
ส ำหรบัผูท้ ำงำนชำวตำ่งชำตทิกุทท่ำน

เวลำใหบ้รกิทำร：9.30－16.30（ยกทเวน้12.00－13.00）

ใหค้ ำปรกึทษำเกทีย่วกทบัเงือ่นไขกทำรท ำงำนในภำษำต่ำงประเทศ 7ภำษำทีส่ ำนักทงำนแรงงำนโตเกทยีว 6ภำษำทีส่ ำนักทงำนตรวจสอบ

มำตรฐำนแรงงำนชนิจกุทุ และ2ภำษำทีส่ ำนักทงำนตรวจสอบมำตรฐำนแรงงำนชนิะงะวะ โดยมเีคำนเ์ตอรป์รกึทษำ・ปรกึทษำทำงโทรศพัท ์

ตำมทีร่ะบุดำ้นล่ำงนี้

※เมือ่มาปรกึษาทีเ่คานเ์ตอร ์ ขอใหท้ าการจองวนัเวลาปรกึษาล่วงหน้าดว้ย

แนะน ำมุมใหค้ ำปรกึทษำดำ้นแรงงำนส ำหรบัชำวตำ่งชำติ

เนือ้หำใหค้ ำปรกึทษำ：คำ่แรง/คำ่ท ำงำนล่วงเวลำ ทีไ่ม่ไดร้บักทำรจำ่ย กทำรเลกิทจำ้งโดยไม่มี

กทำรแจง้เลกิทจำ้งล่วงหนำ้ เป็นตน้

ภำษำองักทฤษ
จนัทร ์ องัคำร พุธ พฤหสับดี

ศุกทร ์

ภำษำจนี
จนัทร ์ องัคำร พุธ

พฤหสับดี ศกุทร ์

ภำษำตำกทำล็อกท จนัทร ์ องัคำร พุธ ศกุทร ์

ภำษำเวยีดนำม องัคำร พฤหสับดี ศกุทร ์

ภำษำเนปำล จนัทร ์ องัคำร พุธ

พฤหสับดี

ภำษำกทมัพูชำ

（ภำษำเขมร）
พุธ

ภำษำมองโกทล ศกุทร ์

ส ำนักทงำนแรงงำนโตเกทยีว

หน่วยใหค้ ำปรกึทษำและชว่ยเหลอืพเิศษ

ส ำหรบัชำวตำ่งชำติ

☎03-5361-8728

รหสัไปรษณีย ์160-0004
ช ัน้13 ยตสยึะ ทำวเวอร ์

1-6-1 ยตสยึะ ชนิจกุทคุุ

ต ัง้อยูใ่นศนูยช์ว่ยเหลอืกทำรพ ำนักทของ

ชำวตำ่งชำติ (FRESC)

สำยเจอำร ์ /รถไฟโตเกทยีวเมโทร สำยนันโบกทุ
ลงสถำนียตสยึะ เดนิ 1 นำที
รถไฟโตเกทยีวเมโทร สำยมำรโุนะอุจิ ลงสถำนียตสยึะ เดนิ 3 นำที

ภำษำองักทฤษ จนัทร ์ องัคำร

ภำษำจนี องัคำร พฤหสับดี ศกุทร ์

ภำษำพม่ำ จนัทร ์

ภำษำเกทำหลี พฤหสับดี ศกุทร ์

ภำษำไทย พุธ

ภำษำอนิโดนิเซยี พุธ

ส ำนักทงำนตรวจสอบมำตรฐำนแรงงำน

ชนิจกุทุ

☎03-5338-5582
※เมือ่มาปรกึษาทีเ่คานเ์ตอร ์ ขอใหท้ าการจองวนัเวลา

ปรกึษาล่วงหน้าดว้ย

รหสัไปรษณีย ์169-0073
4-4-1 เฮยีะคนิุนโจว ชนิจกุทคุุ

ช ัน้4 อำคำรส ำนักทงำนแรงงำนชนิจกุทุ

สำยเจอำร ์ ลงสถำนีทำคำดะโนะบำบะ ทำงออกทโทยำมะ เดนิ 5 นำที

สำยเซบุชนิจกุทุ ลงสถำนีทำคำดะโนะบำบะ ทำงออกทโทยำมะ

เดนิ 7 นำที

รถไฟโตเกทยีวเมโทร สำยโทซยั ลงสถำนีทำคำดะโนะบำบะ

เดนิ 10 นำที

（タイ語）

※เมือ่มาปรกึษาทีเ่คานเ์ตอร ์ ขอใหท้ าการจองวนัเวลา

ปรกึษาล่วงหน้าดว้ย

ภำษำจนี พุธ ศกุทร ์

ภำษำตำกทำล็อกท จนัทร ์ พฤหสับดี

ส ำนักทงำนตรวจสอบมำตรฐำนแรงงำน

ชนิะงะวะ

☎03-3440-7556
※เมือ่มาปรกึษาทีเ่คานเ์ตอร ์ ขอใหท้ าการจองวนัเวลา

ปรกึษาล่วงหน้าดว้ย

รหสัไปรษณีย ์141-0021
3-13-26 คำมโิอซำกทิ ชนิะงะวะคุ
สำยเจอำร ์ ลงสถำนีเมะกทโุระ หรอื สถำนีโกทะทนัดะ เดนิ 7 นำที



กทระทรวงสำธำรณสุข แรงงำน และสวสัดกิทำรไดจ้ดัตัง้ “สำยด่วนใหค้ ำปรกึทษำส ำหรบัผูท้ ำงำนชำวต่ำงชำต”ิทีจ่ะตอบสนองกทำรขอ
ค ำปรกึทษำจำกทผูท้ ำงำนชำวต่ำงชำติ ซ ึง่นอกทเหนือจำกทภำษำองักทฤษและภำษำจนีแลว้ ยงัรองรบัอกีท13ภำษำดงัทีร่ะบุไวด้ำ้นลำ่งนีด้ว้ย
“สำยด่วนใหค้ ำปรกึทษำส ำหรบัผูท้ ำงำนชำวต่ำงชำต”ิจะอธบิำยกทฎหมำย แนะน ำหน่วยงำนทีเ่กทีย่วขอ้งฯลฯ เกทีย่วกทบัปัญหำจำกทเงือ่นไข
กทำรท ำงำน
กทำรปรกึทษำกทบั”สำยด่วนใหค้ ำปรกึทษำส ำหรบัผูท้ ำงำนชำวต่ำงชำต”ิ จะมคี่ำใชจ้ำ่ย8.5เยน(รวมภำษี)ต่อ180วนิำที จำกทโทรศพัทบ์ำ้น
และ10เยน(รวมภำษี)ต่อ180วนิำที เมือ่โทรจำกทโทรศพัทม์อืถอื

สายดว่นใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัเง่ือนไขการท างาน

สายดว่นใหค้ าปรกึษาส าหรบัผูท้ างานชาวตา่งชาติ

“สำยด่วนใหค้ ำปรกึทษำเกทีย่วกทบัเงือ่นไขกทำรท ำงำน” เป็นงำนทีก่ทระทรวงสำธำรณสขุ แรงงำนและสวสัดกิทำร จำ้งด ำเนินกทำร สำมำรถ

โทรฟรจีำกททีใ่ดก็ทไดท้ัว่ประเทศญีปุ่่น ทัง้จำกทโทรศพัทบ์ำ้น โทรศพัทม์อืถอื โทรศพัทส์ำธำรณะ

กทำรปรกึทษำ”สำยด่วนใหค้ ำปรกึทษำเกทีย่วกทบัเงือ่นไขกทำรท ำงำน” นอกทจำกทภำษำญีปุ่่น ภำษำองักทฤษและภำษำจนีแลว้ ยงัรองรบัอกีท14
ภำษำดงัทีร่ะบุดำ้นล่ำงดว้ย ซึง่จะอธบิำยกทฎหมำย แนะน ำหน่วยงำนทีเ่กทีย่วขอ้งฯลฯ เกทีย่วกทบัปัญหำจำกทเงือ่นไขกทำรท ำงำน หลงั

ส ำนักทงำนแรงงำนจงัหวดัและส ำนักทงำนตรวจสอบมำตรฐำนแรงงำนปิดท ำกทำรหรอืในวนัหยุด

ภาษา วนัทีใ่หบ้รกิาร เวลาใหบ้รกิาร หมายเลขโทรศพัท ์

ภาษาองักฤษ

จนัทร ์- ศุกทร ์

10.00－15.00น.

（ยกทเวน้12.00-13.00น.）

0570-001701

ภาษาจนี 0570-001702

ภาษาโปรตุเกส 0570-001703

ภาษาสเปน 0570-001704

ภาษาตากาล็อก จนัทร ์- ศุกทร ์ 0570-001705

ภาษาเวยีดนาม จนัทร ์- ศุกทร ์ 0570-001706

ภาษาพม่า จนัทร ์ 0570-001707

ภาษาเนปาล จนัทร ์ องัคำร พุธ พฤหสับดี 0570-001708

ภาษาเกาหลี พฤหสับดี ศุกทร ์ 0570-001709

ภาษาไทย

พุธ

0570-001712

ภาษาอนิโดนิเซยี 0570-001715

ภาษากมัพูชา

（ภาษาเขมร）
0570-001716

ภาษามองโกล ศุกทร ์ 0570-001718

ภาษา วนัทีใ่หบ้รกิาร เวลาใหบ้รกิาร หมายเลขโทรศพัท ์

ภาษาญีปุ่่น

จนัทร₋์อำทติย ์

（ทกุทวนั）

〇 วนัธรรมดำ（จนัทร₋์ศุกทร）์

17.00－22.00น.

〇 วนัเสำรอ์ำทติย ์

และวนัหยุดนักทขตัฤกทษ ์

9.00－21.00น.

0120-811-610

ภาษาองักฤษ 0120-531-401

ภาษาจนี 0120-531-402

ภาษาโปรตุเกส 0120-531-403

ภาษาเสปน องัคำร พฤหสับดี ₋เสำร ์ 0120-531-404

ภาษาตากาล็อก องัคำร พุธ เสำร ์ 0120-531-405

ภาษาเวยีดนาม พุธ ศุกทร ์ เสำร ์ 0120-531-406

ภาษาพม่า

พุธ อำทติย ์
0120-531-407

ภาษาเนปาล 0120-531-408

ภาษาเกาหลี

พฤหสับดี อำทติย ์

0120-613-801

ภาษาไทย 0120-613-802

ภาษาอนิโดนิเซยี 0120-613-803

ภาษากมัพูชา

(ภาษาเขมร)
จนัทร ์ เสำร ์

0120-613-804

ภาษามองโกล 0120-613-805


