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ช่องทางขอค าปรึกษาเม่ือประสบปัญหา (เร่ืองเก่ียวกบัความเป็นอยูท่ัว่ไป, เร่ืองงาน, การเงิน, สถานะการอยูอ่าศยั ) 
สามารถติดต่อเพื่อขอค าปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาในการใชชี้วิตหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ ในระหว่างท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศญี่ปุ่ น 

เช่น มีปัญหาในการใชชี้วิตเพราะไม่มีเงินใชจ่้าย, มีเร่ืองกลุม้ใจดา้นสุขภาพจิต,  

ไม่ค่อยเขา้ใจเก่ียวกบัการช าระภาษี, เงินบ านาญ, หรือค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ เป็นตน้ 

 

ไดท้ าการรวบรวมรายช่ือช่องทางท่ีรับปรึกษาดว้ยภาษาไทย 

ส าหรับช่องทางท่ีรับปรึกษาดว้ยภาษาอ่ืน ๆ คลกิท่ีน่ี : https://tcc117.jp/facil/consult.html 

 

⚫ โยริโซอิ ฮอทไลน์ (สายด่วนช่วยเหลือชาวต่างชาติ)  (ศูนยใ์ห้ความช่วยเหลือสังคมโดยรวม) (โทรศพัท ์/ แชทขอ้ความ) 

โทรศพัท ์: 0120-279-338 (ไม่เสียค่าโทรศพัท)์ 

*กรณีท่ีท่านโทรมาจากจงัหวดัอิวะเตะ, จงัหวดัมิยะกิ, จงัหวดัฟุคุชิมะ ขอให้ทา่นโทรมาท่ีหมายเลข : 0120-279-226 

เมื่อไดย้ินเสียงตอบรับ ขอให้กดหมายเลข 2 

แชทขอ้ความ : สามารถส่งขอ้ความมาทางเมสเซนเจอร์ของเฟสบุ๊ค  
https://www.facebook.com/yorisoi2foreign 

 

ขอให้ดูลิงคด์า้นล่างส าหรับรายละเอียด เช่น วนัและเวลาท่ีให้ค  าปรึกษา เป็นตน้ 
https://www.since2011.net/yorisoi/th/ 

    

⚫ ศูนยช่์วยเหลือ FRESC (เฟรสุค)  งานให้ค าปรึกษา (โทรศพัท)์ 

สามารถขอค าปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 

โทรศพัท ์: 0120-76-2029 (ไม่เสียค่าโทรศพัท)์ 

วนัจนัทร์ - วนัศุกร์   เวลา 9:00-17:00 (หยดุวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 

มีอธิบายรายละเอียดท่ีเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ีดว้ย 
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006210.pdf 

 

⚫ สมาคมเทศบาลนานาชาติในทอ้งถิ่นท่ีท่านอาศยัอยู่ 

สามารถหาไดจ้ากเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ี (สมาคมเทศบาลนานาชาติ / รายช่ือเป็นภาษาญี่ปุ่ นและองักฤษ ) 

รายช่ือเป็นภาษาญี่ปุ่ น : http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html 

รายช่ือเป็นภาษาองักฤษ :  http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html 

* ภาษาท่ีรองรับจะแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัแต่ละหน่วยงาน 

 

⚫ ช่องทางขอค าปรึกษากบัองคก์ร NGO ต่าง ๆ ในทอ้งถิ่นท่ีท่านอาศยัอยู่ 

สามารถหาไดจ้ากเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ี  (เครือข่ายทัว่ประเทศเพ่ือความเป็นน ้าหน่ึงเดียวกนักบัผูย้า้ยถิ่นต่างชาติ (เป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร)  / 

รายช่ือเขียนดว้ยภาษาญี่ปุ่ นและองักฤษ)  

https://migrants.jp/network.html 

* ภาษาท่ีรองรับจะแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัแต่ละองคก์ร 
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มีหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาเฉพาะดา้นดงัต่อไปน้ี สามารถติดต่อไปไดใ้นกรณีท่ีตอ้งการปรึกษาอย่างละเอียดเฉพาะดา้น 

【กรณีท่ีตกงานไม่มีงานท า กรณีท่ีมีปัญหาในท่ีท างาน】 

โดยเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการปรึกษาเก่ียวกบัเง่ือนไขการว่าจา้ง เป็นตน้ 

⚫ บริการให้ค าปรึกษาส าหรับแรงงานต่างชาติ     (กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ) (โทรศพัท)์ 

โทรศพัท ์:0570-001-712  (เสียค่าโทรศพัท)์ 

วนัพุธ    เวลา 10:00-15:00 (หยดุให้บริการระหว่างเวลา 12:00-13:00)  

(หยดุช่วงวนัหยดุปีใหม่) 
 
⚫ สายด่วนปรึกษาปัญหาแรงงาน     (กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ) (โทรศพัท)์ 

โทรศพัท ์: 0120-613-802    (ไม่เสียค่าโทรศพัท)์ 

วนัพฤหสับดี (วนัธรรมดา)       เวลา 17:00-22:00 / 

วนัพฤหสับดี (กรณีเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์, วนัอาทิตย ์   เวลา  9:00-21:00  

(หยดุช่วงวนัหยดุปีใหม่) 
 
⚫ หน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาส าหรับผูท้  างานชาวต่างชาติในทอ้งถิ่นท่ีท่านอาศยัอยู่ 

สามารถหาไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตด์า้นล่างน้ี 
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/foreigner_tha.pdf 

 
ส าหรับการขอค าปรึกษาเก่ียวกบัเง่ือนไขการว่าจา้ง เป็นตน้ มีอธิบายอยูใ่นเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ีดว้ย 
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_tha.html 

 

โดยเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการปรึกษาเก่ียวกบักฎหมายหรือสิทธิมนุษยชน  

⚫ โฮเทะระสุ  ให้บริการขอ้มูลดว้ยภาษาต่างประเทศ (ศูนยช่์วยเหลือทางกฎหมายญ่ีปุ่ น)  (โทรศพัท)์ 

โทรศพัท ์:  0570-078377  (เสียค่าโทรศพัท)์ 

วนัจนัทร์ - วนัศุกร์    เวลา 9:00-17:00 
 

มีอธิบายรายละเอียดท่ีเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ี 
https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html#cms3D85B 

 
⚫ สายด่วนให้ค าปรึกษาดา้นสิทธิมนุษยชนส าหรับชาวต่างชาติ     (กระทรวงยติุธรรม)    (โทรศพัท)์ 

โทรศพัท ์:  0570-090911   (เสียค่าโทรศพัท)์ 

วนัจนัทร์ - วนัศุกร์    เวลา 9:00-17:00   (หยดุช่วงวนัหยดุปีใหม่) 
 
⚫ เคาน์เตอร์ให้ค  าปรึกษาดา้นสิทธิมนุษยชนทางอินเทอร์เน็ต (กระทรวงยติุธรรม) 

สามารถขอค าปรึกษาไดจ้าก URL ดา้นล่างน้ี 

หนา้เวบ็ไซตข์อปรึกษาดว้ยภาษาไทย : https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_th.html 

 
⚫ ส านกังานยติุธรรมในทอ้งถิ่นท่ีท่านอาศยัอยู่ 

สามารถหาไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตด์า้นล่างน้ี (รายช่ือเป็นภาษาญ่ีปุ่ น) 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html 

 
ส าหรับการขอค าปรึกษาท่ีกระทรวงยติุธรรม / ส านกังานยติุธรรม มีอธิบายอยู่ในเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ีดว้ย 
http://www.moj.go.jp/content/001316274.pdf 
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กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบังานดา้นเทคนิค 

⚫ องคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคส าหรับชาวต่างชาติ (OTIT)      ปรึกษาดว้ยภาษาท่ีท่านเขา้ใจ (ทางเวบ็ไซต ์/ โทรศพัท ์/ จดหมาย) 

ให้ค าปรึกษาทางเวบ็ไซต ์ : สามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง (จะท าการตอบกลบัในเวลาท าการให้ค าปรึกษาทางโทรศพัท)์  

โทรศพัท ์: 0120-250-198  (ไม่เสียค่าโทรศพัท)์ 

วนัพฤหสับดี  เวลา  11:00-19:00    

วนัอาทิตย ์    เวลา   9:00-17:00    

จดหมาย : กรุณาเขียนเร่ืองท่ีท่านตอ้งการปรึกษา ช่องทางติดต่อกลบัและวิธีติดต่อกลบัท่ีท่านตอ้งการไวใ้นจดหมาย 

และส่งมายงัท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 

Support Division, Technical Intern Training Department 

Organization for Technical Intern Training 

3F LOOP-X Building 

3-9-15, Kaigan, Minato-ku, Tokyo 

108-0022 

 

มีอธิบายอยูใ่นเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ีดว้ย 
https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/ 

 

กรณีท่ีตอ้งการหางาน 

⚫ ฮลัโหลเวิร์ค  (ส านกังานสวสัดิการอาชีพ)  

สามารถโทรศพัทไ์ปท่ีฮลัโหลเวิร์คดว้ยภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่ น 

โทรศพัท ์:  0800-919-2906  (เสียค่าโทรศพัท)์ 

วนัจนัทร์ - วนัศุกร์    เวลา 8:30-18:00 / วนัเสาร์    เวลา 10:00-17:00 

 (หยดุวนัอาทิตย ์วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และช่วงวนัหยดุปีใหม่) 

 

มีอธิบายอยูใ่นเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ีดว้ย 

และมีรายช่ือของฮลัโหลเวิร์คท่ีสามารถใชภ้าษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่ นอยูด่ว้ย 
https://www.mhlw.go.jp/content/000673013.pdf 

(รายช่ือของฮลัโหลเวิร์คเขียนดว้ยภาษาญี่ปุ่ น)  

 

【กรณีท่ีตอ้งการปรึกษาเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล เช่น เจ็บป่วย เป็นตน้】 

⚫ ศูนยข์อ้มูลข่าวสารสถานพยาบาลนานาชาติ แอมดา้    (โทรศพัท)์ 

โทรศพัท ์: 03-6233-9266 (เสียค่าโทรศพัท)์ 

วนัองัคาร    เวลา 10:00-16:00 (หยดุวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และช่วงวนัหยดุปีใหม่) 

 

มีอธิบายอยูใ่นเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ีดว้ย 
https://www.amdamedicalcenter.com/welcome/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E

0%B8%97%E0%B8%A2 

 

 

https://tcc117.jp/facil/
https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/
https://www.mhlw.go.jp/content/000673013.pdf
https://www.amdamedicalcenter.com/welcome/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://www.amdamedicalcenter.com/welcome/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


タイ語 

原稿作成・翻訳：NPO法人 多言語センター

FACIL 
https://tcc117.jp/facil/ 

⚫ รับปรึกษาทางโทรศพัทเ์ก่ียวกบัไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวสัดิการ   (โทรศพัท)์  

โทรศพัท ์: 0120-565653  (ไม่เสียค่าโทรศพัท)์ 

ให้บริการทุกวนัไม่มีวนัหยดุ 

เวลา  9:00-18:00 

 

【กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว】 

⚫ สายด่วนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พลสั  (ส านกัคณะรัฐมนตรี / ศูนยใ์ห้ความช่วยเหลือสังคมโดยรวม) 

แชทขอ้ความ : แชทขอ้ความส่งมาท่ี CHAT ในเวบ็ไซตด์า้นล่างน้ี 
https://soudanplus.jp/th/index.html 

โทรศพัท ์: 0120-279-889  (ไม่เสียค่าโทรศพัท)์   *รองรับเฉพาะภาษาญี่ปุ่ น 

อีเมล : ส่งอีเมลมาท่ี MAIL ในเวบ็ไซต ์ *รองรับเฉพาะภาษาญี่ปุ่ น 
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