การกาหนดพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของสานักงานประกันสั งคม กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานประกันสั งคม

สานักจัดหางาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส านั ก งานประกั น สั ง คมกรุ ง เทพมหานครเขตพื้ น ที่ 1
อาคารกรมสวัสดิ การและคุ ม้ ครองแรงงาน (ภายในบริ เวณ
กระทรวงมหาดไทย) ชั้น 4 ถนนอัษ ฎางค์ เขตพระนคร
กรุ งเทพฯ 10200โทร. 02-622-2526
ได้แก่
- เขตดุสิต
- เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย
- เขตพระนคร

สานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพืน้ ที่ 1
อาคารกรมสวัส ดิ ก ารและคุ ้ม ครองแรงงาน
( เ ดิ ม ) ชั้ น 1 – 2 ภ า ย ใ น บ ริ เ ว ณ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ถ น น เ ฟื่ อ ง น ค ร
แขวงวัด ราชบพิ ต ร เขตพระนคร กรุ ง เทพฯ
10200 โทร.โทร. 0-2233-2684
ได้แก่
- เขตดุสิต
- เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย
- เขตพระนคร

กลุ่ ม งานสวัสดิ ก ารและคุ้ มครองแรงงานพื้น ที่ 1
อาคารกรมสวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงาน (เดิ ม)
ชั้น 1, 2 ภายในกระทรวงมหาดไทย แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-0960
ได้แก่
- เขตดินแดง
- เขตห้วยขวาง
- เขตพญาไท
- เขตราชเทวี

-

เขตสัมพันธวงศ์

-

สานักงานประกันสั งคม

เขตสัมพันธวงศ์

สานักจัดหางาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส านั ก งานประกั น สั ง คมกรุ ง เทพมหานครเขตพื้ น ที่ 2 สานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพืน้ ที่ 2

กลุ่ ม งานสวัสดิ ก ารและคุ้ มครองแรงงานพื้น ที่ 2

แขวงลาดยาว เลขที่ 6 ซอยรัชดาภิเษก 70 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
บางซื่อ กรุ งเทพฯ โทร. 0-2910-0944
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ โทร. 02-954-2577 (27 คู่สาย)
ได้แก่
ได้แก่
- เขตจตุจกั ร

สานักงานเขตจุตจักร ชั้น 7 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 34 ถนน
วิ ภ า ว ดี รั ง สิ ต เ ข ต จุ ต จั ก ร ก รุ ง เ ท พ ฯ 1 0 9 0 0
โทร. 0-2513-5169-70

เลขที่ 70 ซอย 10 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ

-

เขตจตุจกั ร
เขตดอนเมือง
เขตบางซื่ อ
เขตบางเขน

-

เขตหลักสี่

หมายเหตุ

- เขตดอนเมือง
- เขตบางซื่ อ
- เขตบางเขน
- เขตหลักสี่

ได้แก่
-

เขตจตุจกั ร
เขตดอนเมือง
เขตบางเขน
เขตบางซื่ อ
เขตหลักสี่

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักจัดหางาน

สานักงานประกันสั งคมกรุ งเทพมหานครเขตพืน้ ที่ 3

ส านั ก งานจั ด หางานกรุ งเทพเขตพื้ น ที่ 3
อาคาร 11 กระทรวงแรงงาน ถนนมิ ตรไมตรี แขวงดิ น เลขที่ 19 อาคารพงษ์ สุ ภี ชั้ น 2 และ 4
ถนนวิภ าวดี รั งสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุ จั ก ร
แดง กรุ งเทพฯโทร. 0-2248-4867 และ 0-2245-1220
กรุ งเทพฯ 10900 โทร. 0-2617-6567
ได้แก่
ได้แก่
- เขตดินแดง
- เขตดินแดง
- เขตพญาไท
- เขตพญาไท
- เขตราชเทวี
- เขตราชเทวี
- เขตห้วยขวาง
- เขตห้วยขวาง

สานักงานประกันสั งคม
สานักงานประกันสั งคมกรุ งเทพมหานครเขตพืน้ ที่ 4
เลขที่ 144/18-22 ซอยสี ลม 10 ถนนสี ลม แขวงสุ รวงศ์ เขต
บางรัก กรุ งเทพฯ 10500 โทร. 0-2634-0180-195
ได้แก่
- เขตบางรัก
- เขตปทุมวัน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมายเหตุ

กลุ่ ม งานสวัสดิ ก ารและคุ้ มครองแรงงานพื้น ที่ 3
อาคารส านักงานประกันสั งคม ชั้น 8 ในบริ เ วณ
กระทรวงแรงงาน ถนนมิ ต รไมตรี เขตดิ น แดง
ก รุ ง เ ท พ ฯ โ ท ร . 0 -2 2 4 7 -7 9 0 3
ได้แก่
- เขตดินแดง
- เขตพญาไท
- เขตราชเทวี
- เขตห้วยขวาง

สานักจัดหางาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพืน้ ที่ 4
เลขที่ 438/115 ซอยจันทร์ 47 ถนนจันทร์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 0-2211-8167
ได้แก่
- เขตบางรัก
- เขตปทุมวัน
- เขตยานนาวา
- เขตสาธร
- เขตบางคอแหลม

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพืน้ ที่ 4
สานักงานเขตสาธร ชั้น 6 ถนนจันทร์ 24 เขตสาทร
กรุ งเทพฯ 10120 โทร. 0-2212-9881
ได้แก่
- เขตบางรัก
- เขตปทุมวัน
- เขตยานนาวา
- เขตบางคอแหลม
- เขตสาธร

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักจัดหางาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สานักงานประกันสั งคมกรุ งเทพมหานครเขตพืน้ ที่ 5

สานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพืน้ ที่ 5

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพืน้ ที่ 5

เลขที่ 309, 311 ซอยรัชดา 6 ถนนรัชดา-ท่าพระ แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
โทร. 0-2476-9016-9, 0-2476-9979-83
ได้แก่
- เขตคลองสาน
- เขตธนบุรี
- เขตบางกอกน้อย
- เขตบางกอกใหญ่
- เขตบางพลัด

ห้างสรรพสิ นค้าพาต้า ปิ่ นเกล้า ชั้น 4 เลขที่ 125
ถน น สม เด็ จ พ ร ะปิ่ น เ กล้ า แ ข วงบ าง ยี่ ข ั น
เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700 โทร. 0-2434-6575
ได้แก่
- เขตคลองสาน
- เขตธนบุรี
- เขตบางกอกน้อย
- เขตบางกอกใหญ่
- เขตบางพลัด

ร้านสหกรณ์กรุ งเทพ จากัด สานักงานลาดหญ้า ชั้น3
เลขที่ 308 ถนนลาดหญ้า แขวงลาดหญ้า แขวงคลอง
สาน เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ 10200
โทร. 0-2439-0772
ได้แก่
- เขตคลองสาน
- เขตธนบุรี
- เขตบางพลัด
- เขตบางกอกน้อย
- เขตบางกอกใหญ่

สานักงานประกันสั งคม

สานักจัดหางาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สานักงานประกันสั งคมกรุ งเทพมหานครเขตพืน้ ที่ 6

สานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพืน้ ที่ 6

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพืน้ ที่ 6

อาคารทาคูนิ ชั้น 4 – 5 เลขที่ 140/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง
บางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160 โทร. 0-2455-8989
ได้แก่
- เขตตลิ่งชัน
- เขตทวีวฒั นา
- เขตบางแค
- เขตภาษีเจริ ญ
- เขตหนองแขม

เลขที่ 24/6 ชั้น 6 อาคารเอสซี พลาซ่า สถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพ (สายใต้) ถนนบรมราช
ชนนี แขวงฉิ มพลี เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
โทร. 0-2422-3915-19 ต่อ 177
ได้แก่
- เขตตลิ่งชัน
- เขตทวีวฒั นา
- เขตบางแค
- เขตภาษีเจริ ญ
- เขตหนองแขม

อาคารกรมสวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงาน (ส่ วนแยก
ตลิ่ ง ชั น ) 22/3 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่ ง ชั น
กรุ งเทพฯ 10170 โทร. 0-2448-5764
ได้แก่
- เขตตลิ่งชัน
- เขตทวีวฒั นา
- เขตบางแค
- เขตภาษีเจริ ญ
- เขตหนองแขม

หมายเหตุ

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม
สานักงานประกันสั งคมกรุ งเทพมหานครเขตพืน้ ที่ 7

สานักจัดหางาน

หมายเหตุ

เขตส านั ก งานจั ด หางานกรุ ง เทพเขตพื้ น ที่ 7 กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพืน้ ที่ 7

7/1-8 หมู่ 5 ถนนกาญจนภิ เษก แขวงบางบอน เขตบางบอน เลขที่ 48/48/1 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์
กรุ งเทพฯ 10150 โทร. 0-2415-0995
บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140 โทร. 0-2427-4113 ต่อ 19
ได้แก่
ได้แก่
- เขตจอมทอง
- เขตจอมทอง
- เขตทุ่งครุ
- เขตทุ่งครุ
- เขตบางขุนเทียน
- บางขุนเทียน
- เขตบางบอน
- บางบอน
- ราษฎร์บูรณะ
- เขตราษฎร์บูรณะ

สานักงานประกันสั งคม

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สานักจัดหางาน

อาคารพิศาลพร เลขที่ 57 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 แขวง
แสมด า เขต บางขุ น เที ยน กรุ งเ ทพฯ 1015 0
โทร. 0-428-9633
ได้แก่
- เขตธนบุรี
- เขตคลองสาน
- เขตบางกอกน้อย
- เขตบางกอกใหญ่

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สานักงานประกันสั งคมกรุ งเทพมหานครเขตพืน้ ที่ 8

เขตส านั ก งานจั ด หางานกรุ ง เทพเขตพื้ น ที่ 8 กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพืน้ ที่ 8

อาคารไอทีเอ็ม เลขที่ 255 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250 โทร. 0-2743-3690
ได้แก่
- เขตบางนา
- เขตประเวศ
- เขตพระโขนง
- เขตสวนหลวง

เ ล ข ที่ 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 กรุ งเทพฯ 10260 โทร. 0-2398-7477
ได้แก่
- เขตคลองเตย
- เขตบางนา
- เขตพระโขนง
- เขตวัฒนา
- เขตสวนหลวง
- เขตประเวศ

สานักงานเขตประเวศ ชั้น 6 ถนนเฉลิมพระเกียติ ร.9
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
โทร. 0-22210960
ได้แก่
- เขตคลองเตย
- เขตบางนา
- เขตพระโขนง
- เขตวัฒนา
- เขตสวนหลวง

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักจัดหางาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สานักงานประกันสั งคมกรุ งเทพมหานครเขตพืน้ ที่ 9

เขตส านั ก งานจั ด หางานกรุ ง เทพเขตพื้น ที่ 9 กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพืน้ ที่ 9

10/1273-8 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ
10240 โทร. 0-2733-4111-20
ได้แก่
- เขตคันนายาว
- เขตบางกะปิ
- เขตลาดพร้าว
- เขตวังทองหลาง
- เขตบึงกุ่ม

เลขที่ 7,9,11 ซอยนวมินทร์ 98 ถนนวมินทร์ แขวง/
เขตคันนายาว กรุ งเทพฯ 10230
โทร. 0-2948-6007-9 ต่อ 101-106
ได้แก่
- เขตคันนายาว
- เขตบางกะปิ
- เขตลาดพร้าว
- เขตวังทองหลาง
- เขตบึงกุ่ม

สานักงานประกันสั งคม
สานักงานประกันสั งคมกรุ งเทพมหานครเขตพืน้ ที่ 10

สานักจัดหางาน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เขตสานั ก งานจัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ 10 กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพืน้ ที่ 10

555/1-27 หมู่ ที่ 13 ถนนสี ห บุ ร านุ กิจ แขวงมี น บุ รี เขตมี น บุ รี เลขที่ 555/29-33 หมู่ที่ 13 ถนนสี หบุรากิจ แขวงมีน
กรุ งเทพฯ 10510 โทร. 0-2517-9222
บุ รี เ ข ต มี น บุ รี ก รุ ง เ ท พ ฯ 1 0 5 1 0
ได้แก่
โทร. 0-2540-7004
- เขตคลองสามวา
ได้แก่
- เขตมีนบุรี
- เขตคลองสามวา
- เขตลาดกระบัง
- เขตมีนบุรี
- เขตสะพานสูง
- เขตลาดกระบัง
- เขตหนองจอก
- เขตสะพานสูง
- เขตหนองจอก
- เขตสายไหม
- เขตสายไหม

หมายเหตุ

72,74,76 อาคารกีรทรัพย์ ถนนนวมินทร์ 98 แขวงคัน
นายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพฯ 10230
โทร. 0-2510-2246
ได้แก่
- เขตคันนายาว
- เขตบางกะปิ
- เขตลาดพร้าว
- เขตวังทองหลาง
- เขตบึงกุ่ม

เลขที่ 555/28-33 ชั้น 3 หมู่ 13 ถนนสี หบุรานุกิจ แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-5009
ได้แก่
- เขตคลองสามวา
- เขตมีนบุรี
- เขตลาดกระบัง
- เขตสะพานสูง
- เขตหนองจอก
- เขตสายไหม

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักจัดหางาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมายเหตุ

สานักจัดหางาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคมกรุ งเทพมหานครเขตพืน้ ที่ 11
เลขที่ 1004/323-327 ซอยพระราม 3 27 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120 โทร. 0-2294-5958
ได้แก่
- เขตสาทร
- เขตบางคอแหลม
- เขตยานนาวา

สานักงานประกันสั งคม
สานักงานประกันสั งคมกรุ งเทพมหานครเขตพืน้ ที่ 12
222 ถนนสุขมุ วิท 77 (อ่อนนุช) แขวงพระโขนง เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ โทร. 0-2311-5935-9, 0-2311-6507-9,
0-2311-6527-8
ได้แก่
- เขตวัฒนา
- เขตคลองเตย

ทีอ่ ยู่จังหวัดของสานักงานประกันสั งคม กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานประกันสั งคม

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สปส. กาญจนบุรี
เลขที่ 2/1 หมู่ 12 ถ.แม่น้ าแม่กลอง
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.0 3462 3409
สปส. กาฬสิ นธุ์
เลขที่ 3/46 ถ.กาฬสิ นธุ์-ร้อยเอ็ด
อาเภอเมือง จ.กาฬสิ นธุ์ ุุ 46000
โทร. 0 4381 2787
สปส. กาแพงเพชร
เลขที่ 314 หมู่ 3 ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
โทร.0 5571 0087

สจจ. กาญจนบุรี
22 ม.12 ถ.กาญจนบุรี – ด่านมะขามเตี้ย
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
71000 โทร. 0 3456 4309
สจจ. กาฬสิ นธุ์
เลขที่ 6/8 ถ.บายพาสทุ่งมน
ต.กาฬสิ นธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000
โทร. 0 4381 3228-9
สจจ. กาแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
ถ.กาแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000 โทร. 0
5570 5023 4
สจจ. กระบี่
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
(ชั้น1) ถ.ท่าเรื อ ต.ไสไทย
อ.
เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทร.0 7562 0368

ศพจ. กาญจนบุรี
เลขที่ 99/9 หมู่ 7 ต.หนองลาน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โทร.0 3454 3001
ศพจ. กาฬสิ นธุ์
เลขที่ 99 ถ.ขอนแก่น-ยางตลาด
ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสิ นธุ์ 46120
โทร.0 4389 1491-3
ศพจ. กาแพงเพชร
เลขที่ 279 หมู่ 7 ถ.พรานกระต่าย –
กาแพงเพชร ต.ศรี โยธิน อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร 62000
โทร. 0 5571 0212, 0 5571 0071

สคจ. กาญจนบุรี
เลขที่ 51/1 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0 3451 8990
สคจ. กาฬสิ นธุ์
เลขที่ 3/50 ถ.บายพาส-ทุ่งมน
อ.เมือง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000
โทร. 0 4381 1092
สคจ. กาแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัด ถ.กาแพงเพชร-พรานกระต่าย
ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
โทร. 0 5570 0026-7

ศพจ. กระบี่
เลขที่ 245 หมู่ 7 ถนนท่าเรื อ
ต.ไสไทย
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0 7561 1625

สคจ. กระบี่
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0 7561 1997

สพร. ภาค 6 ขอนแก่น
เลขที่ 151 หมู่ 4 ถ.มะลิวลั ย์ ต.บ้านเป็ ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4323 7802, 0 4323 7961

สคจ. ขอนแก่น
ศูนย์ราชการ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0 4323 6737 0 4323 6277

สปส. กระบี่
เลขที่ 99/8 ถ. ศรี ตรัง ต.กระบี่ใหญ่
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร.0 7566 3620
สปส. ขอนแก่น
ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร.0 4324 6118

สจจ. ขอนแก่น
490 ถ.มะลิวลั ย์ ต.บ้านเป็ ด อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0 4333 3199

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

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

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

ศพจ. จันทบุรี
เลขที่ 49 หมู่ 3 ถ.สุขมุ วิท (สายเดิม)
ต.บ่อ อาเภอขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0 3936 8265-7

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

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

สจจ. ฉะเชิงเทรา
อาคารพาณิ ชย์ 80/14-15 ถ.สิ ริโสธร ต.
สโธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร.0 3851 5034

ศพจ. ฉะเชิงเทรา
เลขที่ 59 หมู่ 4 ถ.บางคล้า – แปลงยาว
ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทร. 0 3885 1221-2

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

สปส. ชลบุรี
เลขที่ 101/10 หมู่ 1 ถ.สุขมุ วิท ต.เสม็ด
อาเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3878 4420, 0 3878 2244

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

สพร. ภาค 3 ชลบุรี
เลขที่ 145 หมู่ 1 ถ.สุขมุ วิท
ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 6827, 0 3827 6445

สคจ. ชลบุรี 18/1 ถ.สุขมุ วิท ต.ศรี ราชา
อ.ศรี ราชา จ. ชลบุรี 20110
โทร. 0 3832 3665

สปส. ชัยนาท
เลขที่ 289 หมู่ 6 ตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร. 0 5641 2603, 0 5641 2381

สจจ. ชัยนาท
ศพจ. ชัยนาท
294 ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท เลขที่ 447 หมู่ 4 ต.เข่าท่าพระ
17000 โทร.0 5641 3035
อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทร. 0 5641 4810, 0 5641 4810-8

สคจ. ชัยนาท
ชั้น3 อาคารศูนย์ราชการ กระทรวงแรงงานฯ ม.6
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000 โทร. 0 5641 2603, 0 5641 2381

สปส. ชัยภูมิ
เลขที่ 251/7 ม.4 ถ.องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0 4483 5681

สจจ. ชัยภูมิ
267/1 ถ.บริ หารส่วนจังหวัดสาย 1
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร.0 4481 3506

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

สคจ. ชัยภูมิ
ถ.องค์การบริ หารส่วนจังหวัด สาย 2
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0 4481 1738

สปส. ชุมพร
เลขที่ 330 หมู่ 1 บริ เวณศูนย์ราชการ
จังหวัด ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
86000 โทร. 0 7750 3244 , 0 7750 4115

สจจ. ชุมพร
เลขที่ 87 ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000 โทร.0 7765 8188

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

สคจ. ชุมพร
88 หมู่ 1 ตาบลนาชะอัง อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
86000 โทร. 0 7750 3381 , 0 7751 1471

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม
สปส. ชุมพร
เลขที่ 330 หมู่ 1 บริ เวณศูนย์ราชการ
จังหวัด ต.นาชะอัง อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000 โทร. 0 7750 3244 ,

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สจจ. ชุมพร
เลขที่ 87 ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000 โทร.0 7765 8188

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

สคจ. ชุมพร
88 หมู่ 1 ตาบลนาชะอัง อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
86000 โทร. 0 7750 3381 , 0 7751 1471

สจจ. เชียงราย
อ.ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100 โทร. 0 5315 2051-4

ศพจ. เชียงราย
สคจ. เชียงราย
เลขที่ 418 หมู่ 6 ถ.ฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง 417 ถ.ฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง อ.เมือง จ.เชียงราย
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
57100 โทร. 0 5375 0515-6
โทร. 0 5360 0315

สจจ. เชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัด อ.อานวยการกลางชั้น
1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0 5311 2742

ศพจ. เชียงใหม่
สคจ. จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 335 ม. 3 บ้านศาล ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต. ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ถ.โชตนา อ.
ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50200
เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โ ทร. 0 5389 0472-3
โทร. 0 5329 8236, 0 5329 8240

สจจ. ตรัง
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 2
ถ.พัทลุง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.0 7522 0226
สจจ. ตราด
ศาลากลางจังหวัด ถ.ราษฎร์นิยม
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร.0
3952 0218

ศพจ. ตรัง
เลขที่ 252/6 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ. ตรัง 92000
โทร. 0 7521 6112-5
ศพจ. ตราด
เลขที่ 174 หมู่ 3 ต.นนทรี อ.บ่อไร่
จ.ตราด 23140
โทร. 0 3950 1036-7, 0 3952 2042

0 7750 4115
สปส. เชียงราย
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 3
ถ.ฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0 537 7513 , 0 53750 615-7
สปส. เชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารอานวยการกลาง ศาลากลาง
จังหวัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 53221 499, 0 53222 567 ต่อ 13

สปส. เชียงใหม่ สาขาอาเภอฝาง
23/3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0 5345 1228
สปส. ตรัง
เลขที่ 252/5 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ. ตรัง 92000
โทร. 0 7557 0527- 31, 0 7557 0573
สปส. ตราด
ถ.ราษฏร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง
จ.ตราด 23000
โทร. 0 3951 1 911, 0 3952 0220

สคจ. ตรัง
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.
เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 0 7521 2864
สคจ. ตราด
ศาลากลางจังหวัด ถ.ราษฎร์นิยม
อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0 3951 1942

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สปส. ตาก
เลขที่ 10/2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง
อาเภอเมือง จ.ตาก 63000
โทร.0 5554 0771, 05554 1450-1
สปส. นครนายก
เลขที่ 79/1 หมุู่ 10 ถ.สุวรรณศร
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 0 3731 3097, 0 3732 1471

สจจ. ตาก
เลขที่ 9/68 ถ.มหาดไทยบารุ ง
ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0 5551 4569 ต่อ 16
สจจ. นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังใหม่)
ชั้น1 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร.0
3731 2869
สจจ. นครปฐม
898/7-9 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง
จ.
นครปฐม 73000
โทร.
0 3425 0861-2
สจจ. นครพนม
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ ชั้น 3
ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.0 4251 3114-5

ศพจ. ตาก
เลขที่ 5 หมู่ 9 ต.น้ ารึ ม อ.เมือง จ.ตาก
63000 โทร. 0 5551 5248, 0 5551 5249

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

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

สคจ. นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก อ.เมือง
จังหวัดนครนายก 26000
โทร. 0 3731 1683

ศพจ. นครปฐม
เลขที่ 135 หมู่ 5 บ้านป่ าแก ต.ลาเหย
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทร. 0 3420 4700-2
ศพจ. นครพนม
เลขที่ 19/4 ซอยสามัคคีสุขสันต์
ถ.นครพนม – ท่าอุเทน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0 4251 1814, 0 4251 2841

สคจ. นครปฐม
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0 3434 0067-9
สคจ. นครพนม
อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2อ.เมือง
จ.นครพนม 48000 โทร. 0 4252 1390

สจจ. นครราชสี มา
เลขที่ 1963/3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
โทร. 0 4425 7710

สพร. ภาค 5 นครราชสี มา
กม. 205 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ
อ.สี คิ้ว จ.นครราชสี มา 30140
โทร.0 4441 2646-7

สคจ. นครราชสี มา
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
โทร. 0 4425 2961

สปส. นครปฐม
เลขที่ 447/1 ถ.สวนตะไคร้ ต.สนาม
จันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร.0 3429 0731-4, 0 3425 4410
สปส. นครพนม
เลขที่ 213/2 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.0 4251 3540
สปส.นครราชสี มา
เลขที่ 2/1 ซอยเดชอุดม 6 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
โทร.0 4495 8512, 0 4495 8114
สปส.นครราชสี มา
136/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่ าย อ.
เมือง จ.นครราชสี มา 30130
โทร. 0 4431 6665

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม
สปส.นครศรี ธรรมราช
เลขที่ 6/47 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
โทร.0 7534 6163, 0 7534 4055
สปส.นครศรี ธรรมราช สาขาทุ่งสง
เลขที่ 94/4 ถ.กรุ งแสง ต.ชะมาย
อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
โทร.0 7533 2895
สปส.นครสวรรค์
เลขที่ 310/13 หมู่ 9 ถ.โกสี ยใ์ ต้
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.0 5622 0134-5,0 5622 7675,
0 5622 8560 ต่อ 12,13
สปส. นนทบุรี
บริ เวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2550 5104-7, 0 2591 0140
สปส.นราธิวาส
ศูนย์ราชการจังหวัดบ้านปลักปลา
ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร.0 7353 2333-6
สปส.น่าน
599 ต.ไชยสถาน อ.เมือง
จ.น่าน 55000
โทร.0 5477 1633-4 , 0 5477 3940-1

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สจจ. นครศรี ธรรมราช
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1
ถ.ราชดาเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช 80000
โทร.0 7536 0047 ต่อ1

ศพจ. นครศรี ธรรมราช
เลขที่ 79 หมู่ 1 บ้านมะขามเรี ยง
ถ.ศรี ธรรมราช-ปากพนัง ต.บางจาก
อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80330
โทร. 0 7539 9297, 07659 9331-3

สคจ. นครศรี ธรรมราช
เลขที่ 90 หมู่ 1 ต.นาเคียน อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช 80000 โทร. 0 7535 6534

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

สพร. ภาค 8 นครสวรรค์
เลขที่ 159 หมู่ 1 ถ.เอเชีย
ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5625 5026

สคจ. นครสวรรค์
เลขที่ 400/72 ถ.สวรรค์วถิ ี อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5622 2766 , 0 5622 392

สจจ. นนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 1
ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.0 2580 1494
สจจ. นราธิวาส
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ
ชั้น 2 ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร.0 7353 2100
สจจ. น่าน
เลขที่ 642 หมู่ 4 ถ.สายน่าน – พะเยา
ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร.0 5471 6075-6 ต่อ 11

ศพจ. นนทบุรี
เลขที่ 62/4 หมู่ 2 ต.บางม่วง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0 2595 4046-8
ศพจ. นราธิวาส
บริ เวณศูนย์ราชการแปลงที่ 2
บ้านปลักปลา ต.ลาภู อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000โทร. 0 7351 4721
ศพจ. น่าน
กิโลเมตรที่ 5-6 ถ.สายน่าน – ทุ่งช้าง
ต.ผาสิ งห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0 5477 4862-4

สคจ. นนทบุรี
ศาลากลางจังหวัด ถ.รัตนธิเบศร์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2580 0716-8
สคจ. นราธิวาส
ศาลากลางจังหวัด บ้านปลักปลา
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 0 7353 2101
สคจ. น่าน
เลขที่ 33/29-30 ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.น่าน 55000 โทร. 0 5471 0957

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สปส.บุรีรัมย์
เลขที่ 48/27-28 ถ.แสนสุข ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร.0 4461 4437, 0 4462 1762

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

ศพจ. บุรีรัมย์
หมู่ 4 บ้านโคกเขาน้อย ถ.บุรีรัมย์ห้วยราช ต.ห้วยราช อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 0 4461 4937

สคจ. บุรีรัมย์
เลขที่ 67/21 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 32000 โทร. 0 4461 1462

สปส.ปทุมธานี
เลขที่ 35/3 หมู่ 1 ถ.ปทุมธานี-รังสิ ต
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.0 2567 0360-5

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

ศพจ. ปทุมธานี
เลขที่ 2/89 หมู่ 2 ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 0 2577 5867 – 9

สคจ. ปทุมธานี
เลขที่ 64 หมู่ 7 ต.สวนพริ กไทย
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0 2567 5101-2

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

สจจ. ประจวบคีรีขนั ธ์
133/1 ถ.สุขใจ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
โทร.0 3260 2270

ศพจ. ประจวบคีรีขนั ธ์
หมู่ 3 ถ.คัน่ กระได-ชายทะเล ต.อ่าวน้อย
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
โทร. 0 3260 3198, 0 3260 3199

สคจ. ประจวบคีรีขนั ธ์
เลขที่ 27/70 ซ.หมู่บา้ นบ่อฝ้ าย ถ.เพชรเกษม
ต.หัวหิ น อ.หัวหิ นจ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
โทร. 0 3252 2301-2

สปส.ปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2
ถ.สุวนิ ทวงศ์ อาเภอเมือง
จ. ปราจีนบุรี 25230
โทร.0 3745 4030-2

สจจ. ปราจีนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ต.ไม้เค็ด
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25320
โทร.0 3745 4023

ศพจ. ปราจีนบุรี
เลขที่ 455 หมู่ 6 บ้านสระดู่
ถ.รพช. บ้านสระดู-่ สะพานหิ น
ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
25110 โทร. 0 3720 5800

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

สปส.ปั ตตานี
เลขที่ 14 ถนนเจริ ญประดิษฐ์ ซอย 5
อาเภอเมือง จ.ปั ตตานี 94000
โทร.0 7332 3191, 0 7333 2206

สจจ. ปั ตตานี
เลขที่ 197/2 ถ.โรงเหล้าสาย ข
ต.รู สะมิแล อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
โทร.0 7346 0286

ศพจ. ปั ตตานี
เลขที่ 197 ถ.โรงเหล้าสาย ข
ต.รุ สะมิแล อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
โทร. 0 7334 8548

สคจ. ปั ตตานี
เลขที่ 197 หมู่ 1 ถ.โรงเหล้า สาย ข
อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
โทร. 0 7346 0126

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สปส.พระนครศรี อยุธยา
ศาลากลางจังหวัด ถ.สายเอเชีย
อ.พระนครศรี อยุธยา
จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
โทร.0 3521 3415-8 , 0 3533 6179
สปส.พระนครศรี อยุธยา
สาขาอาเภออุทยั
34/1-3 ถ.อุทยั -ภาชี ต.คานหาม อ.อุทยั
จ.พระนครศรี อยุธยา (ใกล้กบั อบต.คาน
หาม) โทร.0 3580 0812-9
สปส.แพร่
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.ไชยบูรณ์
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร.0 5452 2231-2

สจจ. พระนครศรี อยุธยา
ศาลากลางจังหวัด อ.พระนครศรี อยุธยา
จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
โทร.0 3533 5855

ศพจ. พระนครศรี อยุธยา
เลขที่ 59/2 หมู่ 4 บริ เวณที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ต.บางระกา
อ.นครหลวง จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
โทร. 0 3536 0631-5

สคจ. พระนครศรี อยุธยา
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.สายเอเซีย
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรี อยุธยา
จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6547 , 03521 3821

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

ศพจ. แพร่
เลขที่ 165 หมู่ 3 บ้านรองอากาศ
ต.ร่ องอากาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร. 0 5454 3360-9

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

สปส.พะเยา
เลขที่ 112/29 ถ.ฟากน้ า ตาบลแม่ต๋า
อาเภอเมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0 5448 4001-2
สปส.พังงา
เลขที่ 294-296 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
อาเภอเมือง จ.พังงา 82000
โทร.0 7641 1994 , 0 7644 0336

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

ศพจ. พะเยา
เลขที่ 493 หมู่ 6 บ้านใหม่ ต.แม่กา
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0 5443 9136-7
ศพจ. พังงา
เลขที่ 168 หมู่ 6 ต.ทับปุด อ.ทับปุด
จ.พังงา 82180

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

สปส.พัทลุง
เลขที่ 16 ถ.ไชยบุรี ตาบลคูหาสวรรค์
อาเภอเมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.0 7461 4011, 0 7462 1447

สจจ. พัทลุง
เลขที่ 18 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์
จ.พัทลุง 93000 โทร.0 7462 0785

ศพจ. พัทลุง
เลขที่ 255 หมู่ 9 ตาบลโตนดด้วน
อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทร. 0 7468 2136-6

สคจ. พัทลุง
เลขที่ 16/1 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0 7461 1958, 0 7461 2347

สจจ. พังงา
เลขที่ 71 หมู่ที่ 3 ต.ถ้ าน้ าผุด
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร.0 7646 0672

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สคจ. พังงา
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ต.ท้ายวัง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0 7641 2142, 0 7641 1532

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สปส.พิจิตร
เลขที่ 220 ถ.บึงสี ไฟ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0 5661 3290, 0 5665 1166-7
สปส.พิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัด ถ.วังจันทน์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.0 5525 2960
สปส.เพชรบุรี
เลขที่ 262 ม.2 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร.0 3242 8620, 0 3242 6509
สปส.เพชรบูรณ์
เลขที่ 102 ม.10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 1235, 05672 1988
0 5672 1988 ต่อ 14,15

สจจ. พิจิตร
เลขที่ 152/20 ถ.บึงสี ไฟ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0 5661 3541
สจจ. พิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 3
ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.0 5524 6257
สจจ. เพชรบุรี
637 ถ.บันไดอิฐ-วังบัว ต.บ้านหม้อ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร.0 3248 8382
สจจ. เพชรบูรณ์
เลขที่ 122 ม.10 ถ.สระบุรี - หล่มสัก
ต.สะเคียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5673 6219-21

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

สคจ. พิจิตร
เลขที่ 152/36 ถ.บึงสี ไฟ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0 5661 2034

สพร. ภาค 9 พิษณุโลก
เลขที่ 99 หมู่ 6 ต.มะตูม
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โทร. 0 5529 9270-5
ศพจ. เพชรบุรี
เลขที่ 58 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0 3247 0309
ศพจ.เพชรบูรณ์
เลขที่ 237 หมู่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.สะเดียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 1324

สคจ. พิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) ถ.วังจันทร์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5525 8869 , 0 5528 2191
สคจ. เพชรบุรี
เลขที่ 2/73-74 บริ เวณศูนย์การค้าสาม
ชาวเพชร อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0 3241 1040-1
สคจ. เพชรบูรณ์
เลขที่ 108 หมู่ที่ 10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.สะเตียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5673 7055-6

สปส.ภูเก็ต
เลขที่ 15/4 ถนนอาเภอ ตาบลตลาดใหญ่
อาเภอเมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.0 7624 0418-9, 0 7622 3254
สปส.มหาสารคาม
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ ชั้น 2
ม.10 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร.0 4377 7259,0 4377 7425-6

สจจ. ภูเก็ต
เลขที่ 38/27 ถ.รัตนโกสิ นทร์ 200 ปี
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.0 7462 0785
สจจ. มหาสารคาม
เลขที่ 42 ม.10 ต.แก่งลิงจาน อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4397 1320-1

ศพจ. ภูเก็ต
เลขที่ 139 หมู่ 4 ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0 7627 3470-1
ศพจ. มหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถ.สารคาม-บรบือ ต.แก่งเลิงจาน
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4372 5793

สคจ. ภูเก็ต
เลขที่ 188 ถ.ศักดิเดช ซอย 1
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
สคจ. มหาสารคาม
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ต.แก่งเลินจาน อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0 4397 1318

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม
สปส.มุกดาหาร
เลขที่ 1/8 ถ.วงศ์คาพา ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร.0 4263 0272-3, 0 4261 2287
สปส.แม่ฮ่องสอน
เลขที่ 126-10 ถ.ขุนลุมประพาส
ต.จองคา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร.0 5361 2144, 0 5361 2599
สปส. ยะลา
เลขที่ 64 ถนนสุขยางค์ อาเภอเมือง
จ.ยะลา 95000
โทร.0 7327 4482, 0 7324 7928 ต่อ 105
สปส.ยโสธร
เลขที่ 272 หมู่ 1 ถ.แจ้งสนิท
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร.0 4571 2657,0 4572 4680
สปส.ระนอง
เลขที่ 55/9 ต.บางรื้ น อ.เมือง
จ.ระนอง 85000
โทร. 0 7782 1923, 0 7782 1925
สปส.ระยอง
เลขที่ 140/23 ม.2 ต.เนินพระ ถ.สุ ขมุ วิท
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร.0 3861 5300, 0 3880 7587

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สจจ. มุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 1
ถ.วิวชั สุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0 4261 3037-8
สจจ. แม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.ขุนลุม
ประพาส ต.จองคา อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร.0 5361 1972
สจจ. ยะลา
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ
ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
95000 โทร.0 7336 2614-6
สจจ. ยโสธร
เลขที่ 98 หมู.่ 12 ถ.แจ้งสนิท
ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0 4558 0216-7
สจจ. ระนอง
เลขที่ 55/8 หมู่ 3 ต.บางริ้ ว อ.เมือง
จ.ระนอง 85000 โทร.0 7786 2026-8

ศพจ. มุกดาหาร
เลขที่ 326 หมู่ 2 บ้านสามขา
ต.คาป่ าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0 4269 9270-2
ศพจ. แม่ฮ่องสอน
เลขที่ 69 หมู่ 4 บ้านแม่สะกึ๊ด
ถ.แม่ฮ่องสอน – ขุนยวม ต.ผ่าบ่อง
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 3252, 0 5368 6050
ศพจ. ยะลา
หมู่ 5 ถ.ยะลา – สายบุรี ต.วังพญา
อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โทร. 0 7321 1065
ศพจ. ยโสธร
เลขที่ 234 หมู่ 1 บ้านกว้าง ต.เขื่องคา
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร.0 4571 4061
ศพจ. ระนอง
เลขที่ 400/12-14 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม
ต.บางบอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0 7782 4651-2
ศพจ. ระยอง
เลขที่ 22 ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด (ข้างสถานีไฟฟ้ าย่อย
มาบตาพุด) อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3868 3198

สจจ. ระยอง
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.สุขมุ วิท
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร.0 3869 4022

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สคจ. มุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัด ถ.วิวธิ สุรการ
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0 4261 1535
สคจ. แม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่)
ถ.ขุนลุมประพาส อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 1300 , 0 5361 2603
สคจ. ยะลา
ศูนย์ราชการจังหวัดกระทรวงแรงงาน
ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0 7327 4485
สคจ. ยโสธร
ศาลากลางจังหวัด ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0 4271 1654
สคจ. ระนอง
เลขที่ 15/17 ถ.ลุวงั ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0 7781 1558 , 0 7782 6303
สคจ. ระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 3 ถ.สุขมุ วิท
ต.เนินพระ อาเภอเมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4117-119

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สปส.ราชบุรี
เลขที่ 128 ม.10 ต.เจดียห์ กั
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.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร.0 3232 2261-2

สพร. ภาค 4 ราชบุรี
เลขที่ 113 หมู่ 10 ถ.เขาวัง – บ้านน้ าพุ
ต.เจดียห์ กั อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร.0 3233 7607-9

สคจ. ราชบุรี
ถ.เขาวัง-บ้านน้ าพุ ต.เจดียห์ กั
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0 3233 07307

สปส.ราชบุรี สาขาบ้านโป่ ง
เลขที่ 22/3-5 หมู่ 5 ต.เบิกไพร
อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
โทร.0 3222 3069-70
สปส.ร้อยเอ็ด
เลขที่ 21/9 ถ.ราชการดาเนิน อาเภอเมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0 4351 5452, 0 4352 7735-6

สจจ. ร้อยเอ็ด
เลขที่ 257 ม.7 ถ.แจ้งสนิท
ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0 4362 4166-7

ศพจ. ร้อยเอ็ด
เลขที่ 224 หมู่ 7 บ้านหนองยูง
ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0 4352 5008

สคจ. ร้อยเอ็ด
เลขที่ 33/27 ถ.รัชชูปการ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0 4351 1452

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

สจจ. ลพบุรี
114 ถ.พระปิ ยะ ม.1 ต.ป่ าตาล
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร.0 3642 2906

ศพจ. ลพบุรี
เลขที่ 150 หมู่ 3 ต.ป่ าตาล อ.เมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0 3642 6947

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

สปส.ลาปาง
ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่)ชั้น2
ถ.ลาปาง-เด่นชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
โทร.0 5426 5018-21

สจจ. ลาปาง
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.วชิรวุธดาเนิน
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
โทร.0 5426 5049

สพร. ภาค 10 ลาปาง
เลขที่ 88 ถ.ลาปาง-เชียงใหม่
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลาปาง 52100
โทร. 0 5435 6681-2

สคจ. ลาปาง
ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 3 ถ.ลาปางเด่นชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
โทร. 0 5426 5035-7

สปส.ลาพูน
เลขที่ 139 อ.ศูนย์ราชการกระทรวง
แรงงานฯ ถ.ลาปาง-เชียงใหม่ จ.ลาพูน
51000 โทร.0 5351 1888

สจจ. ลาพูน
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ
ชั้น 1 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ลาพูน 51000 โทร. 0 5352 5543-4

ศพจ. ลาพูน
เลขที่ 129 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000
โทร. 0 5353 7700, 0 5353 7696

สคจ. ลาพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถ.เชียงใหม่-ลาปาง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000 โทร. 0
5309 6005-6

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สปส.เลย
เลขที่ 64/3 ถ.เลย-ด่านชัย ต.กุดป่ อง
อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร.0 4281 2430, 0 4281 3453

สจจ. เลย
ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 2
ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
42000 โทร.0 4281 2594-5

ศพจ. เลย
เลขที่ 323 บ้านเพีย ต.น้ าสวย อ.เมือง
จ.เลย 42000
โทร. 0 4281 2930

สคจ. เลย
ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น2 ถ.มะลิวลั ย์ ต.กุด
ป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0 4281 1212

สปส.ศรี สะเกษ
เลขที่ 350/8 ม.5 ถ.โชติพนั ธุ์
ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
โทร.0 4561 3560, 0 4563 1068-9

สจจ. ศรี สะเกษ
เลขที่ 367/74 ม.5 ถ.โชติพนั ธุ์
ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
โทร. 0 4563 1482

ศพจ. ศรี สะเกษ
เลขที่ 320 หมู่ 9 ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
โทร. 0 4561 5864-6

สคจ. ศรี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัด ถ.เทพา อ.เมือง
จ.ศรี สะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2569 , 0 4561 2524

สปส.สงขลา
เลขที่ 430/78 หมู่ 2 ตาบลพะวง
อาเภอเมือง จ.สงขลา 90100
โทร.0 7433 3983-6, 0 7444 8613-7

สจจ. สงขลา
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
ถ.ราชดาเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.0 7431 6322

สพร. ภาค 12 สงขลา
เลขที่ 167 หมู่ 4 ถ.สงขลา-นาทวี
ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0 7433 6094-50

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

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

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

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

สปส.สตูล
หมู่ 6 ถ.ยนตรการกาธร ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร.0 7472 1353

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

ศพจ. สกลนคร
เลขที่ 8 หมู่ 14 บ้านหนองแฝกพัฒนา
ถ.นาคา-นาเวง ต.ห้วยยาง อ.เมือง
จ. สกลนคร 47000
โทร. 0 4274 7238, 0 4274 7252-3
ศพจ. สตูล
เลขที่ 258 หมู่ 2 ถ.คลองขุด – นาแค
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0 7473 0717

สปส.สงขลา หาดใหญ่
เลขที่ 13 ถ.โชติวยิ ะกุล 3 อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110
โทร.0 7423 8107, 0 7423 8281

สคจ. สตูล
หมู่ 2 ซ.ราษฎร์อุทิศ ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0 7471 1162 , 0 7473 0983

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักงานจัดหางาน

สปส.สมุทรปราการ
เลขที่ 1632 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.0 2755 6291, 0 2755 6251
สปส.สมุทรปราการ สาขาบางพลี
เลขที่ 1038/10 ม.15 (เคหะบางพลี
โครงการ 3) ถ.เทพารักษ์ กิ่งอาเภอ
บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.0 2706 7769-79
สปส.สมุทรปราการ สาขาพระประแดง
เลขที่ 215/51-1 ถ.สุขสวัสดิ์
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0 2425 8314-5, 0 2425 8317-8
สปส.สมุทรสงคราม
เลขที่ 32 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ
ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
75000 โทร.0 3471 5541, 0 3471 6181
สปส.สมุทรสาคร
เลขที่ 1092/91-93 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร.0 3442 6041, 0 3442 6100

สจจ. สมุทรปราการ
29/65-66 ม.7 ถ.ศรี นคริ นทร์
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10270 โทร.0 2383 7471-3

สปส.สมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
เลขที่ 118 ม.5 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทร.0 3447 0279-83, 0 3447 9771-3

สจจ. สมุทรสงคราม
186 ม.3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร.0 3471 4342-3 ต่อ 111
สจจ. สมุทรสาคร
930/42 ว,ศ,ษ ถ.เอกชัย ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0
3481 0756-60 ต่อ13

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สพร. ภาค 1 สมุทรปราการ
การเคหะเมืองใหม่บางพลี หมู่ 15
ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอาเภอ
บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0 2315 3780

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

ศพจ.สมุทรสงคราม
เลขที่ 190 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร.0 3471 6119
ศพจ. สมุทรสาคร
เลขที่ 59/4 หมู่ 1 บ้านพันธุวงษ์
ต.บ้านเกาะอ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0 3448 0139 ต่อ 17 – 19

สคจ.สมุทรสงคราม
เลขที่ 188 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0 3471 1899
สคจ. สมุทรสาคร
อาคารข้างศาลากลางจังหวัด
ถ.ราษฎร์บรรจบ อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 70000
โทร. 0 3441 1040

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม
สปส.สระบุรี
เลขที่ 673/2 ถ.พิชยั รณรงค์สงคราม
ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร.0 3622 2776, 0 3621 2165
สปส.สระบุรี สาขาหนองแค
เลขที่ 144/7 ต.หนองแค
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร.0 3637 2009-10
สปส.สระแก้ว
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0 3742 5070-3 ต่อ12
สปส.สิ งห์บุรี
บริ เวณศูนย์ราชการจังหวัดสิ งห์บุรี
อาเภอเมือง จ.สิ งห์บุรี 16000
โทร.0 3650 7204-6
สปส.สุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ.สุพรรณ-ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร.0 3553 5389-91
สปส.สุราษฏร์ธานี
เลขที่ 100/2 บริ เวณศาลากลางจังหวัด
ถ.ดอนนก อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.0 7728 2283

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

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

ศพจ. สระบุรี
เลขที่ 111 หมู่ 1 ต.บ้านโปร่ ง
อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
โทร. 0 3622 3347

สคจ.สระบุรี
เลขที่ 673/1 ถ.พิชยั รณรงค์สงคราม
ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0 3621 1619

สจจ. สระแก้ว
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.สุวรรณศร อ.
เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร.0 3742 5022
สจจ. สิ งห์บุรี
ศาลากลางจังหวัด อาคารชั้น 1
ถ.สิ งห์บุรี - บางทาน ต.บางมัญ
อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี 16000
โทร.0 3650 7201
สจจ. สุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.สุพรรณบุรี ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร.0 3553 5388
สจจ. สุราษฎร์ธานี
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ
ชั้น 2 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.0 7735 5422

ศพจ. สระแก้ว
เลขที่ 230 หมู่ 11 ถ.วัฒนา – แซร์ออ
ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
27160 โทร. 0 3726 1627-30
ศพจ. สิ งห์บุรี
หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย ตาบลบางมัญ
อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี 16000
โทร. 0 3652 4205-9

สคจ.สระแก้ว
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ต.ท่าเกษม
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0 3742 5034 , 0 3742 5035
สคจ.สิ งห์บุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ต.บางมัญ
อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี 16000
โทร. 0 3650 7200

สพร. ภาค 2 สุพรรณบุรี
เลขที่ 13/1 หมู่ 4 บ้านหนองตาลกาบ
ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0 3541 2394-9

สคจ. สุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ต.สนามชัย
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0 3553 5392

สพร. ภาค 11 สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 433 หมู่ 5 กม.20 ถ.สุราษฎร์นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทร. 0 7721 1503-6

สคจ. สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 15 หมู่ 1 อาคารศูนย์ราชการฯ
ถ.สุราษฎร์ -นาสาร อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7735 5414-5

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สปส.สุรินทร์
เลขที่ 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
เลขที่ 421 หมู่ 1 ถ.โชคชัย – เดชอุดม
ต.บ้านชบอาเภอสังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทร. 0 4457 1550, 0 4457 1552

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

สปส.สุโขทัย
เลขที่ 317 ม.1 ถ.สุโขทัย-กาแพงเพชร
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.0 5561 3196

สจจ. สุโขทัย
285 ม.1 ถ.สุโขทัย-กาแพงเพชร
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0 5561 0218-9 ต่อ 12

สคจ. สุโขทัย
เลขที่ 21/4 หมู่ 1 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0 5561 1481

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

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

สปส.หนองบัวลาภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู ชั้น 2
อาเภอเมือง จ.หนองบัวลาภู 39000
โทร.0 4231 2615-6, 0 4231 2661-2

สจจ. หนองบัวลาภู
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
ถ.หนองบัวลาภู- เลย อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู 39000
โทร. 0 4231 6733-5
สจจ. อานาจเจริ ญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ต.โนนหนาม
แท่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริ ญ 37000
โทร. 0 4552 3041
สจจ. อุดรธานี
เลขที่ 765 ม.1 ถ.รอบเมือง
ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4234 7919-20

ศพจ. สุโขทัย
เลขที่ 69 หมู่ 5 บ้านสามเรื อน
ถ.ศรี สาโรง-ศรี นคร ต.สามเรื อน
อ.ศรี สาโรง จ. สุโขทัย 64120
โทร.0 5568 2586-7
ศพจ. หนองคาย
เลขที่ 355 หมู่ 14 บ้านหนองสองห้อง ถ.
หนองสองห้อง-ท่าบ่อ ต.ค่ายบกหวาน อ.
เมือง จ.หนองคาย 43100
โทร. 0 4249 5077
ศพจ.หนองบัวลาภู
เลขที่ 97 หมู่ 7 บ้านโคกน้ าเกลี้ยง
ต.โพธิ์ชยั อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู 39000
โทร. 0 4231 2877
ศพจ. อานาจเจริ ญ
เลขที่ 130 หมู่ 3 ต.ไก่คา อ.เมือง
จ.อานาจเจริ ญ 37000
โทร. 0 4545 2441
ศพจ. อุดรธานี
เลขที่ 578 หมู่ 4 ต.บ้านจัน่ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4234 1629

สคจ. อานาจเจริ ญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.ชยางกูร
จ.อานาจเจริ ญ 37000
โทร. 0 4551 3037-8
สคจ. อุดรธานี
เลขที่ 25 ถ.วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4224 3229 , 0 4222 2284

สปส.อานาจเจริ ญ
ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริ ญชั้น 2
อาเภอเมือง จ.อานาจเจริ ญ 37000
โทร.0 4545 1427-8, 0 4551 1422
สปส.อุดรธานี
เลขที่ 13/3 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.0 4232 5996-7, 0 4222 1456

สคจ. หนองคาย
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.มีชยั
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0 4241 2547 , 0 4242 0701
สคจ. หนองบัวลาภู
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู 41120
โทร. 0 4231 6742

หมายเหตุ

สานักงานประกันสั งคม

สานักงานจัดหางาน

ศูนย์ /สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สปส.อุตรดิตถ์
เลขที่ 590 ม.1 ถ.รพช. ต.ชัยจุมพล
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร.0 5543 1964-7
สปส.อุทยั ธานี
เลขที่ 159 หมู่ 3 ตาบลน้ าซึม
อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี 61000
โทร.0 5651 2598, 0 5651 2798
สปส.อุบลราชธานี
เลขที่ 317/1 ถ.พโลชัย อาเภอเมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0 4524 5436, 0 4524 3187

สจจ. อุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 2) ถ.ประชา
นิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.0 5541 7016-7 ต่อ 17
สจจ. อุทยั ธานี
585 ม.3 ถ.อุทยั -หนองฉาง ต.น้ าซึม อ.
เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี 61000
โทร.0 5697 0239
สจจ. อุบลราชธานี
เลขที่ 109 ม.8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 0
4520 6228

ศพจ. อุตรดิตถ์
เลขที่ 201 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก - เด่นชัย
ต.น้ าริ ด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 5541 6315
ศพจ. อุทยั ธานี
หมู่ 2 ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง
จ.อุทยั ธานี 61000
โทร. 0 5651 4365-9
สพร. ภาค 7 อุบลราชธานี
เลขที่ 300 หมู่ 11 ถ.คลังอาวุธ
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000 โทร. 0 4531 1650-6

สคจ. อุตรดิตถ์
เลขที่ 135 หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 5544 2536
สคจ. อุทยั ธานี
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ต.อุทยั ใหม่
อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 61000
โทร. 0 5651 1907
สคจ. อุบลราชธานี
บริ เวณศาลากลางจังหวัด ถ.อุปราช
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0 4525 5459

สปส. อ่างทอง
เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 8 ตาบลย่านซื่อ
อาเภอเมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0 3562 6337, 0 3561 2199

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

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

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

หมายเหตุ
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