
การก าหนดพืน้ทีค่วามรับผดิชอบของส านักงานประกนัสังคม  กรมการจัดหางาน และกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

ส านักงานประกนัสังคม ส านักจดัหางาน ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หมายเหตุ 

ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่  1  
อาคารกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (ภายในบริเวณ
กระทรวงมหาดไทย) ชั้น 4  ถนนอษัฎางค์ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200โทร. 02-622-2526      
ไดแ้ก่  

- เขตดุสิต 
- เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

- เขตพระนคร 
- เขตสมัพนัธวงศ ์

 

ส านักงานจดัหางานกรุงเทพเขตพืน้ที่ 1     
อาคารกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
( เ ดิ ม )  ชั้ น  1  – 2   ภ า ย ใ น บ ริ เ ว ณ
ก ร ะท ร ว ง มห า ด ไ ท ย  ถนน เ ฟ่ื อ ง นค ร              
แขวงวดัราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200  โทร.โทร. 0-2233-2684   
ไดแ้ก่  

- เขตดุสิต 
- เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

- เขตพระนคร  
- เขตสมัพนัธวงศ ์
 

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1      
อาคารกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  (เดิม) 
ชั้น 1, 2  ภายในกระทรวงมหาดไทย แขวงราชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-0960 
ไดแ้ก่ 

- เขตดินแดง 
- เขตหว้ยขวาง 
- เขตพญาไท 
- เขตราชเทว ี

 

 

ส านักงานประกนัสังคม ส านักจดัหางาน ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หมายเหตุ 

ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่  2  

 เลขท่ี  70 ซอย 10 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ    แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ โทร. 02-954-2577 (27 คู่สาย)        

ไดแ้ก่ 

- เขตจตุจกัร  
- เขตดอนเมือง 
- เขตบางซ่ือ 
- เขตบางเขน 
- เขตหลกัส่ี 
 

ส านักงานจดัหางานกรุงเทพเขตพืน้ที่ 2     
เลขท่ี 6 ซอยรัชดาภิเษก 70 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
บางซ่ือ กรุงเทพฯ โทร. 0-2910-0944  
ไดแ้ก่  

- เขตจตุจกัร  
- เขตดอนเมือง 
- เขตบางซ่ือ 
- เขตบางเขน 

                   -      เขตหลกัส่ี 

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 2  
ส านกังานเขตจุตจกัร ชั้น  7 ซอยวิภาวดีรังสิต 34 ถนน
วิ ภ า ว ดี รั ง สิ ต  เ ข ต จุ ต จั ก ร  ก รุ ง เ ท พฯ  1 0 9 0 0  
โทร. 0-2513-5169-70   
ไดแ้ก่ 

- เขตจตุจกัร 
- เขตดอนเมือง 
- เขตบางเขน 
- เขตบางซ่ือ 
- เขตหลกัส่ี 

 



ส านักงานประกนัสังคม ส านักจดัหางาน ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หมายเหตุ 

ส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครเขตพืน้ที่ 3 

อาคาร 11 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี      แขวงดิน
แดง กรุงเทพฯโทร. 0-2248-4867 และ 0-2245-1220 

ไดแ้ก่  

- เขตดินแดง 
- เขตพญาไท    
- เขตราชเทว ี
- เขตหว้ยขวาง 

 

 

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่  3     
เ ลข ท่ี  1 9  อ าค า รพงษ์ สุ ภี  ชั้ น  2  และ  4         
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2617-6567  
ไดแ้ก่  

- เขตดินแดง 
- เขตพญาไท 
- เขตราชเทว ี
- เขตหว้ยขวาง 

 
 

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3   
อาคารส านักงานประกันสังคม ชั้น 8 ในบริเวณ
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 
ก รุ ง เ ท พ ฯ   โ ท ร . 0 -2 2 4 7 -7 9 0 3   
ไดแ้ก่ 

- เขตดินแดง 
- เขตพญาไท 
- เขตราชเทว ี
- เขตหว้ยขวาง 

 

ส านักงานประกนัสังคม ส านักจดัหางาน ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หมายเหตุ 

ส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครเขตพืน้ที่ 4 

เลขท่ี  144/18-22 ซอยสีลม 10 ถนนสีลม แขวงสุรวงศ ์เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 10500  โทร. 0-2634-0180-195  

ไดแ้ก่  

- เขตบางรัก  
- เขตปทุมวนั 

 

 

ส านักงานจดัหางานกรุงเทพเขตพืน้ที่ 4     
 เลขท่ี 438/115 ซอยจันทร์ 47 ถนนจันทร์     
แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2211-8167  
ไดแ้ก่  

- เขตบางรัก 
- เขตปทุมวนั 
- เขตยานนาวา 
- เขตสาธร 
- เขตบางคอแหลม 

 
 

กลุ่มงานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานพืน้ที่ 4 
ส านกังานเขตสาธร ชั้น 6 ถนนจนัทร์ 24 เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2212-9881 
ไดแ้ก่  

- เขตบางรัก 
- เขตปทุมวนั 
- เขตยานนาวา 
- เขตบางคอแหลม 
- เขตสาธร 

 

 



ส านักงานประกนัสังคม ส านักจดัหางาน ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หมายเหตุ 

ส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครเขตพืน้ที่ 5 
 เลขท่ี 309, 311 ซอยรัชดา 6 ถนนรัชดา-ท่าพระ แขวงบุคคโล 
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
โทร. 0-2476-9016-9, 0-2476-9979-83              
ไดแ้ก่  

- เขตคลองสาน 
- เขตธนบุรี 
- เขตบางกอกนอ้ย 
- เขตบางกอกใหญ่ 
- เขตบางพลดั 
 

ส านักงานจดัหางานกรุงเทพเขตพืน้ที่ 5    
 ห้างสรรพสินคา้พาตา้ ป่ินเกลา้ ชั้น 4 เลขท่ี 125 
ถนนสม เด็ จพระ ป่ิน เ กล้า  แข วงบ า ง ยี่ ข ัน           
เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2434-6575 
ไดแ้ก่  

- เขตคลองสาน 
- เขตธนบุรี 
- เขตบางกอกนอ้ย 
- เขตบางกอกใหญ่ 
- เขตบางพลดั 

กลุ่มงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานพืน้ที่ 5 
 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด ส านักงานลาดหญา้ ชั้น3 
เลขท่ี 308 ถนนลาดหญา้ แขวงลาดหญา้ แขวงคลอง
สาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10200    
โทร. 0-2439-0772   
ไดแ้ก่ 

- เขตคลองสาน 
- เขตธนบุรี 
- เขตบางพลดั 
- เขตบางกอกนอ้ย 
- เขตบางกอกใหญ่ 
 
 

 

ส านักงานประกนัสังคม ส านักจดัหางาน ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หมายเหตุ 

ส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครเขตพืน้ที่ 6 
 อาคารทาคูนิ ชั้น 4 – 5 เลขท่ี 140/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง
บางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160    โทร. 0-2455-8989  
ไดแ้ก่  

- เขตตล่ิงชนั  
- เขตทววีฒันา 
- เขตบางแค 
- เขตภาษีเจริญ 
- เขตหนองแขม 

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ที่ 6    
เลขท่ี 24/6 ชั้น 6 อาคารเอสซี พลาซ่า      สถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (สายใต)้    ถนนบรมราช
ชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 
โทร. 0-2422-3915-19      ต่อ 177   
ไดแ้ก่  

- เขตตล่ิงชนั  
- เขตทววีฒันา 
- เขตบางแค 
- เขตภาษีเจริญ 
- เขตหนองแขม 

 

 

กลุ่มงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานพืน้ที่ 6 
อาคารกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (ส่วนแยก
ตล่ิงชัน)  22 /3  ถนนบรมราชชนนี  เขตต ล่ิงชัน 
กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2448-5764    
ไดแ้ก่ 

- เขตตล่ิงชนั  
- เขตทววีฒันา 
- เขตบางแค 
- เขตภาษีเจริญ 
- เขตหนองแขม 

 

 



ส านักงานประกนัสังคม ส านักจดัหางาน ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หมายเหตุ 

ส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครเขตพืน้ที่ 7 
 7/1-8 หมู่ 5 ถนนกาญจนภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2415-0995   
ไดแ้ก่  

- เขตจอมทอง 
- เขตทุ่งครุ  
- เขตบางขนุเทียน 
- เขตบางบอน 
- เขตราษฎร์บูรณะ 

เขตส านักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่  7    
เลขท่ี 48/48/1 ถนนสุขสวสัด์ิ    แขวง/เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพฯ 10140    โทร. 0-2427-4113  ต่อ 19  
ไดแ้ก่  

- เขตจอมทอง  
- เขตทุ่งครุ 
- บางขนุเทียน 
- บางบอน 
- ราษฎร์บูรณะ  

 
 
 

กลุ่มงานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานพืน้ที่ 7 
 อาคารพิศาลพร เลขท่ี 57  หมู่ 6 ถนนพระราม 2 แขวง
แสมด า  เ ขตบางขุ น เ ที ยน  ก รุ ง เ ทพฯ  1 015 0    
โทร. 0-428-9633      
ไดแ้ก่ 

- เขตธนบุรี  
- เขตคลองสาน 
- เขตบางกอกนอ้ย 
- เขตบางกอกใหญ่ 

 

 

ส านักงานประกนัสังคม ส านักจดัหางาน ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หมายเหตุ 

ส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครเขตพืน้ที่ 8 
อาคารไอทีเอม็ เลขท่ี 255 ถนนศรีนครินทร์     แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250      โทร. 0-2743-3690  
ไดแ้ก่  

- เขตบางนา 
- เขตประเวศ 

                     -       เขตพระโขนง 
- เขตสวนหลวง 

 

เขตส านักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่  8   
เ ล ข ท่ี  5  ( เ ดิ ม  1 1 9 / 4 0 )  อ า ค า ร  7  ชั้ น                       
ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา-ตราด กม.3                          
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  โทร. 0-2398-7477
ไดแ้ก่  

- เขตคลองเตย 
- เขตบางนา 
- เขตพระโขนง 
- เขตวฒันา 
- เขตสวนหลวง 
- เขตประเวศ 

 

 
 

กลุ่มงานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานพืน้ที่ 8 
ส านกังานเขตประเวศ ชั้น 6 ถนนเฉลิมพระเกียติ  ร.9 
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
โทร. 0-22210960 
 ไดแ้ก่ 

- เขตคลองเตย 
- เขตบางนา 
- เขตพระโขนง 
- เขตวฒันา 
- เขตสวนหลวง 
 

 



ส านักงานประกนัสังคม ส านักจดัหางาน ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หมายเหตุ 

ส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครเขตพืน้ที่ 9 
 10/1273-8 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 
10240   โทร. 0-2733-4111-20    
 ไดแ้ก่  

- เขตคนันายาว    
- เขตบางกะปิ 
- เขตลาดพร้าว 
- เขตวงัทองหลาง 
- เขตบึงกุ่ม 

 

เขตส านักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่  9   
เลขท่ี 7,9,11 ซอยนวมินทร์ 98  ถนนวมินทร์ แขวง/
เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 
โทร. 0-2948-6007-9 ต่อ 101-106     
ไดแ้ก่ 

- เขตคนันายาว 
- เขตบางกะปิ 
- เขตลาดพร้าว 
- เขตวงัทองหลาง 
- เขตบึงกุ่ม 

 
 
 

กลุ่มงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานพืน้ที่ 9 
 72,74,76 อาคารกีรทรัพย ์ถนนนวมินทร์ 98 แขวงคนั
นายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230  
โทร. 0-2510-2246    
ไดแ้ก่  

- เขตคนันายาว 
- เขตบางกะปิ 
- เขตลาดพร้าว 
- เขตวงัทองหลาง 
- เขตบึงกุ่ม 

 

 

ส านักงานประกนัสังคม ส านักจดัหางาน ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หมายเหตุ 

ส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครเขตพืน้ที่ 10 
555/1-27 หมู่ท่ี 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510   โทร. 0-2517-9222 
 ไดแ้ก่  

- เขตคลองสามวา 
- เขตมีนบุรี 

                     -      เขตลาดกระบงั 
- เขตสะพานสูง 
- เขตหนองจอก 
- เขตสายไหม 

เขตส านักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 
เลขท่ี 555/29-33 หมู่ท่ี 13 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีน
บุ รี  เ ข ต มี น บุ รี  ก รุ ง เ ท พ ฯ  1 0 5 1 0    
โทร. 0-2540-7004        
ไดแ้ก่ 

- เขตคลองสามวา 
- เขตมีนบุรี 
- เขตลาดกระบงั 
- เขตสะพานสูง 
- เขตหนองจอก 
- เขตสายไหม 

 
 

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพืน้ที่ 10 
เลขท่ี 555/28-33 ชั้น 3 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510           
โทร. 0-2540-5009    
ไดแ้ก่ 

- เขตคลองสามวา 
- เขตมีนบุรี 
- เขตลาดกระบงั 
- เขตสะพานสูง 
- เขตหนองจอก 
- เขตสายไหม 

 

 

 



ส านักงานประกนัสังคม ส านักจดัหางาน ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หมายเหตุ 

ส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครเขตพืน้ที่ 11 
 เลขท่ี 1004/323-327 ซอยพระราม 3 27      ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2294-5958                                      
ไดแ้ก่  

- เขตสาทร    
- เขตบางคอแหลม 
- เขตยานนาวา 
 
 
 
 

   

ส านักงานประกนัสังคม ส านักจดัหางาน ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หมายเหตุ 

ส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครเขตพืน้ที่ 12 
222 ถนนสุขมุวทิ 77 (อ่อนนุช) แขวงพระโขนง   เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ    โทร. 0-2311-5935-9,     0-2311-6507-9, 
0-2311-6527-8 
 ไดแ้ก่  

- เขตวฒันา 
- เขตคลองเตย 

 

 

 

   

 

 
 

 



 

 
ทีอ่ยู่จังหวดัของส านักงานประกนัสังคม  กรมการจัดหางาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน และกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 

ส านักงานประกันสังคม ส านักงานจัดหางาน ศูนย์/สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน   หมายเหต ุ

สปส. กาญจนบุรี  
เลขท่ี 2/1 หมู่ 12 ถ.แม่น ้ าแม่กลอง                
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร.0 3462 3409 

สจจ. กาญจนบุรี 
 22  ม.12  ถ.กาญจนบุรี – ด่านมะขามเต้ีย 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000  โทร. 0 3456 4309 

ศพจ. กาญจนบุรี  
เลขท่ี 99/9  หมู่  7  ต.หนองลาน         
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130  
โทร.0 3454 3001 

สคจ. กาญจนบุรี  
เลขท่ี 51/1 หมู่ 1 ต.ท่าลอ้ อ.ท่าม่วง  
จ.กาญจนบุรี 71000  
โทร. 0 3451 8990 

 

สปส. กาฬสินธ์ุ 
เลขท่ี 3/46 ถ.กาฬสินธ์ุ-ร้อยเอด็ 
อ าเภอเมือง จ.กาฬสินธ์ุ ุุ 46000 
โทร. 0 4381 2787 

สจจ. กาฬสินธ์ุ 
เลขท่ี 6/8 ถ.บายพาสทุ่งมน  
ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000 
โทร. 0 4381 3228-9 

ศพจ. กาฬสินธ์ุ  
เลขท่ี 99 ถ.ขอนแก่น-ยางตลาด     
ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 46120 
โทร.0 4389 1491-3 

สคจ. กาฬสินธ์ุ  
เลขท่ี 3/50 ถ.บายพาส-ทุ่งมน 
อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000 
โทร. 0 4381 1092 

 

สปส. ก าแพงเพชร 
เลขท่ี 314 หมู่  3 ต.หนองปลิง  
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทร.0 5571 0087 

สจจ. ก าแพงเพชร 
ศาลากลางจงัหวดั  ชั้น 2    
ถ.ก าแพงเพชร-สุโขทยั  ต.หนองปลิง 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 0 
5570 5023 4 

ศพจ. ก าแพงเพชร  
เลขท่ี 279 หมู่ 7 ถ.พรานกระต่าย – 
ก าแพงเพชร ต.ศรีโยธิน อ.เมือง   
จ.ก าแพงเพชร 62000  
โทร. 0 5571 0212, 0 5571 0071 

สคจ. ก าแพงเพชร  
ศาลากลางจงัหวดั ถ.ก าแพงเพชร-พรานกระต่าย 
ต.หนองปลิง  
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000  
โทร. 0 5570 0026-7 

 

สปส. กระบ่ี  
เลขท่ี 99/8 ถ. ศรีตรัง ต.กระบ่ีใหญ่  
อ.เมือง จ.กระบ่ี  81000 
โทร.0 7566 3620 
 

สจจ. กระบ่ี 
อาคารศูนยร์าชการกระทรวงแรงงาน 
(ชั้น1) ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย                  อ.
เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี  81000                     
โทร.0 7562 0368 

ศพจ. กระบ่ี  
เลขท่ี 245  หมู่ 7 ถนนท่าเรือ   
ต.ไสไทย  
อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81000  
โทร. 0 7561 1625 

สคจ. กระบ่ี  
อาคารศูนยร์าชการกระทรวงแรงงาน 
อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 
โทร. 0 7561 1997 

 

สปส. ขอนแก่น    
ถนนศูนยร์าชการ อ.เมือง                             
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร.0 4324 6118 

สจจ. ขอนแก่น 

490 ถ.มะลิวลัย ์ต.บา้นเป็ด อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0 4333 3199 

สพร. ภาค 6 ขอนแก่น  
เลขท่ี 151  หมู่  4  ถ.มะลิวลัย ์ ต.บา้นเป็ด 
อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000  
โทร. 0 4323 7802, 0 4323 7961 

สคจ. ขอนแก่น  
ศูนยร์าชการ อ าเภอเมือง  
จงัหวดัขอนแก่น 40000  
โทร. 0 4323 6737 0 4323 6277 

 



ส านักงานประกันสังคม ส านักงานจัดหางาน ศูนย์/สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน   หมายเหต ุ

สปส. จนัทบุรี 
เลขท่ี 1212/21 ถ.ท่าแฉลบ  ต.ตลาด 
อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 
โทร. 0 3932 5984, 0 3930 1302-3  

สจจ. จนัทบุรี 
1212/21 ศูนยร์าชการกระทรวงแรงงาน 
ถ.ท่าแฉลบ  ต.ตลาด  อ.เมือง จ.จนัทบุรี  
22000    โทร.0 3932 3840 

ศพจ. จนัทบุรี  
เลขท่ี 49  หมู่  3 ถ.สุขมุวทิ (สายเดิม)   
ต.บ่อ อ าเภอขลุง จ.จนัทบุรี  22110  
โทร. 0 3936 8265-7 

สคจ. จนัทบุรี  
เลขท่ี 1212/21 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง  
จ.จนัทบุรี 22000  
โทร. 0 3931 6737 

 

สปส.ฉะเชิงเทรา            
เลขท่ี 10/1 หมู่ 3 ถ.เล่ียงเมือง  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทร. 0 3882 3298-99 ต่อ 13 

สจจ. ฉะเชิงเทรา 
อาคารพาณิชย ์80/14-15 ถ.สิริโสธร ต.
สโธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000  
โทร.0 3851 5034 

ศพจ. ฉะเชิงเทรา  
เลขท่ี 59 หมู่ 4 ถ.บางคลา้ – แปลงยาว      
ต.วงัเยน็ อ.แปลงยาว  
จ.ฉะเชิงเทรา  24190  
โทร. 0 3885 1221-2 

สคจ. ฉะเชิงเทรา  
ศาลากลางจงัหวดั   อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 240000  
โทร. 0 3851 1600 

 

 สปส. ชลบุรี 
เลขท่ี 101/10 หมู่ 1 ถ.สุขมุวทิ ต.เสมด็  
อ าเภอเมือง จ.ชลบุรี  20000 
โทร. 0 3878 4420, 0 3878 2244 

สจจ. ชลบุรี 
199  ม.3  ถ.นารถมนตเสว ี  
ต.เสมด็ อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000     
โทร.0 3839 8054 

สพร. ภาค 3 ชลบุรี  
เลขท่ี 145  หมู่  1  ถ.สุขมุวทิ  
ต.หนองไมแ้ดง อ.เมือง  จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0 3827 6827, 0 3827 6445 

สคจ. ชลบุรี    18/1  ถ.สุขมุวทิ ต.ศรีราชา  
อ.ศรีราชา       จ. ชลบุรี  20110                                             
โทร. 0 3832 3665 

 

 สปส. ชยันาท        
เลขท่ี 289 หมู่   6 ต าบลบา้นกลว้ย  
อ าเภอเมือง จ.ชยันาท 17000 
โทร. 0 5641 2603, 0 5641 2381 

สจจ. ชยันาท 
294 ม.6 ต.บา้นกลว้ย อ.เมือง    จ.ชยันาท 
17000 โทร.0 5641 3035 

ศพจ. ชยันาท  
เลขท่ี 447 หมู่ 4   ต.เข่าท่าพระ   
 อ.เมือง จ.ชยันาท  
โทร. 0 5641 4810, 0 5641 4810-8 

สคจ. ชยันาท   
ชั้น3 อาคารศูนยร์าชการ กระทรวงแรงงานฯ   ม.6  
ต.บา้นกลว้ย   อ.เมือง  
จ.ชยันาท 17000 โทร. 0 5641 2603, 0 5641 2381 

 

 สปส. ชยัภูมิ        
เลขท่ี 251/7 ม.4 ถ.องคก์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวดั สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ชยัภูมิ    36000   โทร. 0 4483 5681 

สจจ. ชยัภูมิ 
267/1  ถ.บริหารส่วนจงัหวดัสาย 1  
ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ชยัภูมิ   36000  
โทร.0 4481 3506 

ศพจ. ชยัภูมิ  
ถ.ชยัภูมิ - บา้นตาลโตน  ต.รอบเมือง  
อ.เมือง  จ.ชยัภูมิ  36000  
โทร. 0 4481 6023-4, 0 4482 2049 

สคจ. ชยัภูมิ  
ถ.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาย 2  
อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 36000 โทร. 0 4481 1738 

 

 สปส. ชุมพร 
เลขท่ี 330 หมู่ 1 บริเวณศูนยร์าชการ
จงัหวดั ต.นาชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร 
86000  โทร. 0 7750 3244 , 0 7750 4115 

สจจ. ชุมพร 
เลขท่ี 87  ม.1  ต.นาชะองั อ.เมือง  
จ.ชุมพร 86000 โทร.0 7765 8188 

ศพจ. ชุมพร  
เลขท่ี 219 หมู่ 10  ถ.ชุมพร – ปากน ้ า   
ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86120  
โทร. 0 7755 3008 

สคจ. ชุมพร  
88 หมู่ 1 ต าบลนาชะองั อ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร 
86000       โทร. 0 7750 3381 , 0 7751 1471 

 



ส านักงานประกันสังคม ส านักงานจัดหางาน ศูนย์/สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน   หมายเหต ุ

 สปส. ชุมพร 
เลขท่ี 330 หมู่ 1 บริเวณศูนยร์าชการ
จงัหวดั ต.นาชะองั อ.เมือง  
จ.ชุมพร 86000 โทร. 0 7750 3244 ,  
0 7750 4115 

สจจ. ชุมพร 
เลขท่ี 87  ม.1  ต.นาชะองั อ.เมือง  
จ.ชุมพร 86000 โทร.0 7765 8188 

ศพจ. ชุมพร  
เลขท่ี 219 หมู่ 10  ถ.ชุมพร – ปากน ้ า   
ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86120  
โทร. 0 7755 3008 

สคจ. ชุมพร  
88 หมู่ 1 ต าบลนาชะองั อ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร 
86000   โทร. 0 7750 3381 , 0 7751 1471 

 

 สปส. เชียงราย                
ศูนยร์าชการจงัหวดัเชียงราย ชั้น 3 
ถ.ฝ่ังหม่ิน-หนองบวัแดง ต.ริมกก              
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
โทร. 0 537 7513 , 0 53750 615-7 

สจจ. เชียงราย 
อ.ศูนยร์าชการกระทรวงแรงงานฯ  
ถ.ศูนยร์าชการ ต.ริมกก อ.เมือง   
จ.เชียงราย  57100   โทร. 0 5315 2051-4 

ศพจ. เชียงราย  
เลขท่ี 418 หมู่ 6 ถ.ฝ่ังหม่ิน-หนองบวัแดง 
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  57100  
โทร. 0 5360 0315 

สคจ. เชียงราย   
 417 ถ.ฝ่ังหม่ิน-หนองบวัแดง  อ.เมือง จ.เชียงราย 
57100       โทร. 0 5375 0515-6 

 

 สปส. เชียงใหม่ 
ชั้น 1 อาคารอ านวยการกลาง ศาลากลาง
จงัหวดั อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร. 0 53221 499, 0 53222 567 ต่อ 13 

สจจ. เชียงใหม่ 
ศาลากลางจงัหวดั อ.อ านวยการกลางชั้น 
1 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผือก อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่  50300   โทร. 0 5311 2742 

ศพจ. เชียงใหม่  
เลขท่ี 335 ม. 3 บา้นศาล ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.
ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  50200 
โทร. 0 5329 8236, 0 5329 8240 

สคจ. จงัหวดัเชียงใหม่  
ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ ชั้น 2  ถ.โชตนา อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ 50000     โ ทร. 0 5389 0472-3 
 

 

 สปส. เชียงใหม่ สาขาอ าเภอฝาง 

23/3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
โทร. 0 5345 1228 

    

 สปส. ตรัง      
เลขท่ี 252/5 ถ.ท่ากลาง ต.ทบัเท่ียง  
อ.เมือง จ. ตรัง 92000  
โทร. 0 7557 0527- 31, 0 7557 0573   

สจจ. ตรัง 
ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่ ชั้น 2  
ถ.พทัลุง อ.เมือง จ.ตรัง 92000         
โทร.0 7522 0226 

ศพจ. ตรัง  
เลขท่ี 252/6  ถ.ท่ากลาง   ต.ทบัเท่ียง    
อ.เมือง จ. ตรัง  92000  
โทร. 0 7521 6112-5 

สคจ. ตรัง  
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 4 ถ.พทัลุง ต.ทบัเท่ียง อ. 
เมือง จ.ตรัง 92000     โทร. 0 7521 2864 

 

 สปส. ตราด 
ถ.ราษฏร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง 
จ.ตราด 23000  
โทร. 0 3951 1 911, 0 3952 0220 

สจจ. ตราด 
ศาลากลางจงัหวดั  ถ.ราษฎร์นิยม  
ต.บางพระ อ.เมือง  จ.ตราด 23000 โทร.0 
3952 0218 

ศพจ. ตราด  
เลขท่ี 174 หมู่ 3 ต.นนทรี  อ.บ่อไร่  
จ.ตราด  23140  
โทร. 0 3950 1036-7, 0 3952 2042 

สคจ. ตราด 
ศาลากลางจงัหวดั ถ.ราษฎร์นิยม  
อ.เมือง จ.ตราด 23000  
โทร. 0 3951 1942 

 



ส านักงานประกันสังคม ส านักงานจัดหางาน ศูนย์/สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน   หมายเหต ุ

สปส. ตาก    
เลขท่ี 10/2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง   
อ าเภอเมือง จ.ตาก 63000  
โทร.0 5554 0771, 05554 1450-1 

สจจ. ตาก 
เลขท่ี 9/68  ถ.มหาดไทยบ ารุง   
ต.หนองหลวง  อ.เมือง  จ.ตาก  63000 
โทร. 0 5551 4569 ต่อ 16 

ศพจ. ตาก  
เลขท่ี 5  หมู่ 9  ต.น ้ารึม  อ.เมือง จ.ตาก 
63000 โทร. 0 5551 5248, 0 5551 5249 

สคจ. ตาก  
ศาลากลางจงัหวดัตาก ต.หนองหลวง  
อ.เมือง จ.ตาก 63000   โทร. 0 5551 1505    

 

สปส. นครนายก 
เลขท่ี 79/1 หมุู่ 10 ถ.สุวรรณศร  
อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทร. 0 3731 3097, 0 3732 1471 

สจจ. นครนายก 
ศาลากลางจงัหวดันครนายก (หลงัใหม่) 
ชั้น1 ถ.สุวรรณศร  ต.ท่าชา้ง  
อ.เมือง จ.นครนายก  26000          โทร.0 
3731 2869 

ศพจ. จงัหวดันครนายก 
เลขท่ี  248  หมู่  4  ต.ปากพลี   
อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130  
โทร. 0 3739 8460-2 

สคจ. นครนายก  
ศาลากลางจงัหวดันครนายก อ.เมือง  
จงัหวดันครนายก 26000  
โทร. 0 3731 1683 

 

สปส. นครปฐม       
เลขท่ี 447/1 ถ.สวนตะไคร้ ต.สนาม
จนัทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  
โทร.0 3429 0731-4, 0 3425 4410 

สจจ. นครปฐม 
898/7-9 ต.หว้ยจระเข ้อ.เมือง            จ.
นครปฐม 73000                              โทร.
0 3425 0861-2 

ศพจ. นครปฐม  
เลขท่ี 135 หมู่ 5 บา้นป่าแก ต.ล าเหย  
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150  
โทร. 0 3420 4700-2 

สคจ. นครปฐม  
ศาลากลางจงัหวดั (หลงัใหม่) ชั้น 4  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  
โทร. 0 3434 0067-9 

 

สปส. นครพนม                                                               
เลขท่ี 213/2 ถ.อภิบาลบญัชา ต.ในเมือง        
อ.เมือง จ.นครพนม 48000 
โทร.0 4251 3540 

สจจ. นครพนม 
ศูนยร์าชการกระทรวงแรงงานฯ ชั้น 3  
ถ.กลางเมือง อ.เมือง  จ.นครพนม  48000 
โทร.0 4251 3114-5 

ศพจ. นครพนม  
เลขท่ี 19/4  ซอยสามคัคีสุขสนัต ์  
ถ.นครพนม – ท่าอุเทน ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.นครพนม 48000  
โทร. 0 4251 1814, 0 4251 2841 

สคจ. นครพนม  
อาคารศูนยร์าชการ ชั้น 2อ.เมือง  
จ.นครพนม 48000      โทร. 0 4252 1390 

 

สปส.นครราชสีมา 
เลขท่ี 2/1 ซอยเดชอุดม 6 ต.ในเมือง       
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร.0 4495 8512, 0 4495 8114 
สปส.นครราชสีมา 
136/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 30130 
โทร. 0 4431 6665 

สจจ. นครราชสีมา 
เลขท่ี 1963/3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 
โทร. 0 4425 7710 

สพร. ภาค 5 นครราชสีมา  
กม. 205  ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ  
อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา 30140  
โทร.0 4441 2646-7 

สคจ. นครราชสีมา  
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 3 ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
โทร. 0 4425 2961 
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สปส.นครศรีธรรมราช    
เลขท่ี 6/47 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร.0 7534 6163, 0 7534 4055 

สจจ. นครศรีธรรมราช 
ศาลากลางจงัหวดั (หลงัเก่า) ชั้น 1  
ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช  80000             
โทร.0 7536 0047 ต่อ1  

ศพจ. นครศรีธรรมราช  
เลขท่ี 79  หมู่ 1  บา้นมะขามเรียง   
ถ.ศรีธรรมราช-ปากพนงั ต.บางจาก   
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80330  
โทร. 0 7539 9297, 07659 9331-3 

สคจ. นครศรีธรรมราช  
เลขท่ี 90 หมู่ 1 ต.นาเคียน อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000     โทร. 0 7535 6534  

 

สปส.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง   
เลขท่ี 94/4 ถ.กรุงแสง ต.ชะมาย  
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทร.0 7533 2895 

    

สปส.นครสวรรค ์           
เลขท่ี 310/13 หมู่ 9 ถ.โกสียใ์ต ้ 
ต.นครสวรรคต์ก อ.เมือง  
จ.นครสวรรค ์60000 
โทร.0 5622 0134-5,0 5622 7675, 
0 5622 8560 ต่อ 12,13 

สจจ. นครสวรรค ์
เลขท่ี 909 ม.7 ถ.นครสวรรค ์– ท่าตะโก 
ต.หนองปลิง อ.เมือง  
จ.นครสวรรค ์60000 
โทร. 0 5625 7036-7 

สพร. ภาค 8 นครสวรรค ์ 
เลขท่ี 159 หมู่ 1 ถ.เอเชีย   
ต.นครสวรรคอ์อก อ.เมือง   
จ.นครสวรรค ์60000  
โทร. 0 5625 5026 

สคจ. นครสวรรค ์ 
เลขท่ี 400/72 ถ.สวรรคว์ถีิ อ.เมือง  
จ.นครสวรรค ์60000  
โทร. 0 5622 2766 , 0 5622 392 

 

สปส. นนทบุรี 
บริเวณศูนยร์าชการจงัหวดันนทบุรี 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร. 0 2550 5104-7, 0 2591 0140 

สจจ. นนทบุรี 
ศาลากลางจงัหวดันนทบุรี  ชั้น 1  
ถ.รัตนาธิเบศร์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 
โทร.0 2580 1494 

ศพจ. นนทบุรี 
เลขท่ี 62/4  หมู่  2  ต.บางม่วง   
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140                         
โทร. 0 2595 4046-8 

สคจ. นนทบุรี  
ศาลากลางจงัหวดั ถ.รัตนธิเบศร์  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000    โทร. 0 2580 0716-8 

 

สปส.นราธิวาส 
ศูนยร์าชการจงัหวดับา้นปลกัปลา         
ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000  
โทร.0 7353 2333-6 

สจจ. นราธิวาส 
อาคารศูนยร์าชการกระทรวงแรงงานฯ
ชั้น 2  ต.ล าภู  อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
โทร.0 7353 2100 

ศพจ. นราธิวาส  
บริเวณศูนยร์าชการแปลงท่ี 2   
บา้นปลกัปลา ต.ล าภู  อ.เมือง  
จ.นราธิวาส  96000โทร. 0 7351 4721 

สคจ. นราธิวาส  
ศาลากลางจงัหวดั บา้นปลกัปลา 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000     โทร. 0 7353 2101 

 

สปส.น่าน      
599 ต.ไชยสถาน อ.เมือง  
 จ.น่าน 55000  
โทร.0 5477 1633-4 , 0 5477 3940-1 

สจจ. น่าน 
เลขท่ี  642  หมู่ 4 ถ.สายน่าน – พะเยา  
ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 
โทร.0 5471 6075-6 ต่อ 11 

ศพจ. น่าน  
กิโลเมตรท่ี 5-6  ถ.สายน่าน – ทุ่งชา้ง  
ต.ผาสิงห์   อ.เมือง  จ.น่าน  55000  
โทร. 0 5477  4862-4 

สคจ. น่าน  
เลขท่ี 33/29-30 ต.ในเวยีง อ.เมือง 
จ.น่าน 55000    โทร. 0 5471 0957 
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สปส.บุรีรัมย ์  
เลขท่ี 48/27-28  ถ.แสนสุข ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์31000  
โทร.0 4461  4437, 0 4462 1762 

สจจ. บุรีรัมย ์
เลขท่ี 48/25-26  ถ.แสนสุข  ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์ 31000 
โทร. 0 4461 5006 

ศพจ. บุรีรัมย ์ 
หมู่ 4 บา้นโคกเขานอ้ย ถ.บุรีรัมย-์ 
หว้ยราช ต.หว้ยราช  อ.เมือง  
จ.บุรีรัมย ์31000     โทร. 0 4461 4937 

สคจ. บุรีรัมย ์ 
เลขท่ี 67/21 ถ.หลกัเมือง ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์32000    โทร. 0 4461 1462 

 

สปส.ปทุมธานี  
เลขท่ี 35/3  หมู่ 1 ถ.ปทุมธานี-รังสิต  
ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร.0 2567 0360-5 

สจจ. ปทุมธานี 
35/4 ม.1   ถ.รังสิต – ปทุมธานี 
ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000 
โทร.0 2567 4046 

ศพจ. ปทุมธานี  
เลขท่ี 2/89  หมู่  2  ต.รังสิต  อ.ธญับุรี                
จ.ปทุมธานี  12110 
โทร. 0 2577 5867 – 9 

สคจ. ปทุมธานี  
เลขท่ี 64 หมู่ 7 ต.สวนพริกไทย  
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   โทร. 0 2567 5101-2 

 

สปส.ประจวบคีรีขนัธ์ 
เลขท่ี 73/15 ถ.สุขใจ ต.ประจวบฯ  
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000  
โทร.0 3261 1973, 0 3255 0958-9 

สจจ. ประจวบคีรีขนัธ ์
133/1  ถ.สุขใจ  อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77000               
โทร.0 3260 2270 

ศพจ. ประจวบคีรีขนัธ์  
หมู่  3  ถ.คัน่กระได-ชายทะเล ต.อ่าวนอ้ย 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000  
โทร. 0 3260 3198, 0 3260 3199 

สคจ. ประจวบคีรีขนัธ์  
เลขท่ี 27/70  ซ.หมู่บา้นบ่อฝ้าย    ถ.เพชรเกษม   
ต.หวัหิน อ.หวัหินจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 
โทร. 0 3252 2301-2 

 

สปส.ปราจีนบุรี                                                             
ศูนยร์าชการจงัหวดัปราจีนบุรี ชั้น 2 
ถ.สุวนิทวงศ ์อ าเภอเมือง  
จ. ปราจีนบุรี 25230  
โทร.0 3745 4030-2 

สจจ. ปราจีนบุรี 
ศาลากลางจงัหวดั  ชั้น 2 ต.ไมเ้คด็  
อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25320     
โทร.0 3745 4023 

ศพจ. ปราจีนบุรี  
เลขท่ี 455  หมู่ 6  บา้นสระดู่   
ถ.รพช. บา้นสระดู่-สะพานหิน   
ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  
25110 โทร. 0 3720 5800 

สคจ. ปราจีนบุรี  
ศูนยร์าชการจงัหวดั ชั้น 2 ต.ไมเ้ดด็  
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000     
โทร. 0 3745 4019-20 

 

สปส.ปัตตานี 
เลขท่ี 14 ถนนเจริญประดิษฐ ์ซอย 5 
อ าเภอเมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0 7332 3191, 0 7333 2206 

สจจ. ปัตตานี  
เลขท่ี 197/2 ถ.โรงเหลา้สาย ข  
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทร.0 7346 0286 

ศพจ. ปัตตานี 
เลขท่ี 197  ถ.โรงเหลา้สาย ข 
ต.รุสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000                        
โทร. 0 7334 8548 

สคจ. ปัตตานี  
เลขท่ี 197 หมู่ 1 ถ.โรงเหลา้ สาย ข  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร. 0 7346 0126 
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สปส.พระนครศรีอยธุยา    
ศาลากลางจงัหวดั ถ.สายเอเชีย                  
อ.พระนครศรีอยธุยา                                   
จ.พระนครศรีอยธุยา 13000 
โทร.0 3521 3415-8 , 0 3533 6179 
สปส.พระนครศรีอยธุยา    
สาขาอ าเภออุทยั 
34/1-3 ถ.อุทยั-ภาชี ต.คานหาม อ.อุทยั 
จ.พระนครศรีอยธุยา (ใกลก้บั อบต.คาน
หาม)    โทร.0 3580 0812-9 

สจจ. พระนครศรีอยธุยา 
ศาลากลางจงัหวดั  อ.พระนครศรีอยธุยา  
จ.พระนครศรีอยธุยา  13000           
โทร.0 3533 5855 

ศพจ. พระนครศรีอยธุยา  
เลขท่ี  59/2 หมู่ 4  บริเวณท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์ ต.บางระก า  
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 13000 
โทร. 0 3536 0631-5 

สคจ. พระนครศรีอยธุยา  
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 3 ถ.สายเอเซีย  
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา  
จ.พระนครศรีอยธุยา 13000  
โทร. 0 3533 6547 , 03521 3821  
 

 

สปส.แพร่           
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 2 ถ.ไชยบูรณ์            
อ.เมือง จ.แพร่ 54000  
โทร.0 5452 2231-2                                                                                                                  

สจจ. แพร่ 
ศาลากลางจงัหวดั อาคาร  2 ชั้น  1  
ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวยีง อ.เมือง จ.แพร่ 
54000 โทร.0 5451 1721 

ศพจ. แพร่  
เลขท่ี 165 หมู่ 3  บา้นรองอากาศ   
ต.ร่องอากาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่  54130 
โทร. 0 5454 3360-9 

สคจ. แพร่ 
ศาลากลางจงัหวดั ถ.ไชยบูรณ์  
อ.เมือง จ.แพร่ 54000   โทร. 0 5451 1634 

 

สปส.พะเยา 
เลขท่ี 112/29 ถ.ฟากน ้ า ต าบลแม่ต ๋า 
อ าเภอเมือง จ.พะเยา 56000  
โทร.0 5448 4001-2 

สจจ. พะเยา 
5 ม.1 ต.บา้นต ๊า อ.เมืองพะเยาว           
จ.พะเยา 56000 โทร. 0 5488 7262 

ศพจ. พะเยา  
เลขท่ี 493  หมู่ 6 บา้นใหม่ ต.แม่กา   
อ.เมือง จ.พะเยา  56000  
โทร. 0 5443 9136-7 

สคจ. พะเยา  
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน  
อ.เมือง จ.พะเยา 55000   โทร. 0 5444 9551 

 

สปส.พงังา      
เลขท่ี 294-296 ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง    
อ าเภอเมือง จ.พงังา 82000  
โทร.0 7641 1994 , 0 7644 0336 

สจจ. พงังา 
เลขท่ี 71  หมู่ท่ี  3  ต.ถ ้าน ้ าผดุ  
อ.เมือง จ.พงังา  82000                         
โทร.0 7646 0672 

ศพจ. พงังา  
เลขท่ี 168 หมู่ 6 ต.ทบัปุด อ.ทบัปุด  
จ.พงังา  82180 

สคจ. พงังา  
ศาลากลางจงัหวดั (หลงัเก่า) ต.ทา้ยวงั  
อ.เมือง จ.พงังา 82000  
โทร. 0 7641 2142, 0 7641 1532 

 

สปส.พทัลุง     
เลขท่ี 16 ถ.ไชยบุรี ต าบลคูหาสวรรค ์             
อ าเภอเมือง จ.พทัลุง 93000  
โทร.0 7461 4011, 0 7462 1447 

สจจ. พทัลุง 
เลขท่ี 18  ถ.ไชยบุรี  ต.คูหาสวรรค ์
จ.พทัลุง 93000    โทร.0 7462 0785 

ศพจ. พทัลุง 
เลขท่ี 255  หมู่  9  ต าบลโตนดดว้น                     
อ.ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 93110          
โทร. 0 7468 2136-6 

สคจ. พทัลุง  
เลขท่ี 16/1 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค ์ 
อ.เมือง จ.พทัลุง 93000  
โทร. 0 7461 1958, 0 7461 2347 
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สปส.พิจิตร 
เลขท่ี 220 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 
โทร. 0 5661 3290, 0 5665 1166-7 

สจจ. พิจิตร 
เลขท่ี 152/20  ถ.บึงสีไฟ  ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.พิจิตร  66000                  
โทร.0 5661 3541 

ศพจ. พิจิตร  
เลขท่ี 33  หมู่  2  ต.โรงชา้ง  อ.เมือง  
จ.พิจิตร 66000     โทร. 0 5665 5253-6 

สคจ. พิจิตร  
เลขท่ี 152/36 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000     โทร. 0 5661 2034 

 

สปส.พิษณุโลก  
ศาลากลางจงัหวดั ถ.วงัจนัทน์                   
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000             
โทร.0 5525 2960 

สจจ. พิษณุโลก 
ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่ ชั้น 3        
ถ.วงัจนัทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร.0 5524 6257 

สพร. ภาค 9 พิษณุโลก  
เลขท่ี 99 หมู่ 6   ต.มะตูม   
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  65150  
โทร. 0 5529 9270-5 

สคจ. พิษณุโลก  
ศาลากลางจงัหวดั(หลงัใหม่) ถ.วงัจนัทร์ อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000  
โทร. 0 5525 8869 , 0 5528 2191 

 

สปส.เพชรบุรี               
เลขท่ี 262 ม.2 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชยั  
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  
โทร.0 3242 8620, 0 3242 6509 

สจจ. เพชรบุรี 
637 ถ.บนัไดอิฐ-วงับวั ต.บา้นหมอ้  
อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
โทร.0 3248 8382 

ศพจ. เพชรบุรี  
เลขท่ี 58  หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120  
โทร. 0 3247 0309 

สคจ. เพชรบุรี  
เลขท่ี 2/73-74 บริเวณศูนยก์ารคา้สาม 
ชาวเพชร อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  
โทร. 0 3241 1040-1 

 

สปส.เพชรบูรณ์ 
เลขท่ี 102 ม.10 ถ.สระบุรี-หล่มสกั  
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  
โทร. 0 5672 1235, 05672 1988 
0 5672 1988 ต่อ 14,15 

สจจ. เพชรบูรณ์ 
เลขท่ี 122 ม.10 ถ.สระบุรี - หล่มสกั  
ต.สะเคียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5673 6219-21 

ศพจ.เพชรบูรณ์  
เลขท่ี 237  หมู่ 5  ถ.สระบุรี-หล่มสกั  
 ต.สะเดียง  อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์  67000 
โทร. 0 5674 1324 

สคจ. เพชรบูรณ์  
เลขท่ี 108 หมู่ท่ี 10 ถ.สระบุรี-หล่มสกั  
ต.สะเตียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  
โทร. 0 5673 7055-6 

 

สปส.ภูเก็ต        
เลขท่ี 15/4 ถนนอ าเภอ ต าบลตลาดใหญ่    
อ าเภอเมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทร.0 7624 0418-9, 0 7622 3254 

สจจ. ภูเก็ต 
เลขท่ี 38/27  ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี 
ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000 
โทร.0 7462 0785 

ศพจ. ภูเก็ต  
เลขท่ี 139 หมู่ 4  ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง    
จ.ภูเก็ต   83000  
โทร. 0 7627 3470-1 

สคจ. ภูเก็ต  
เลขท่ี 188 ถ.ศกัดิเดช ซอย 1  
ต.วชิิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
 

 

สปส.มหาสารคาม 
ศูนยร์าชการกระทรวงแรงงานฯ ชั้น 2 
ม.10 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง                        
จ.มหาสารคาม 44000  
โทร.0 4377 7259,0 4377 7425-6 

สจจ. มหาสารคาม 
เลขท่ี 42 ม.10 ต.แก่งลิงจาน  อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000 
โทร. 0 4397 1320-1 

ศพจ. มหาสารคาม  
อาคารศูนยร์าชการกระทรวงแรงงาน  
ถ.สารคาม-บรบือ ต.แก่งเลิงจาน  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  
โทร. 0 4372 5793 

สคจ. มหาสารคาม  
ศูนยร์าชการกระทรวงแรงงาน  
ต.แก่งเลินจาน อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 44000     โทร. 0 4397 1318 
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สปส.มุกดาหาร           
เลขท่ี 1/8 ถ.วงศค์  าพา ต.มุกดาหาร     
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  
โทร.0 4263 0272-3, 0 4261 2287 

สจจ. มุกดาหาร 
ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่ ชั้น 1 
ถ.ววิชัสุรการ  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 0 4261 3037-8 

ศพจ. มุกดาหาร  
เลขท่ี 326 หมู่ 2 บา้นสามขา  
ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 0 4269 9270-2 

สคจ. มุกดาหาร  
ศาลากลางจงัหวดั ถ.ววิธิสุรการ  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  
โทร. 0 4261 1535 

 

สปส.แม่ฮ่องสอน 
เลขท่ี 126-10 ถ.ขนุลุมประพาส  
ต.จองค า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 
โทร.0 5361 2144, 0 5361 2599 

สจจ. แม่ฮ่องสอน 
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 1 ถ.ขนุลุม
ประพาส  ต.จองค า อ.เมือง  
จ.แม่ฮ่องสอน  58000                        
โทร.0 5361 1972 

ศพจ. แม่ฮ่องสอน  
เลขท่ี 69 หมู่ 4 บา้นแม่สะก๊ึด   
ถ.แม่ฮ่องสอน – ขนุยวม ต.ผา่บ่อง   
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
โทร. 0 5361 3252, 0 5368 6050 

สคจ. แม่ฮ่องสอน  
ศาลากลางจงัหวดั (หลงัใหม่)  
ถ.ขนุลุมประพาส อ.เมือง  
จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
โทร. 0 5361 1300 , 0 5361 2603 

 

สปส. ยะลา               
เลขท่ี 64 ถนนสุขยางค ์อ าเภอเมือง                       
จ.ยะลา 95000  
โทร.0 7327 4482, 0 7324 7928 ต่อ 105 

สจจ. ยะลา 
อาคารศูนยร์าชการกระทรวงแรงงานฯ 
ถ.สุขยางค ์ ต.สะเตง  อ.เมือง จ.ยะลา  
95000 โทร.0 7336 2614-6 

ศพจ. ยะลา 
หมู่  5  ถ.ยะลา – สายบุรี  ต.วงัพญา 
อ.รามนั  จ.ยะลา 95140 
โทร. 0 7321 1065 

สคจ. ยะลา  
ศูนยร์าชการจงัหวดักระทรวงแรงงาน  
ถ.สุขยางค ์ต.สะเตง อ.เมือง  จ.ยะลา 95000  
โทร. 0 7327 4485 

 

สปส.ยโสธร 
เลขท่ี 272 หมู่  1 ถ.แจง้สนิท 
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000  
โทร.0 4571 2657,0 4572 4680 

สจจ. ยโสธร 
เลขท่ี  98  หมู่.12  ถ.แจง้สนิท   
ต.ตาดทอง  อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000 
โทร. 0 4558 0216-7 

ศพจ. ยโสธร  
เลขท่ี 234 หมู่ 1 บา้นกวา้ง ต.เขื่องค า  
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000  
โทร.0 4571 4061 

สคจ. ยโสธร  
ศาลากลางจงัหวดั ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000  
โทร. 0 4271 1654 

 

สปส.ระนอง        
เลขท่ี 55/9 ต.บางร้ืน อ.เมือง  
จ.ระนอง 85000 
โทร. 0 7782 1923, 0 7782 1925 

สจจ. ระนอง 
เลขท่ี 55/8 หมู่ 3  ต.บางร้ิว  อ.เมือง  
จ.ระนอง  85000 โทร.0 7786 2026-8 

ศพจ. ระนอง  
เลขท่ี 400/12-14   หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม  
 ต.บางบอน  อ.เมือง จ.ระนอง  85000 
โทร. 0 7782 4651-2 

สคจ. ระนอง  
เลขท่ี 15/17 ถ.ลุวงั ต.เขานิเวศน์  
อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
โทร. 0 7781 1558 , 0 7782 6303 

 

สปส.ระยอง            
เลขท่ี 140/23 ม.2 ต.เนินพระ ถ.สุขมุวทิ                
อ.เมือง จ.ระยอง 21000  
โทร.0 3861 5300, 0 3880 7587 

สจจ. ระยอง 
ศาลากลางจงัหวดั  ชั้น 2 ถ.สุขมุวทิ 
ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  21150 
โทร.0 3869 4022 

ศพจ. ระยอง  
เลขท่ี 22 ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพดุ (ขา้งสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
มาบตาพดุ)  อ.เมือง จ.ระยอง  21150  
โทร. 0 3868 3198 

สคจ. ระยอง  
ศูนยร์าชการจงัหวดั ชั้น 3 ถ.สุขมุวทิ  
ต.เนินพระ อ าเภอเมือง จ.ระยอง 21150 
โทร. 0 3869 4117-119 
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สปส.ราชบุรี 
เลขท่ี 128 ม.10 ต.เจดียห์กั 
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  
โทร.0 3231 9853-4 , 0 3232 1985 

สจจ. ราชบุรี 
1/56 -57 ชั้น 2  ถ.สมบูรณ์กลุ ซ.3      
ต.หนา้เมือง อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 
โทร.0 3232 2261-2 

สพร. ภาค 4 ราชบุรี  
เลขท่ี 113  หมู่ 10 ถ.เขาวงั – บา้นน ้ าพ ุ  
ต.เจดียห์กั อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  
โทร.0 3233 7607-9 

สคจ. ราชบุรี  
ถ.เขาวงั-บา้นน ้ าพ ุต.เจดียห์กั  
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  
โทร. 0 3233 07307 

 

สปส.ราชบุรี สาขาบา้นโป่ง       
เลขท่ี 22/3-5 หมู่ 5 ต.เบิกไพร  
อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110  
โทร.0 3222 3069-70 

    

สปส.ร้อยเอด็     
เลขท่ี 21/9 ถ.ราชการด าเนิน อ าเภอเมือง              
จ.ร้อยเอด็ 45000  
โทร. 0 4351 5452, 0 4352 7735-6 

สจจ. ร้อยเอด็ 
เลขท่ี  257  ม.7  ถ.แจง้สนิท   
ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอด็  45000 
โทร. 0 4362 4166-7 

ศพจ. ร้อยเอด็  
เลขท่ี 224  หมู่  7 บา้นหนองยงู   
ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
โทร. 0 4352 5008 

สคจ. ร้อยเอด็  
เลขท่ี 33/27 ถ.รัชชูปการ อ.เมือง  
จ.ร้อยเอด็ 45000  
โทร. 0 4351 1452 

 

สปส.ลพบุรี 
เลขท่ี 126/3 ถ.คนัคลองชลประทาน                
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
โทร.0 3641 3499, 0 3641 1925 

สจจ. ลพบุรี 
114  ถ.พระปิยะ  ม.1  ต.ป่าตาล 
อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000                 
โทร.0 3642 2906 

ศพจ. ลพบุรี  
เลขท่ี 150  หมู่  3 ต.ป่าตาล อ.เมือง 
จงัหวดัลพบุรี  15000  
โทร. 0 3642 6947 

สคจ. ลพบุรี  
ศาลากลางจงัหวดั ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.
ลพบุรี 15000  
โทร. 0 3677 0214, 0 3677 0215 

 

สปส.ล าปาง    
ศาลากลางจงัหวดั(หลงัใหม่)ชั้น2               
ถ.ล าปาง-เด่นชยั อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 
โทร.0 5426 5018-21 

สจจ. ล าปาง 
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 3 ถ.วชิรวธุด าเนิน
ต.พระบาท  อ.เมือง จ.ล าปาง  52000  
โทร.0 5426 5049 

สพร. ภาค 10 ล าปาง  
เลขท่ี 88 ถ.ล าปาง-เชียงใหม่   
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ล าปาง  52100 
โทร. 0 5435 6681-2 

สคจ. ล าปาง  
ศูนยร์าชการจงัหวดั ชั้น 3 ถ.ล าปาง- 
เด่นชยั อ.เมือง จ.ล าปาง 52000  
โทร. 0 5426 5035-7 

 

สปส.ล าพนู    
เลขท่ี 139 อ.ศูนยร์าชการกระทรวง 
แรงงานฯ ถ.ล าปาง-เชียงใหม่ จ.ล าพนู 
51000 โทร.0 5351 1888 

สจจ. ล าพนู 
อาคารศูนยร์าชการกระทรวงแรงงานฯ 
ชั้น 1 ม.10  ต.บา้นกลาง อ.เมือง         
จ.ล าพนู 51000 โทร. 0 5352 5543-4 
   

ศพจ. ล าพนู  
เลขท่ี 129  หมู่ 10  ต.บา้นกลาง   
อ.เมือง จ.ล าพนู  51000  
โทร. 0 5353 7700, 0 5353 7696 

สคจ. ล าพนู  
ศูนยร์าชการกระทรวงแรงงาน  
ถ.เชียงใหม่-ล าปาง อ.เมือง จ.ล าพนู 51000 โทร. 0 
5309 6005-6 
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สปส.เลย            
เลขท่ี 64/3 ถ.เลย-ด่านชยั ต.กดุป่อง                
อ.เมือง จ.เลย 42000  
โทร.0 4281 2430, 0 4281 3453 

สจจ. เลย 
ศาลากลางจงัหวดัเลย (หลงัเก่า) ชั้น 2 
ถ.มลิวรรณ ต.กดุป่อง อ.เมือง จ.เลย  
42000 โทร.0 4281 2594-5 

ศพจ. เลย  
เลขท่ี 323  บา้นเพีย ต.น ้าสวย อ.เมือง  
จ.เลย  42000  
โทร. 0 4281 2930 

สคจ. เลย  
ศาลากลางจงัหวดั(หลงัเก่า) ชั้น2 ถ.มะลิวลัย ์ต.กดุ
ป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000  
โทร. 0 4281  1212  

 

สปส.ศรีสะเกษ 
เลขท่ี 350/8 ม.5 ถ.โชติพนัธ์ุ  
ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร.0 4561 3560, 0 4563 1068-9 

สจจ. ศรีสะเกษ 
เลขท่ี 367/74  ม.5  ถ.โชติพนัธ์ุ  
ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000 
โทร. 0 4563 1482 

ศพจ. ศรีสะเกษ  
เลขท่ี 320  หมู่  9  ต.โพธ์ิ   
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร. 0 4561 5864-6 

สคจ. ศรีสะเกษ 
ศาลากลางจงัหวดั ถ.เทพา อ.เมือง  
จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร. 0 4561 2569 , 0 4561 2524 

 

สปส.สงขลา         
เลขท่ี 430/78 หมู่ 2 ต าบลพะวง  
อ าเภอเมือง จ.สงขลา 90100  
โทร.0 7433 3983-6, 0 7444 8613-7 

สจจ. สงขลา 
ศาลากลางจงัหวดั (หลงัเก่า)  
ถ.ราชด าเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทร.0 7431 6322 

สพร. ภาค 12 สงขลา  
เลขท่ี 167  หมู่ 4 ถ.สงขลา-นาทว ี   
ต.เขารูปชา้ง  อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทร. 0 7433 6094-50 

สคจ. สงขลา  
เลขท่ี 9 ถ.สายบุรี อ.เมือง  
จ.สงขลา 90000  
โทร. 0 7431 3056-7, 0 7431 1435 

 

สปส.สงขลา หาดใหญ่              
เลขท่ี 13 ถ.โชติวยิะกลุ 3 อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110  
โทร.0 7423 8107, 0 7423 8281   

    

สปส.สกลนคร        
เลขท่ี 1767/23 ถ.สุขสวสัด์ิ ต.ธาตุชิงชุม  
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  
โทร.0 4273 3788, 0 4217 3551 

สจจ. สกลนคร 
เลขท่ี 1767/24  ถ.สุขสวสัด์ิ   
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง   จ.สกลนคร  
47000 โทร. 0 4271 4778-9 

ศพจ. สกลนคร  
เลขท่ี 8 หมู่  14  บา้นหนองแฝกพฒันา   
ถ.นาค า-นาเวง ต.หว้ยยาง อ.เมือง  
จ. สกลนคร  47000  
โทร. 0 4274 7238, 0 4274 7252-3 

สคจ. สกลนคร  
เลขท่ี 1767/20 ถ.สุขสวสัด์ิ ต.ธาตุเชิงชุม  
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  
โทร. 0 4271 1088 , 0 4271 2960 

 

สปส.สตูล 
หมู่ 6 ถ.ยนตรการก าธร ต.คลองขดุ 
อ.เมือง จ.สตูล 91000  
โทร.0 7472 1353 

สจจ. สตูล 
ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่ ชั้น 2  
ถ.สตูลธานี  อ.เมือง จ.สตูล  91000  
โทร.0 7471 1383 

ศพจ. สตูล  
เลขท่ี 258  หมู่  2  ถ.คลองขดุ – นาแค   
ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล 91000  
โทร. 0 7473 0717 

สคจ. สตูล  
หมู่ 2 ซ.ราษฎร์อุทิศ ต.คลองขดุ  
อ.เมือง จ.สตูล 91000  
โทร. 0 7471 1162 , 0 7473 0983 
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สปส.สมุทรปราการ   
เลขท่ี 1632 หมู่    4 ถ.เทพารักษ ์ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
โทร.0 2755 6291, 0 2755 6251 

สจจ. สมุทรปราการ 
29/65-66 ม.7  ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.เทพารักษ ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10270 โทร.0 2383 7471-3 

   

สปส.สมุทรปราการ สาขาบางพลี 
เลขท่ี 1038/10 ม.15 (เคหะบางพลี 
โครงการ 3) ถ.เทพารักษ ์ก่ิงอ าเภอ 
บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540  
โทร.0 2706 7769-79 

 สพร. ภาค 1 สมุทรปราการ  
การเคหะเมืองใหม่บางพลี  หมู่ 15   
ถ.เทพารักษ ์ต.บางเสาธง ก่ิงอ าเภอ 
บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10270  
โทร. 0 2315 3780 

สคจ. สมุทรปราการ  
เลขท่ี 1635 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ ์ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
โทร. 0 2394 6972 , 0 2758 3361 

 

สปส.สมุทรปราการ สาขาพระประแดง 
เลขท่ี 215/51-1 ถ.สุขสวสัด์ิ                        
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130                                    
โทร.0 2425 8314-5, 0 2425 8317-8 

    

สปส.สมุทรสงคราม         
เลขท่ี 32 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ  
ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
75000 โทร.0 3471 5541, 0 3471 6181 

สจจ. สมุทรสงคราม 
186 ม.3  ถ.เอกชยั  ต.ลาดใหญ่ 
อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000  
โทร.0 3471 4342-3 ต่อ 111 

ศพจ.สมุทรสงคราม  
เลขท่ี 190 ถ.เอกชยั ต.ลาดใหญ่   
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  
โทร.0 3471 6119 

สคจ.สมุทรสงคราม  
เลขท่ี 188 หมู่ 3 ถ.เอกชยั ต.บางแกว้  
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  
โทร. 0 3471 1899 

 

สปส.สมุทรสาคร 
เลขท่ี 1092/91-93 ถ.เอกชยั ต.มหาชยั 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  
โทร.0 3442 6041, 0 3442 6100 

สจจ. สมุทรสาคร 
930/42 ว,ศ,ษ ถ.เอกชยั ต.มหาชยั       
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 โทร. 0 
3481 0756-60 ต่อ13 

ศพจ. สมุทรสาคร  
เลขท่ี 59/4  หมู่  1  บา้นพนัธุวงษ ์  
ต.บา้นเกาะอ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร. 0 3448 0139 ต่อ 17 – 19 

สคจ. สมุทรสาคร  
อาคารขา้งศาลากลางจงัหวดั  
ถ.ราษฎร์บรรจบ อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 70000  
โทร. 0 3441 1040 

 

สปส.สมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน 
เลขท่ี 118 ม.5 ต.ท่าไม ้อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 74110  
โทร.0 3447 0279-83, 0 3447 9771-3 
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สปส.สระบุรี           
เลขท่ี 673/2 ถ.พิชยัรณรงคส์งคราม                  
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทร.0 3622 2776, 0 3621 2165 

สจจ. สระบุรี 
437/7 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว   
อ.เมือง จ.สระบุรี  18000                
โทร.0 3621 2179 

ศพจ. สระบุรี  
เลขท่ี 111 หมู่ 1 ต.บา้นโปร่ง                      
อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190    
โทร. 0 3622 3347 

สคจ.สระบุรี  
เลขท่ี 673/1 ถ.พิชยัรณรงคส์งคราม  
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  
โทร. 0 3621 1619 

 

สปส.สระบุรี สาขาหนองแค 
เลขท่ี 144/7 ต.หนองแค 
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140  
โทร.0 3637 2009-10 

    

สปส.สระแกว้      
ศูนยร์าชการจงัหวดัสระแกว้ อ.เมือง
สระแกว้ จ.สระแกว้ 27000 
โทร. 0 3742 5070-3 ต่อ12 

สจจ. สระแกว้ 
ศาลากลางจงัหวดั  ชั้น 2  ถ.สุวรรณศร อ.
เมือง  จ.สระแกว้  27000             
โทร.0 3742 5022 

ศพจ. สระแกว้  
เลขท่ี 230 หมู่ 11 ถ.วฒันา – แซร์ออ   
ต.วฒันานคร อ.วฒันานคร จ.สระแกว้  
27160 โทร. 0 3726 1627-30 

สคจ.สระแกว้  
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 2  ต.ท่าเกษม  
อ.เมือง จ.สระแกว้ 27000  
โทร. 0 3742 5034 , 0 3742 5035 

 

สปส.สิงห์บุรี 
บริเวณศูนยร์าชการจงัหวดัสิงห์บุรี 
อ าเภอเมือง จ.สิงห์บุรี 16000  
โทร.0 3650 7204-6 

สจจ. สิงห์บุรี 
ศาลากลางจงัหวดั  อาคารชั้น 1  
ถ.สิงห์บุรี - บางทาน  ต.บางมญั  
อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16000              
โทร.0 3650 7201 

ศพจ. สิงห์บุรี  
หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย  ต าบลบางมญั              
อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16000         
โทร. 0 3652 4205-9 

สคจ.สิงห์บุรี  
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 3 ต.บางมญั  
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000  
โทร. 0 3650 7200 

 

สปส.สุพรรณบุรี             
ศาลากลางจงัหวดัสุพรรณบุรี                 
ถ.สุพรรณ-ชยันาท จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทร.0 3553 5389-91                                                                         

สจจ. สุพรรณบุรี 
ศาลากลางจงัหวดั  ชั้น 2 ถ.สุพรรณบุรี - 
ชยันาท ต.สนามชยั อ.เมือง  
 จ.สุพรรณบุรี  72000  
โทร.0 3553 5388 

สพร. ภาค 2 สุพรรณบุรี  
เลขท่ี 13/1 หมู่ 4 บา้นหนองตาลกาบ   
ต.ไผข่วาง  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000                             
โทร. 0 3541 2394-9 

สคจ. สุพรรณบุรี  
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 2 ต.สนามชยั  
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  
โทร. 0 3553 5392 

 

สปส.สุราษฏร์ธานี            
เลขท่ี 100/2 บริเวณศาลากลางจงัหวดั               
ถ.ดอนนก อ.เมือง     
จ.สุราษฎร์ธานี 84000  
โทร.0 7728 2283 

สจจ. สุราษฎร์ธานี 
อาคารศูนยร์าชการกระทรวงแรงงานฯ 
ชั้น 2 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขนุทะเล 
อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี   84000     
โทร.0 7735 5422 

สพร. ภาค  11 สุราษฎร์ธานี  
เลขท่ี 433 หมู่ 5 กม.20 ถ.สุราษฎร์- 
นาสาร ต.ขนุทะเล อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี  84100  
โทร. 0 7721 1503-6 

สคจ. สุราษฎร์ธานี  
เลขท่ี 15 หมู่ 1 อาคารศูนยร์าชการฯ  
ถ.สุราษฎร์-นาสาร อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี 84000  
โทร. 0 7735 5414-5 
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สปส.สุรินทร์ 
เลขท่ี 219 หมู่ 13 ถ.สุรินทร์-ปราสาท 
ต.เฉนียง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 
โทร.0 4451 4815,0 4451 5470 

สจจ. สุรินทร์ 
166 หมู่ 13 ถ.สุรินทร์-ปราสาท          
ต.เฉนียง อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000  
โทร. 0 4451 6017-8 

ศพจ. สุรินทร์  
เลขท่ี  421 หมู่ 1 ถ.โชคชยั – เดชอุดม  
ต.บา้นชบอ าเภอสงัขะ จ.สุรินทร์ 32150 
โทร. 0 4457 1550, 0 4457 1552 

สคจ. สุรินทร์  
เลขท่ี 273-273/1  ถ.หลกัเมือง ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000       โทร. 0 4351 8890 

 

สปส.สุโขทยั             
เลขท่ี 317 ม.1 ถ.สุโขทยั-ก าแพงเพชร                 
ต.บา้นกลว้ย อ.เมือง จ.สุโขทยั 64000 
โทร.0 5561 3196 

สจจ. สุโขทยั 
285  ม.1  ถ.สุโขทยั-ก าแพงเพชร         
ต.บา้นกลว้ย  อ.เมือง จ.สุโขทยั 64000 
โทร. 0 5561 0218-9 ต่อ 12 

ศพจ. สุโขทยั  
เลขท่ี 69  หมู่  5  บา้นสามเรือน   
ถ.ศรีส าโรง-ศรีนคร ต.สามเรือน   
อ.ศรีส าโรง จ. สุโขทยั  64120  
โทร.0 5568 2586-7 

สคจ. สุโขทยั  
เลขท่ี 21/4 หมู่ 1 ต.บา้นกลว้ย  
อ.เมือง จ.สุโขทยั 64000   โทร. 0 5561 1481 

 

สปส.หนองคาย    
เลขท่ี 391 ศูนยร์าชการจงัหวดั  
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 
43000 โทร.0 4242 1222, 0 4242 0969 

สจจ. หนองคาย 
บริเวณศูนยร์าชการ  ถ.มิตรภาพ 
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย  
43000   โทร. 0 4241 2860 

ศพจ. หนองคาย  
เลขท่ี 355 หมู่ 14 บา้นหนองสองหอ้ง  ถ.
หนองสองหอ้ง-ท่าบ่อ ต.ค่ายบกหวาน  อ.
เมือง จ.หนองคาย 43100  
โทร. 0 4249 5077 

สคจ. หนองคาย  
ศาลากลางจงัหวดั (หลงัเก่า) ถ.มีชยั  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  
โทร. 0 4241 2547 , 0 4242 0701 

 

สปส.หนองบวัล าภู 
ศาลากลางจงัหวดัหนองบวัล าภู ชั้น 2 
อ าเภอเมือง จ.หนองบวัล าภู 39000  
โทร.0 4231 2615-6, 0 4231 2661-2 

สจจ. หนองบวัล าภู 
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 2  
ถ.หนองบวัล าภู- เลย อ.เมือง   
จ.หนองบวัล าภู  39000                  
โทร. 0 4231 6733-5 

ศพจ.หนองบวัล าภู  
เลขท่ี 97 หมู่ 7  บา้นโคกน ้ าเกล้ียง   
ต.โพธ์ิชยั อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู 39000 
โทร. 0 4231 2877 

สคจ. หนองบวัล าภู  
ศาลากลางจงัหวดั อ.เมือง  
จ.หนองบวัล าภู 41120  
โทร. 0 4231 6742 

 

สปส.อ านาจเจริญ       
ศาลากลางจงัหวดัอ านาจเจริญชั้น 2       
อ าเภอเมือง จ.อ านาจเจริญ 37000  
โทร.0 4545 1427-8, 0 4551 1422 

สจจ. อ านาจเจริญ 
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 2 ต.โนนหนาม
แท่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ   37000 
โทร. 0 4552 3041 

ศพจ. อ านาจเจริญ  
เลขท่ี 130  หมู่  3 ต.ไก่ค า อ.เมือง  
จ.อ านาจเจริญ 37000  
โทร. 0 4545 2441 

สคจ. อ านาจเจริญ  
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 2 ถ.ชยางกรู  
จ.อ านาจเจริญ 37000  
โทร. 0 4551 3037-8 

 

สปส.อุดรธานี 
เลขท่ี 13/3 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแขง้ 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร.0 4232 5996-7, 0 4222 1456 

สจจ. อุดรธานี 
เลขท่ี 765  ม.1  ถ.รอบเมือง   
ต.บา้นเล่ือม อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000 
โทร. 0 4234 7919-20 

ศพจ. อุดรธานี  
เลขท่ี 578  หมู่  4  ต.บา้นจัน่ อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000  
โทร. 0 4234 1629 

สคจ. อุดรธานี  
เลขท่ี 25 ถ.วฒันานุวงศ ์อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000  
โทร. 0 4224 3229 , 0 4222 2284 

 



ส านักงานประกันสังคม ส านักงานจัดหางาน ศูนย์/สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน   หมายเหต ุ

สปส.อุตรดิตถ ์             
เลขท่ี 590 ม.1 ถ.รพช. ต.ชยัจุมพล         
อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ ์53130  
โทร.0 5543 1964-7  

สจจ. อุตรดิตถ ์
ศาลากลางจงัหวดั (ชั้น 2) ถ.ประชา 
นิมิต ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 53000 
โทร.0 5541 7016-7 ต่อ 17 

ศพจ. อุตรดิตถ ์  
เลขท่ี 201  หมู่  9 ถ.พิษณุโลก - เด่นชยั  
ต.น ้าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์53000  
โทร. 0 5541 6315 

สคจ. อุตรดิตถ ์ 
เลขท่ี 135 หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.เมือง  
จ.อุตรดิตถ ์53000  
โทร. 0 5544 2536 

 

สปส.อุทยัธานี         
เลขท่ี 159 หมู่   3 ต าบลน ้ าซึม       
อ าเภอเมือง จงัหวดัอุทยัธานี 61000 
โทร.0 5651 2598, 0 5651 2798 

สจจ. อุทยัธานี 
585 ม.3 ถ.อุทยั-หนองฉาง ต.น ้ าซึม อ.
เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี  61000 
โทร.0 5697 0239 

ศพจ. อุทยัธานี  
หมู่ 2 ต.หนองไผแ่บน อ.เมือง  
จ.อุทยัธานี 61000  
โทร. 0 5651 4365-9 

สคจ. อุทยัธานี  
ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่ ต.อุทยัใหม่  
อ.เมือง จ.อุทยัธานี 61000  
โทร. 0 5651 1907 

 

 สปส.อุบลราชธานี 
เลขท่ี 317/1 ถ.พโลชยั  อ าเภอเมือง 
จ.อุบลราชธานี 34000  
โทร.0 4524 5436, 0 4524 3187 

สจจ. อุบลราชธานี 
เลขท่ี 109 ม.8 ถ.เล่ียงเมือง ต.แจระแม อ.
เมือง  จ.อุบลราชธานี   34000     โทร. 0 
4520 6228  
 

สพร. ภาค 7 อุบลราชธานี  
เลขท่ี 300  หมู่  11  ถ.คลงัอาวธุ   
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี    
34000 โทร. 0 4531 1650-6 

สคจ. อุบลราชธานี  
บริเวณศาลากลางจงัหวดั ถ.อุปราช  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
โทร. 0 4525 5459 

 

สปส. อ่างทอง                
เลขท่ี 2 ถนนเทศบาล 8 ต าบลยา่นซ่ือ              
อ าเภอเมือง จ.อ่างทอง 14000  
โทร. 0 3562  6337, 0 3561 2199 

สจจ. อ่างทอง 
อาคารศาลากลางจงัหวดั ชั้น 1     (หลงั
ใหม่) อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000       
โทร.0 3561 3038-9 

ศพจ. อ่างทอง  
เลขท่ี 59 หมู่ 4  ถ.อ่างทอง - สิงห์บุรี     
(สายเก่า ) ต.เทวราช   อ.ไชโย                    
จ.อ่างทอง  14140  
โทร. 0 3561 2455 

สคจ. อ่างทอง  
ศาลากลางจงัหวดั ชั้น 1 อ.เมือง  
จ.อ่างทอง 14000  
โทร. 0 3561 1331, 03561 3500 
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