ือท่ีเราจะไดข้อล่าม。

ภาษาท่ีรองรับ

แปลดว้ยเคร่ืองแปล 72 ภาษา

องักฤษ,จีน

โปรตุเกส, สเปญ
เวียดนาม

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

ไทย
  จีน
เวียดนาม
องักฤษ

องักฤษ
 
องักฤษ, จีน ,โปรตุเกส,  
สเปญ ,ไทย, เวียดนาม

วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ 18:00～22:00 ไทย

https://dekthaigroupnpo.jimdo.com/
https://dekthaigroupnpo.jimdo.com/


ศนูยส์นบัสนุนครอบคลุมการอยู่รวมกนั
หลากหลายวฒัธรรมเมืองโอยามา

[สเปญ・โปรตุเกส
ล าดบัความส าคญั]

0285-22-9439 จนัทร์～ศกุร์ 　9:00～17:00  โปรตุเกส , สเปญ,  องักฤษ

(ขั้นตอนการบริหารชีวิต) 　ล าดบัความส าคญั
ภาษาองักฤษ] 
0285-22-9678　(R3.5~)

※มีวนัหยดุไม่

สม ่าเสมอ

สมาคมนานาชาติ Moka 0285-83-8719 จนัทร์～ศกุร์ 　8:30～17:00 โปรตุเกส, สเปญ
(ภายในชีวิตของพลเมือง) จนั 9:00～16:00  องักฤษ,ตากาล็อก

(ชีวิต การแปลความหมายอ่ีน ท่ีว่าการอ าเภอ)
บริการใหค้  าปรึกษาชีวิตชาวต่างชาติในเมืองนาสึชิบา
ระ

0287-62-7324 ศกุร์ 　9:00～16:00

(ส่วนเลขานุการ)
ศนูยส์นบัสนุนชุมชนต่างประเทศเมืองโอยามา 0285-23-1042 จนัทร์～ศกุร์ 9:00～17:00  โปรตุเกส, สเปญ

สถานท่ีให้เด็กเล่นส าหรับชาวต่างชาติและไดพ้บปะสนทนากนั

(ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการดูแลเด็ก)
การประชุมเพ่ือนมิตรภาพโทจิหงิอินโดนีเซีย 028-658-4080 จนัทร์～ศกุร์ 9:00～17:00  อินโดนีเซีย
กลุ่มสากล 080－6702－2441 ทุกวนั 9：00～21：00 องักฤษ,สเปญ
(ชีวิตและการศึกษาโดยทัว่ไป) โทรศพัท์ วนั* เวลา *ท่ีรับ
สมาคมนานาชาติโอตาวาระ 0287-22-5353 พธุ 10:00～16:00 ญ่ีปุ่ น
(ชีวิต)
สมาคมนานาชาติคุโรเบน 0287-54-1105 ทุกวนั องักฤษ,เกาหลี
(ชีวิต) (โรงแรมคาเง็ทสี)
การประชุมแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาติ 028－634－5409 ทางอีเมล ญ่ีปุ่ น,องักฤษ

การใหค้  าปรึกษาในสาขาเฉพาะ

[กฎหมาย]〔法律〕

ปลายทางของการใหค้  าปรึกษา โทรศพัท์
(ก่อตั้งข้ึนเพ่ือสาธารณประโยชน)์ สมาคมนานาชาติโทจิหงิ 028-627-3399 10:00～12:00 เวียดนาม, ตากาล๊อก, เนปาล, ไทย, สิงหล, ทมิฬ, อินโดนีเซีย

องัคารท่ี 1( ตอ้งจองล่วงหนา้)

[สุขภาพ / การแพทย]์〔健康･医療〕

ปลายทางของการใหค้  าปรึกษา โทรศพัท์

(ก่อตั้งข้ึนเพ่ือสาธารณประโยชน)์ สมาคมนานาชาติโทจิหงิ 028-627-3399 ทุกจนัทร์( ตอ้งจองล่วงหนา้) 15:00～16:00 องักฤษ,จีน,โปรตุเกส,สเปญ
ตากาล๊อก, เนปาล, ไทย, สิงหล
 ,ทมิฬ

(สุขภาพจิต)

โรงพยาบาลฟกููดะเมโมเรียล 0285-84-1171 จนัทร์～เสาร์
　8:30~11:30
 14:00~17:30

โปรตุเกส 
สเปญ
 

(ถึง 11:30 น. ของวนัเสาร์)

"AMDA 03-6233-9266 องักฤษ：ทุกวนั
เกาหลี・ฟิลิปินส์：จนัทร์
จีน・ไทย：องัคาร
สเปญ・เวียดนาม：พธุ（
เวียดนามเฉพาะวนัพธุท่ี 2 
และ 4)
จีน:พฤหสั
โปรตุเกส:ศกุร์

　10:00～16：00

วนั・เวลา ท่ีรับ

ภาษาท่ีรองรับ
องักฤษ,จีน,โปรตุเกส,สเปญ

องักฤษ, จีน, ไทย, สเปญ, โปรตุเกส, ฟิลิปินส์, 
เวียดนาม
 
ภาษาญ่ีปุ่ นแบบง่ายๆ

องักฤษ,สเปญ,โปรตุเกส

วนั・เวลา ท่ีรับ

นอกเหนือจากภาษาท่ีก าหนดกรุณาปรึกษาก่อน

ภาษาท่ีรองรับ

นอกเหนือจากภาษาท่ีก าหนดกรุณาปรึกษาก่อน



ศนูยข์อ้มูลการแพทยน์านาชาติ "

[สถานะผูอ้ยู่อาศยั]〔在留資格〕

ปลายทางของการใหค้  าปรึกษา โทรศพัท์
(ก่อตั้งข้ึนเพ่ือสาธารณประโยชน)์ สมาคมนานาชาติโทจิหงิ 028-627-3399 พธุท่ี 2( ตอ้งจองล่วงหนา้) 10:00～12:00

(สถานะผูอ้ยู่อาศยั, วีซ่า)
（ถา้ตรงกบัวนัหยดุเป็นพธุ
ท่ี4）

Utsunomiya International Plaza 028-616-1564 จนัทร์ท่ี 3 15:00～17:00 จ าเป็นตอ้งจองล่วงหนา้ก่อนปรึกษา
บริการใหค้  าปรึกษาฟรี โดยนกักฏหมาย
(สถานะผูอ้ยู่อาศยัสญัชาติ / การแปลงสญัชาติ)

"สมาคมนานาชาติอาชิคางะ 0284-43-2412 พธุท่ี 2 13:00～16:00
การใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัสถานภาพการพ านกั " 0289-60-5931 พธุท่ี 3 10:00～12:00

"ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 0570-013904
โทรศพัท ์IP, PHS

จาก
ต่างประเทศ

  
03-5796-7112
 โฮมเพจ 

http://www.immi-
moj.go.jp/info/

จนัทร์～ศกุร์  (ไม่รวม
วนัหยดุ)

　8:30～17:15

"ส านกังานตรวจคนเขา้
เมือง
  
(One-Stop Consultatiion Center Foreigners 
Consultation Support Canter)

TEL 03-3202-5535
FAX03-5155-4039

องักฤษ*จีน จนัทร์~ศกุร์(ไม่
รวมวนัพธุ ท่ี2และ4)      
โปรตุเกส:จนัทร์*องัคาร*
พฤหสั  สเปญ:จนัทร์ องัคาร
 พธุ อินโดนีเซีย:องัคาร
เวียดนาม : จนัทร์ พธุ
ตากาล๊อก: ศกุร์

　8:30～17:15

ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง   
(One-Stop Consultatiion Center Foreigners 
Consultation Support Canter) ไซตะมะ

 
Tel 048-833-3296
Fax 048-833-3600

.ใหค้  าปรึกษาขั้นตอน
การเขา้เมือง/ถ่ินท่ีอยู/่ขอ้มลู
(จนัทร์/พธุ/ศกุร์)
การใหค้  าปรึกษาและค าแนะ
น าเก่ียวกบัการจา้งงานฯลฯ  
ส าหรับชาวต่างชาติ(องัคารท่ี
3) ค าแนะน าเก่ียวกบัชิวิตเล
ะบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิต

9:00~16:00

(ศนูยส์นบัสนุนการใหค้  าปรึกษาระหว่างประเทศ) "

[การใหค้  าปรึกษาดา้นสิทธิมนุษยชน]〔人権相談〕

ปลายทางของการใหค้  าปรึกษา โทรศพัท์

ส านกังานกฎหมายแห่งชาติส านกังานกฎหมายทอ้งถ่ิน

การใหค้  าปรึกษาดา้นสิทธิมนุษยชนแก่ชาวต่างช

ใหค้  าปรึกษาข้ีนตอนการเขา้
เมือง/ถ่ินท่ีอยู/่ขอ้มูล (จนัทร์/

พธุ/ศกุร์)
  วนัธรรมดา（ไม่รวมวนัหยดุปีใหม）่ 9:00～17:00

(ถา้ตรงกบัวนัหยดุเป็น
จนัทร์ท่ี 4)

องักฤษ,จีน,เกาหลี,ฟิลิปปินส์,โปรตุเกส,เวียดนาม,เนปาล
,สเปญ,อินโดนีเซีย,ไทย

องักฤษ,จีน,โปรตุเกส,สเปญ,เบงกาลี ,อินโดนีเซีย
,เวียดนาม， ตากาล๊อก

กระทรวงยติุธรรม โทรสายตรงท่ีปรึกษาดา้นสิทธิมนุษยชน

จีน,เกาหลี

วนัธรรมดา（ไม่รวม
วนัหยดุปีใหม）่

9:00～17:00

ภาษาท่ีรองรับ

โปรตุเกส, สเปญ, องักฤษ, เวียดนาม, ญ่ีปุ่ น
* ตอ้งท าการจองทางโทรศพัท ์"

วนั・เวลา ท่ีรับ ภาษาท่ีรองรับ

นอกเหนือจากภาษาท่ีก าหนดกรุณาปรึกษาก่อน

องักฤษ,จีน,เกาหลี,สเปญ, และอ่ืนๆ

องักฤษ,จีน,เกาหลี,ฟิลิปปินส์,โปรตุเกส,เวียดนาม,เนปาล
,สเปญ,อินโดนีเซีย,ไทย

องักฤษ, จีน, เกาหลี, โปรตุเกส, สเปญ
ตากาล๊อก， ไทย ，เวียดนาม ，อินโดนีเซีย
 เนปาล, ภาษาญ่ีปุ่ นแบบง่ายๆ

วนั・เวลา ท่ีรับ

องักฤษ,จีน,โปรตุเกส,สเปญ ,เวียดนาม ตากาล๊อก เนปาล ไทย สิงหาลา ทมิฬ อินโดนิเซีย



[เง่ือนไขการท างาน]〔労働条件〕

ปลายทางของการใหค้  าปรึกษา โทรศพัท์

ส านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานโทจิหงิ 0282-24-7766 พธุ 8:30~16:00 จีน

กองก ากบัดูแลส านกัแรงงานโทจิหงิ 028-634-9115
จนัทร์・ศกุร์

9:00~12:00    
13:00~16:30 โปรตุเกส,สเปญ,องักฤษ

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ 0570-001701 องักฤษ
กดหมายเลขการใหค้  าปรึกษาส าหรับแรงงานต่างชาติ 0570-001702 จีน

0570-001703 โปรตุเกส
0570-001704 สเปญ
0570-001705 กาตาล็อก
0570-001706 เวียดนาม
0570-001707 จนัทร์ พม่า
0570-001708 องัคาร～พฤหสั เนปาล
0570-001709 พฤหสั・ศกุร์ เกาหลี
0570-001712 ไทย
0570-001715 อินโดนีเซีย
0570-001716 เขมร

0570-001718 ศกุร์ มองโกเลีย

[การจา้งงาน]〔就職〕

ปลายทางของการใหค้  าปรึกษา โทรศพัท์

ส านกังานรักษาความปลอดภยัการจา้งงานสาธารณะ    
      อุซึโนมิยะ

028-623-8609
โปรตุเกส・สเปญ：จนัทร์ องักฤษ,จีน สเปญ,โปรตุเกส

ส านกังาน จดัหางานฮลัโหลเวิร์ก อุซึโนมิยะ

(มุมใหค้  าปรึกษาชาวต่างชาติ)

ส านกังานรักษาความปลอดภยัการจา้งงาน โมโอกะ 0285-82-8655 องัคาร  พธุ  ศกุร์
(องัคาร)9:00~12:00

13:00~16:00
โปรตุเกส,สเปญ

(มุมบริการการจา้งงานต่างประเทศ) (พธุ)9:00~12:00
      13:00~16:00

(ศกุร์)9:00~12:00

ส านกังานรักษาความปลอดภยัการจา้งงานสาธารณะ 0285-22-1524 องัคาร  พธุ  พฤหสั โปรตุเกส,สเปญ

[ท่องเท่ียว] 〔観光〕

ปลายทางของการใหค้  าปรึกษา โทรศพัท์
ศนูยท์อ้งถ่ินนิโก้ ตลอดทั้งปี 9:00～17:00 องักฤษ

(สมาคมการท่องเท่ียวเมืองนิโกส้าขาญ่ีปุ่ น)
ศนูยข์อ้มูลการท่องเท่ียวสถานี JR นิโก้ ตลอดทั้งปี 9:00～17:30 องักฤษ

ศนูยข์อ้มูลการท่องเท่ียวสถานี โทบุ นิโก้ 0288-53-4511 ตลอดทั้งปี 8:30～17:00 องักฤษ
Tobu Railway Nikko  ช่องประชาสมัพนัธ์ ตลอดทั้งปี 8:20～17:00 องักฤษ

จนัทร์～ศกุร์

องักฤษ：องัคาร
จีน：พฤหัส

（จนัทร์）9:00~16:00
（องัคาร）～（ศกุร์）

9:00-14:00

ภาษาท่ีรองรับ

0288-54-2496

วนั・เวลา ท่ีรับ ภาษาท่ีรองรับ

วนั・เวลา ท่ีรับ

พธุ

13:30~17:30

ภาษาท่ีรองรับ

10:00~12:00
13:00~16:30

วนั* เวลา*ท่ีรับ


