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Ⅸ‐２ หน่วยงานให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นภาษาต่างประเทศ 

ช่ือ 
ปรึกษาเนือ้เร่ื

อง 
ภาษาทีใ่ห้บริการ วันท างาน สถานทีต่ิดต่อ 

Osaka Information 
Service for Foreign 
Residents 

หน่วยงานให้ค าปรึ
กษาแนะน าส าหรับ
ชาวต่าง 
ชาติจังหวัดโอซาก้
า 

 
รวมการใหค้  า
ปรกึษาเรื่องทั่
วไป 

 

ภาษาองักฤษ, 
โปรตเุกส, สเปน, 
ฟิลิปปินส,์ ไทย, 
จีน, 
เกาหลี-เกาหลีเหนื
อ, 
เวียดนาม,อินโดนีเ
ซีย,เนปาล 

จนัทร,์ ศกุร ์
9:00-20:00 

องัคาร, พธุ, 
พฤหสั 
9:00-17:30 

ยกเวน้วนัหยุดรา
ชการและช่วงปีใ
หม่ 
(29ธ.ค.-3ม.ค.) 
ทกุวนัอาทิตยท์ี่ 
2และ 4 
ของเดือน 
13:00-17:00 

06-6941-2297  
   ปรกึษาทางอีเมล ์  
(ภาษาญ่ีปุ่ น, องักฤษ) 
Jouhou-c@ofix.or.jp 
 
URL 

http://www.ofix.or.jp/life
/index.html 

Osaka 

International 

House Foundation 

มูลนิธิแลก 
เปล่ียนระหว่างปร
ะเทศอินเตอรเ์นชั่
นแนลเฮาท ์

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหล ี
-เกาหลีเหนือ,เวียดน
าม,ฟิลิปปินส ์
(ทกุวนั) 
 

จนัทร-์ ศกุร ์
9:00-19:00 

เสาร,์ อาทิตย,์ 
วนัหยุดราชการ 
9:00-17:30 

ยกเวน้วนัหยุด 
ราชการและช่วง
สิน้ปีปีใหม่
（12/29～1/3） 

 
06-6773-6533 

 

URL 

http://www.ih-osaka.or.j
p/ 

 
 

Kansai Lifeline 

ไลฟ์ไลน ์
เส้นชีวิตคันไซ 

ภาษาจีนไตห้วนั(ฮกเ
กีย้น), 
ภาษาจีนกลาง 

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

06-6441-9595 
 
URL 

http://kansai-seimeisen.
com/about_1.html 

Immigration 
General 
Information Center 
for Foreign 
Nationals 

ศูนยข์่าวสาร 
ท่ัวไปเกี่ยวกับ 
วีซ่าส าหรับคนต่าง
ชาติ 

ใหค้  าปรกึษาเ
ก่ียวกบัสถาน
ภาพการพ านั
ก  

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหล-ีเกาหลีเหนือ, 
สเปน, โปรตเุกส  
เวียดนาม, 
ฟิลิปปินส,์ เนปาล, 
อินโดนีเซีย,ไทย, 
เขมร(กมัพชูา) , 
พม่า, มองโกเลีย, 
ฝรั่งเศส, สิงหล, 
และภาษาอรูด ู
  

จนัทร-์ศกุร ์
8:30-17:15 

 
0570-013-904 

03-5796-7112  

(IP, PHS, ต่างประเทศ) 

URL 

http://www.immi-moj.go

.jp/info/index.htm 

 
 

http://www.ofix.or.jp/life/index.html
http://www.ofix.or.jp/life/index.html
http://www.ih-osaka.or.jp/
http://www.ih-osaka.or.jp/
http://kansai-seimeisen.com/about_1.html
http://kansai-seimeisen.com/about_1.html
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.htm
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.htm
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ช่ือ 
ปรึกษาเนือ้เร่ื

อง 
ภาษาทีใ่ห้บริการ วันท างาน สถานทีต่ิดต่อ 

 

(Association       

of Medical Doctors 

of Asia) AMDA 

International 

Medical 

Information Center 

  

ศูนยข์้อมูลข่าวสาร 
สถานพยาบาล 
นานาชาติ 
แอมด้า 
(สมาคมแพทธแ์ห่ง
เอเซีย) 

 
 
ใหค้  าปรกึษา
ทางการแพท
ย ์
 
 
(แนะน าระบบ 
รกัษาพยาบา
ล 
ของญ่ีปุ่ น /   
แนะน าสถาน 
พยาบาลที่ 
สามารถให ้
บรกิารดว้ย 
ภาษาต่าง 
ประเทศได ้
และบรกิารลา่
ม 
เป็นตน้) 
 
 
 
 

ภาษาญ่ีปุ่ นง่ายๆ 

จนัทร-์ศกุร ์
10:00 - 16:00 

ยกเวน้วนัหยดุ 
ราชการและช่ว
งสิน้ปีปีใหม่
（12/29 - 1/3） 
 

 
 03-6233-9266 

 (โตเกียวเซ็นเตอร)์ 
URL 

https://www.amdamedi
calcenter.com/ 

 

 
NPO CHARM 

 (Center for Health 
and Rights of 
Migrants) 
 

องคก์รพัฒนา 
เอกชน  ชารม์ 
 
(ศนูยส์ขุภาพและ 
สิทธิของแรงงาน 
ขา้มชาต)ิ 

 
 
ใหค้  าปรกึษา
ทางการแพท
ย ์
 
 
(ใหค้  าปรกึษา
ดว้ยนานาภา
ษาเก่ียวกบัเรื่
องอาการติดเ
ชือ้ทางเพศสั
มพนัธ ์ เช่น 
เอชไอวี) 
 
 
 
 

ภาษาสเปน, 
โปรตเุกส, 
องักฤษ, 
 

องัคาร 
16:00 - 20:00 

 
 06-6354-5901 

 

สามารถมาปรกึษาที่ส  านั
กงานได ้
 
URL 

http://www.charmjapan.
com/ 

ภาษาจีน  
 
พธุ 
16:00 - 20:00 

 

 
ภาษาองักฤษ 
 

 
 
 พฤหสับดี 
16:00 - 20:00 

https://www.amdamedicalcenter.com/
https://www.amdamedicalcenter.com/
http://www.charmjapan.com/
http://www.charmjapan.com/
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ช่ือ 
ปรึกษาเนือ้เร่ื

อง 
ภาษาทีใ่ห้บริการ วันท างาน สถานทีต่ิดต่อ 

Osaka 

Employment 

Service Center for 

Foreigners 

 
ศูนยบ์ริการบริหาร
แรงงานต่างด้าว 
โอซาก้า 

ใหค้  าปรกึษาเ
รื่องแรงงาน 
(ใหค้  า 
ปรกึษาและแ
นะน าอาชีพแ
ก่นกัศกึษาต่า
งชาติและผูท้ี่เ
ชี่ยวชาญทาง
ดา้นเทคโนโล
ยี) 
 

ภาษาองักฤษ, 
จีน, โปรตเุกส 

(ยกเวน้วนัหยดุ 
ราชการ 
และช่วง 

สิน้ปี-ปีใหม่   
บาง 

กรณีวนัท างานจ
ะ 

เปลี่ยนไป) 
13:00-18:00 

จนัทร～์ศกุร ์

 
16th Floor 
Hankyu Grand Building 
8-47 Kakuda-cho, 
Kita-ku, Osaka City  
 
ชัน้ 16 
ตกึฮงัคิวแกรนดบ์ิลดิง 
8-47 คะคดุะ-โจว、
คิตะ-ค、ุ 
โอซากา้    
 06-7709-9465 

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

ภาษาสเปน 
 

องัคาร・ 
พฤหสับดี 
13:00 - 18:00 

ภาษาเวียดนาม 
 

ทกุวนัพธุที่ 2,  
 ที่ 3 และ ที่ 5 
ของเดือน ・  

ทกุวนัพฤหสับ
ดี 
13:00 - 18:00 

 

ภาษาเนปาล 
 

พธุ  
13:00 - 18:00 

ใหค้  าปรกึษาเ
รื่องแรงงาน 
(ค าแนะน า 
เก่ียวกบัวีซ่า) 

 
 

จนัทร～์ศกุร ์
11: 00 - 18:00 

กรุณาติดต่อลว่
งหนา้และ 
จองวนัเวลา 
 

Hello Work (Sakai) 

ฮัลโหลเวิรค์ 
(สาไก) 

 

ใหค้  าปรกึษาเ
รื่องแรงงาน  

ภาษาจีน   
(จนัทร ์/ องัคาร) 
ภาษาโปรตเุกส 
 (พฤหสับดี) 
ภาษาสเปน 
 (วนัพธุ ที่ 2 
และที่ 4ของเดือน 
・ทกุวนัศกุร)์ 

จนัทร～์ศกุร ์
13:00 - 17:00 

หากคณุตอ้งกา
รลา่มคณุตอ้งติ
ดต่อเราลว่งหน้
า 
 

 
 072-222-5049 

 
URL  

https://jsite.mhlw.go.jp/
osaka-hellowork/list/sa
kai/madoguchi_goanna
i.html 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/sakai/madoguchi_goannai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/sakai/madoguchi_goannai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/sakai/madoguchi_goannai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/sakai/madoguchi_goannai.html
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ช่ือ 
ปรึกษาเนือ้เร่ื

อง 
ภาษาทีใ่ห้บริการ วันท างาน สถานทีต่ิดต่อ 

 
 
 
“The Advisor for 
Foreign Workers”, 
Osaka Labor 
Bureau 

หน่วยงานให้ค าปรึ
กษาส าหรับคนงาน
ต่างชาติกรมแรงงา
นโอซาก้า 

 
 
ใหค้  าปรกึษาเ
ก่ียวกบัเงื่อนไ
ข 
ดา้นแรงงาน 

 
 
ภาษาองักฤษ 
 (จนัทร ์/ 
พธุ/ศกุร)์ 
ภาษาโปรตเุกส 
 (พธุ / พฤหสับดี) 
ภาษาจีน 
(องัคาร/พธุ/พฤหสั
บดี/ศกุร)์ 
ภาษาเวียดนาม 

(ศกุร)์ 
 

9:30 - 17:00 

ไม่รวมเวลา 
12:00 ถึง 13:00 
น.วนัในสปัดา
หอ์าจมีการเปลี่
ยนแปลง 
ดงันัน้โปรดตรว
จสอบลว่งหนา้
ก่อนที่คณุจะม
า 

 
 
 
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/ho
urei_seido_tetsuzuki/a
dvisor_foreign_workers
.html 

 

 

 

Telephone 

Consultation 

Service for Foreign 

Workers 

หน่วยงานให้ค าปรึ
กษาทางโทรศัพท์
ส าหรับคนงานต่าง
ชาติ 

 
 
ใหค้  าปรกึษาเ
ก่ียวกบัเงื่อนไ
ข 
 
ดา้นแรงงาน,
อธิบายเก่ียวกั
บเรื่องกฎหมา
ย 
และแนะ
น าส านกังาน 
ต่างๆที่เก่ียวข้
อง 

ภาษาองักฤษ 
 (จนัทร～์ศกุร)์ 

 
 
 
 
 

10:00 - 15:00 

(ยกเวน้ 
12:00 - 13:00) 

 

0570-001701  

ภาษาจีน 
(จนัทร～์ศกุร)์ 

0570-001702  

ภาษาโปรตเุกส 
(จนัทร～์ศกุร)์ 0570-001703 

ภาษาสเปน 
(จนัทร～์ศกุร)์ 0570-001704 

ภาษาตากาล็อก 
(จนัทร～์ศกุร)์ 0570-001705 

ภาษาเวียดนาม 
(จนัทร～์ศกุร)์ 
 

0570-001706 

ภาษาพม่า 
(จนัทร)์ 
 

0570-001707 

ภาษาเนปาล 
(องัคาร,พธุ, 
พฤหสับดี) 

0570-001708 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/advisor_foreign_workers.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/advisor_foreign_workers.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/advisor_foreign_workers.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/advisor_foreign_workers.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/advisor_foreign_workers.html
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ช่ือ 
ปรึกษาเนือ้เร่ื

อง 
ภาษาทีใ่ห้บริการ วันท างาน สถานทีต่ิดต่อ 

Osaka Prefectural 
General Labor 
Office  

หน่วยส านักงานให้
ค าปรึกษาแรงงาน
ท่ัวไปจังหวัดโอซา
ก้า 
 

ใหค้  าปรกึษาเ
ก่ียวกบัปัญห
า /  
เร่ืองกลุม้ใจใ
นท่ีท างานแล
ะปัญหาแรงง
านทั่วไป 

 
 
ภาษาองักฤษ, 
จีน,  เวียดนาม 

จนัทร～์ศกุร ์  
9:00 - 18:00 

ในกรณีที่จ  าเป็
น 
ตอ้งมีลา่ม 
กรุณาติดต่อลว่
งหนา้ 
 

3rd floor, West wing of L 

Osaka Building 2-5-3, 

Ishimachi,Chuo-ku, 

Osaka City 

 

ชัน้ 3 ตกึเอรุโอซากา้ 
ตกึทิศใต ้
2-5-3 อิชิโจว、จโูอ-ค、ุ 
โอซากา้    
 
06-6946-2610 

URL 

http://www.pref.osaka.l
g.jp/sogorodo/soudan/ 

 

 

 

Osaka Prefecture 

Female 

Consultation 

Center 

ศูนยป์รึกษาส าหรั
บสตรี 
จังหวัดโอซาก้า 

ใหค้  าปรกึษาเ
ก่ียวกบัปัญห
า /  
เร่ืองกลุม้ใจข
องสตรี 

 
 
ภาษาองักฤษ, 
จีน, 
เกาหลี-เกาหลีเหนื
อ, โปรตเุกส, 
สเปน, 
ไทย,เวียดนาม, 
ฟิลิปปินส,์ 
อินโดนีเซีย,เนปาล 
 

 

จนัทร～์ศกุร ์  
9:00 - 17: 30 

 

 

 

06-6949-6181  

URL 

http://www.pref.osaka.l
g.jp/joseisodan/shokai.
html  

 
 
Human Rights  
Consultation Center, 
Human Rights 
Protection 
Department , 
Osaka Legislation 
Bureau 
 
ส านักงานที ่
ปรึกษาด้าน 
สิทธิมนุษยชน 
แผนกคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 
กรมกฎหมาย 
โอซาก้า 
 

ใหค้  าปรกึษาเ
ก่ียวกบัสิทธิม
นษุยชน 
 

ภาษาองักฤษ, 
จีน, 
เกาหลี-เกาหลีเหนื
อ,  
ฟิลิปปินส,์โปรตเุก
ส, 
เวียดนาม,เนปาล,
สเปน,อินโดนีเซีย, 
ไทย 
 

จนัทร～์ศกุร ์
9:00 - 17:00 

 

 
 0570-090911 

 

URL 

http://www.moj.go.jp/JI
NKEN/jinken21.html 

 
 

http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/soudan/
http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/soudan/
http://www.pref.osaka.lg.jp/joseisodan/shokai.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/joseisodan/shokai.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/joseisodan/shokai.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
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ช่ือ 
ปรึกษาเนือ้เร่ื

อง 
ภาษาทีใ่ห้บริการ วันท างาน สถานทีต่ิดต่อ 

 
 
Osaka Bar 

Association  

 
ศูนยป์รึกษาเร่ืองสิ
ทธิมนุษยชนทางโ
ทรศัพท ์
สมาคมทนายควา
มโอซาก้า 
 
 

ใหค้  าปรกึษาเ
ก่ียวกบัสิทธิม
นษุยชน  

ภาษาองักฤษ, 
จีน, 
เกาหลี-เกาหลีเหนื
อ, 
 

วนัศกุรท์ี่ 2 
และ4 
ของเดือน 
12:00 - 17:00 

06-6364-6251 

 
 
Japan Legal 
Support Center 
(Houterasu) 
 

ศูนยช์่วยเหลือ   
ด้านกฎหมายของ
ญ่ีปุ่ น(โฮเทราสุ) 
 
 

ใหค้  าปรกึษาเ
ก่ียวกบักฎหม
าย 

 
ภาษาองักฤษ, 
จีน, 
เกาหลี-เกาหลีเหนื
อ, 
สเปน,โปรตเุกส, 
เวียดนาม, 
ตากาล็อก, ไทย, 
เนปาล,อินโดนีเซีย 
 
 

จนัทร～์ศกุร ์
9:00 - 17:00 

 

 0570-078377 

URL 

http://www.houterasu.o

r.jp/multilingual/index.h

tml 

 

 
 

http://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html
http://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html
http://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html

