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Ⅸ‐２ หน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนําเป็นภาษาต่างประเทศ 
ชือ ปรึกษาเนือเรือง ภาษาทีให้บริการ วันทาํงาน สถานทตีิดต่อ 

Osaka 
Information 
Service for 
Foreign 
Residents 
หน่วยงานให้คาํป
รึกษาแนะนําสาํห
รับชาวต่าง 
ชาตจัิงหวัดโอซา
ก้า  

รวมการให้คํา
ปรึกษาเรืองทั
วไป 

 

ภาษาองักฤษ, 
โปรตเุกส, สเปน, 
ฟิลิปปินส์, ไทย, จีน, 
เกาหลี-เกาหลีเหนือ, 
เวียดนาม 

จนัทร์ - ศกุร์ 
9:00 - 17:30 

ยกเว้นวนัหยดุร
าชการและชว่ง
ปีใหม่ 
(29ธ.ค.-3ม.ค.) 

 

06-6941-2297  
   ปรึกษาทางอเีมล์  
(ภาษาญีปุ่ น, องักฤษ) 
Jouhou-c@ofix.or.jp  
URL 
http://www.ofix.or.jp/life/index.ht
ml 

Osaka 
International 
House 
Foundation 
มูลนิธิแลก 
เปลียนระหว่างป
ระเทศอินเตอร์เ
นชันแนลเฮาท์ 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหลี 
-เกาหลีเหนือ(ทกุวนั) 
 

จนัทร์ - ศกุร์ 
9:00 - 21:00 

ยกเว้นวนัหยดุร
าชการและชว่ง
สินปี- 
ปีใหม่ 

 

06-6773-6533 
 

URL http://www.ih-osaka.or.jp/ 

 
 

Kansai Lifeline 
ไลฟ์ไลน์ 
เส้นชีวิตคันไซ 

ภาษาจีนไต้หวนั(ฮกเ
กียน), 
ภาษาจีนกลาง 

องัคาร, 
พฤหสับดี, เสาร์ 
10:00 - 19:00 

 

06-6441-9595 
 
URL 

http://www.geocities.jp/kansaisei
meisen/ 

Immigration 
General 
Information 
Center for 
Foreign 
Nationals 
ศูนย์ข่าวสาร 
ทัวไปเกียวกับ 
วีซ่าสาํหรับคนต่
างชาต ิ

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัสถาน
ภาพการพํานั
ก  

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหลี-เกาหลีเหนือ, 
สเปน, โปรตเุกส 
ฯลฯ 

จนัทร์ - ศกุร์ 
8:30 - 17:15 

 

0570-013-904 

03-5796-7112  

(IP, PHS, ตา่งประเทศ) 

 
 

AMDA 
International 
Medical 
Information 
Center  

ศูนย์ข้อมูลข่าวส
าร 
สถานพยาบาล 
นานาชาต ิ
แอมด้า 

ให้คําปรึกษาทา
งการแพทย์ 
(แนะนําระบบ 
รักษาพยาบาล 
ของญีปุ่ น /   
แนะนําสถาน 
พยาบาลที 
สามารถให้ 
บริการด้วย 
ภาษาตา่ง 
ประเทศได้ 
และบริการลา่ม 
เป็นต้น) 

ภาษาญีปุ่ นง่ายๆ จนัทร์ - ศุกร์ 
10:00 - 15:00 

 

 03-6233-9266 

 (โตเกียวเซ็นเตอร์) 
URL http://amda-imic.com/ 
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ชือ ปรึกษาเนือเรือง ภาษาทีให้บริการ วันทาํงาน สถานทตีิดต่อ 
 

CHARM 
 

สาํนักงานชาร์ม 
 

ให้คําปรึกษา
ทางการแพทย์ 
(ให้คําปรึกษา
ด้วยนานาภา
ษาเกียวกบัเรื
องอาการติดเ
ชือทางเพศสมั
พนัธ์ เชน่ 
เอชไอวี) 

ภาษาสเปน, 
โปรตเุกส, องักฤษ 

องัคาร 
16:00 - 20:00 

 

 06-6354-5901 
 
สามารถมาปรึกษาทีสาํนกังานได้ 
 
URL 
http://www.charmjapan.com/ 

ภาษาไทย พธุ  
16:00 - 20:00 

ภาษาฟิลิปปินส์, 
องักฤษ 

พฤหสับดี 

16:00 - 20:00 

Osaka 
Employment 
Service Center 
for Foreigners 
 
ศูนย์บริการบริห
ารแรงงานต่างด้า
วโอซาก้า 

ให้คําปรึกษาเ
รืองแรงงาน 
(ให้คํา 
ปรึกษาและแ
นะนําอาชีพแ
ก่นกัศกึษาตา่
งชาตแิละผู้ ทีเ
ชียวชาญทาง
ด้านเทคโนโล
ยี) 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
โปรตเุกส 

 (ยกเว้นวนัหยดุ 
ราชการ และชว่ง 
สินปี-ปีใหม ่ 
บางกรณีวนัทําง

าน 
จะเปลียนไป) 
จนัทร์ - ศกุร์ 
13:00 - 18:00 

 
16th Floor 
Hankyu Grand Building 
8-47 Kakuda-cho, Kita-ku, 
Osaka City  
 

ชนั 16 ตกึฮงัควิแกรนด์บลิดิง 
8-47 คะคดุะ-โจว、คติะ-ค、ุ 

โอซาก้า   
06-7709-9465 
  
 

URL 
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka
-foreigner/ 
 
 

ภาษาสเปน องัคาร / 

พฤหสับดี 
13:00 - 18:00 

ให้คําปรึกษาเ
รืองแรงงาน 
(คําแนะนํา 
เกียวกบัวีซา่) 

 จนัทร์ - ศกุร์ 
14:00 - 18:00 
กรุณาติดตอ่ลว่
ง 
หน้าและจองวนั
เวลา   

Hello Work 
(Sakai) 
ฮัลโหลเวิร์ค 
(สาไก) 

 
ให้คําปรึกษาเ
รืองแรงงาน  

 
ภาษาจีน / โปรตเุกส / 

สเปน 

 
จนัทร์ - ศกุร์ 
13: 00 – 17: 00 

ในกรณีทีจําเป็
น 
ต้องมีลา่ม 
กรุณาติดตอ่ลว่
งหน้า 

 
072-222-5049 
 
URL  
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka
-hellowork/list/sakai/madoguc
hi_goannai.html 
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“The Advisor for 
Foreign 
Workers”, 
Osaka Labor 
Bureau 

หน่วยงานให้คาํ
ปรึกษาสาํหรับค
นงานต่างชาตกิร
มแรงงานโอซาก้
า 

 
ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัเงือนไ
ข 
ด้านแรงงาน 

 
ภาษาองักฤษ 
 (จนัทร์ / พธุ) 
ภาษาโปรตเุกส 
 (พธุ / พฤหสับดี) 
ภาษาจีน (พธุ) 
 

 
9:00  – 17: 00 

(ยกเว้น12:00 - 

13:00) 
อาจมีการ 
เปลียนวนั   
กรุณาติดตอ่ 
ลว่งหน้า 

 
9 F Building No.2, Osaka 
Goudouchousha  
(government office complex) 
4-1-67 Otemae, Chuo-ku, 
Osaka City    
 
06-6949-6490 
URL  
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka
-roudoukyoku/hourei_seido_t
etsuzuki/advisor_foreign_wor
kers.html 

Telephone 
Consultation 
Service for 
Foreign 
Workers 
หน่วยงานให้คาํ
ปรึกษาทางโทรศั
พท์สาํหรับคนงา
นต่างชาต ิ

 

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัเงือนไ
ข 
ด้านแรงงาน,
อธิบายเกียวกั
บเรืองกฎหมา
ย 
และแนะนํา
สํานกังาน 
ตา่งๆทีเกียวข้
อง 

ภาษาองักฤษ 
 (จนัทร์ - ศกุร์) 

10:00 - 15:00 
(ยกเว้น 
12:00 - 13:00)      
 
 

 
0570-001701  

ภาษาจีน 
(จนัทร์ - ศกุร์) 

 
0570-001702  

ภาษาโปรตเุกส(จนัท
ร์ - ศกุร์) 

 
0570-001703 

ภาษาสเปน 
(องัคาร,พฤหสั,ศกุร์) 

 
0570-001704 

ภาษาฟิลิปปินส์ 

(องัคาร, พธุ) 

 
0570-001705 

ภาษาเวียดนาม 

(พธุ, ศกุร์) 
 
0570-001706 

 
Osaka 
Prefectural 
General Labor 
Office  
หน่วยสาํนักงานใ
ห้คาํปรึกษาแรงง
านทัวไปจังหวัดโ
อซาก้า 

 

 

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัปัญห
า /  
เรืองกลุ้มใจใ
นทีทํางานแล
ะปัญหาแรงง
านทวัไป 

 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
 

จนัทร์ – ศกุร์ 
9:00 - 17:45 
 

ในกรณีทีจําเป็
น 
ต้องมีลา่ม 
กรุณาติดตอ่ลว่
งหน้า 

3rd floor, West wing of L 
Osaka Building 2-5-3, 
Ishimachi,Chuo-ku, Osaka 
City 

ชนั 3 ตกึเอรุโอซาก้า ตกึทิศใต้ 
2-5-3 อิชิโจว、จโูอ-ค、ุ 

โอซาก้า   
06-6946-2608 
URL 
http://www.pref.osaka.lg.jp/sogor
odo/soudan/ 

Osaka 
Prefecture 
Female 
Consultation 
Center 
ศูนย์ปรึกษาสาํห
รับสตรี 
จังหวัดโอซาก้า 

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัปัญห
า /  
เรืองกลุ้มใจข
องสตรี 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหลี-เกาหลีเหนือ, 
โปรตเุกส, สเปน, 
เวียดนาม,ฟิลิปปินส์, 
ไทย 

จนัทร์ - ศุกร์  
9:00 - 17:30 
 

 

06-6949-6181  

URL 
http://www.pref.osaka.lg.jp/joseis
odan/shokai.html  
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ชือ ปรึกษาเนือเรือง ภาษาทีให้บริการ วันทาํงาน สถานทตีิดต่อ 
Human Rights  
Consultation 
Center, Human 
Rights 
Protection 
Department , 
Osaka 
Legislation 
Bureau 
สาํนักงานทีปรึกษ
าด้านสทิธิมนุษยช
น แผนก 
คุ้มครองสทิธิ 
มนุษยชนกรม 
กฎหมายโอซาก้า 

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัสิทธิม
นษุยชน 
 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหลี-เกาหลีเหนือ, 
ฟิลิปปินส์,โปรตเุกส, 
เวียดนาม 

 

จนัทร์ - ศุกร์  
9:00 - 16:00 
(ยกเว้น 
12:00 - 13:00)      
 

 

 0570-090911 
 
URL 
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jin
ken21.html 
 

Osaka Bar 
Association 
ศูนย์ปรึกษาเรืองสิ
ทธิมนุษยชนทางโท
รศัพท์ 
สมาคมทนายความ
โอซาก้า 

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัสิทธิม
นษุยชน  

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหลี- เกาหลีเหนือ 

วนัศุกร์ที 2 
และ4 ของเดือน 
12:00 - 17:00 

 

06-6364-6251 

Japan Legal 
Support Center 
(Houterasu) 
ศูนย์ช่วยเหลือ   
ด้านกฎหมายของ
ญีปุ่น(โฮเทราสุ) 

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบักฎหม
าย 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหลี - 
เกาหลีเหนือ 
สเปน, โปรตเุกส, 
เวียดนาม,ฟิลิปปินส์ 

จนัทร์ – ศุกร์ 
9:00 - 17:00 

 

 0570-078377 

URL 

http://www.houterasu.or.jp/multili

ngual/index.html 

 

 

 


