
จังหวัด ที่ต้ังศูนย์
กรุงเทพมหานคร กระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร IT Square หลักส่ีพลาซ่า
กรุงเทพมหานคร สายใต้ใหม่ (ปิ่นเกล้า)
กรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค
กรุงเทพมหานคร ส าเพ็ง 2 (เฟส 3 ) ถ.กัลปพฤกษ์
กรุงเทพมหานคร กองความปลอดภัยแรงงาน (ตรงข้าม สน.ตล่ิงชัน)
กรุงเทพมหานคร อาคารสโมสรวังนนัทอุทยาน
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรุงเทพมหานคร สนามกีฬารามอินทรา
กรุงเทพมหานคร หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ
กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬาบางขุนเทยีนเคหะชุมชน ธนบรีุ
กระบี่ ส านกังานจัดหางานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชัน้ 1 ถ.ทา่เรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
กาญจนบรีุ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชัน้ 1 22 หมู ่12 ถ.กาญจนบรีุ-ด่านมะขามเต้ีย ต.ปากกาแล อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ
กาฬสินธ์ุ ส านกังานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธ์ุ 6/8 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ
ก าแพงเพชร หอ้งจัดนทิรรศการ ชัน้ล่างอาคารหอประชุมใหม่ ศาลากลาง จ.ก าแพงเพชร
ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า ชัน้ 1 ด้านทศิตะวันตก) ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จันทบรีุ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชัน้ 3 เลขที่ 1212/21 ถ.ทา่แฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบรีุ
ฉะเชิงเทรา กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนัง่เกล้า ต.บางตีนเปด็ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ชลบรีุ 1 ศาลาประชาคมเทศบาลนครแหลมฉบงั
ชลบรีุ 2 สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบรีุ 145 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบรีุ
ชลบรีุ 3 อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลต าบลบา้นบงึ
ชลบรีุ 4 หา้งสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ พัทยา (พัทยากลาง) ชัน้ 4
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ชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชัน้ 2 294 หมู ่6 ต.บา้นกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
ชัยภูมิ ส านกังานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ 267/1 หมู ่1 ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ชุมพร ชัน้ล่างหอประชุมจังหวัดชุมพร 87 หมู ่1 (บริเวณศูนย์ราชการ) ถ.ชะอัง  ต.นาชะอัง  อ.เมือง  จ.ชุมพร
เชียงราย อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.ศุนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เชียงใหม่ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนอื (อาคารปรับปรุงคุณภาพ) ถ.ริมคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ตรัง ส านกังานจัดหางานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชัน้ 2 ถ.พัทลุง ต.ทบัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
ตราด ศูนย์กีฬาในร่ม อ.เมือง จ.ตราด
ตาก 1 บริเวณด้านหนา้ส านกังานจัดหางานจังหวัดตาก 9/68 ถ.มหาดไทยบ ารุง  ต.หนองหลวง  อ.เมือง  จ.ตาก
ตาก 2 ส านกังานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอ.แม่สอด ชัน้ 2 และ 4 149 หมู ่2 ต.ทา่สายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
นครนายก บริเวณด้านหนา้ส านกังานจัดหางานจังหวัดนครนายก ลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังใหม)่ ชัน้ 1 ถ.สุวรรณศร

  ต.ทา่ช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก
นครปฐม ศูนย์วัดพระประโทน  ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
นครพนม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชัน้ 1) ถ.กลางเมือง  ต.หนองแสง  อ.เมือง  จ.นครพนม
นครราชสีมา ส านกังานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 364 ถ.สืบศิริ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช ส านกังานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 58,60 หมูบ่า้นเมืองทอง ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์ ส านกังานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 909 ม.7 ถ.นครสวรรค์-ทา่ตะโก ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
นนทบรีุ เดอะสแควร์ บางใหญ่ ถ.กาญจนาภิเษก  อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ
นราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชัน้ 2 หอ้งประชุม 1 อ. เมือง จ.นราธิวาส
นา่น ส านกังานจัดหางานจังหวัดนา่น ศูนย์ราชการ 642 หมู ่11 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.นา่น
บรีุรัมย์ มณฑลทหารบกที่ 26 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บรีุรัมย์
ปทุมธาน ี1 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต (ชัน้ 4) ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี
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ปทุมธาน ี2 อาคารเอนกประสงค์ตลาดไท ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี
ประจวบคีรีขันธ์ อาคารโรงยิม สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบรีุ ศูนย์ราชการ ศาลากลางชัน้ 1 อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ
ปตัตานี ส านกังานจัดหางานจังหวัดปตัตาน ี197/2 หมู6่ ถ.สวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตัตานี
พะเยา ส านกังานจัดหางานจังหวัดพะเยา เลขที่ 1 หมู ่5 ต. บา้นต  า อ. เมือง จ.พะเยา
พระนครศรีอยุธยา หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารศูนย์อนรัุกษ์พัฒนาศิลปหตัถกรรมโบราณประวัติศาสตร์อโยธยา (กองการศึกษา) 

เทศบาลเมืองอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
พังงา ส านกังานจัดหางานจังหวัดพังงา 71 หมู 3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา
พัทลุง ส านกังานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 18 ถ.ชัยบรีุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
พิจิตร ส านกังานจัดหางานจังหวัดพิจิตร  152/20 ถ.บงึสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
พิษณุโลก ส านกังานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชัน้ 3 ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เพชรบรีุ ส านกังานจัดหางานจังหวัดเพชรบรีุ 637 หมู ่5 ถ.บนัไดอิฐ-วังบวั ต.บา้นหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ
เพชรบรูณ์ ส านกังานจัดหางานจังหวัดเพชรบรูณ์ 122 หมู ่10 ถ.สระบรีุ-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์
แพร่ ส านกังานจัดหางานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชัน้ 1 ถ.ไชยบรูณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
ภูเก็ต ชัน้ล่างอาคารยิม 4000 ที่นัง่ ศูนย์กีฬาสะพานหนิ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
มหาสารคาม ส านกังานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม 42 หมู ่10 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม
มุกดาหาร ศูนย์เบด็เสร็จด้านแรงงานสาธารณสุขและความมัน่คง จังหวัดมุกดาหาร OSS 89/5 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล 

ต.ศรีบญุเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน หอ้งประชุมส านกังานพัฒนาฝีมือแม่ฮ่องสอน 69 ม.4 ต.ผาบอ่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ยโสธร ส านกังานจัดหางานจังหวัดยโสธร 98 หมู ่12 ถ.แจ้งสนทิ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
ยะลา 1 ส านกังานจัดหางานจังหวัดยะลา อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชัน้ 2 เลขที่ 66 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
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ยะลา 2 ส านกังานด่านตรวจคนหางานเบตง อาคารด่านพรมแดนศุลกากรเบตง ชัน้ 2 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
ร้อยเอ็ด ส านกังานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 257 หมู ่15 ถ.แจ้งสนทิ ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ระนอง ส านกังานจัดหางานจังหวัดระนอง 55/8 หมู ่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง (บริเวณด้านข้าง)
ระยอง 1 มายองโอทอ็ป ต.มะขามคู่ อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง
ระยอง 2 สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง ต.หว้ยโปง่ อ.เมือง จ.ระยอง
ราชบรีุ สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ
ลพบรีุ ส านกังานจัดหางานจังหวัดลพบรีุ 114 หมู ่1 ถ.พระปยิะ ต.ปา่ตาล อ.เมือง จ.ลพบรีุ
ล าปาง บริเวณพื้นที่ส านกังานพลังงานจังหวัดล าปาง ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดล าปาง ถ. วชิราวุธด าเนนิ ต.พระบาท อ.เมือง           จ. 

ล าปาง
ล าพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดล าพูน หมู ่10 ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน
เลย ส านกังานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลยหลังเก่า อ.เมือง จ.เลย
ศรีสะเกษ ส านกังานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 367/74 ถ.โชติพันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
สกลนคร ส านกังานจัดหางานจังหวัดสกลนคร 1767/24 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
สงขลา โรงแรม บพีี สิมิหลา บชี แอนท ์รีสอร์ท สงขลา หอ้งราชด าเนนิ (ชัน้ใต้ดิน) ต.บอ่ยาง อ.เมือง จ.สงขลา
สตูล อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ เลขที่ 753/2 หมู ่4 ถ.ยนตรการก าธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
สมุทรปราการ 1 สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
สมุทรปราการ 2 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ส าโรง ชัน้ 5 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม อาคารหลังหอประชุมวัฒนธรรมอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม (ส านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังเดิม) ต.แม่กลอง อ.เมือง 

จ.สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร 1 ส านกังานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 32-33 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร 2 ศูนย์เอือ้อาทรทา่จีน
สระแก้ว ส านกังานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 230 หมู1่1, ถ.วัฒนา-แซร้อย, ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว
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สระบรีุ ส านกังานจัดหางานจังหวัดสระบรีุ 437/7 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบรีุ
สิงหบ์รีุ ศาลากลางจังหวัดสิงหบ์รีุ ชัน้ 1 ถ.สิงหบ์รีุ-บางพาน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงหบ์รีุ
สุโขทยั ส านกังานจัดหางานจังหวัดสุโขทยั 285 ม.14 ถ.สุโขทยั-ก าแพงเพชร ต.บา้นกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทยั
สุพรรณบรีุ หอประชุมที่ว่าการ อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ
สุราษฎร์ธาน ี1 กองร้อยกองบงัคับการ กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธาน ี2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ต.หนา้เมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์ ส านกังานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู 13 ต.เฉลียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
หนองคาย ส านกังานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ต.หนองอ่อมเกาะ อ.เมือง ถ.มิตรภาพ จ.หนองคาย
หนองบวัล าภู ส านกังานจัดหางานจังหวัดหนองบวัล าภู ศาลากลางจังหวัด ชัน้ 2 ถ.หนองบวัล าภู-เลย ต.ล าภู อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู
อ่างทอง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด หอ้งโถง ชัน้ 1 ถ.โพธ์ิพญา – ทา่เรือ ต.ปา่ง้ิว อ.เมือง จ.อ่างทอง
อ านาจเจริญ ศูนย์ราชการจังหวัดอ านาจเจริญ 100 หมู ่13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแทง่ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ
อุดรธานี ส านกังานจัดหางานจังหวัดอุดรธาน ี765 หมู ่1 ถ.รอบเมือง ต.บา้นเล่ือม อ.เมือง จ.อุดรธานี
อุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชัน้ 2 ถ.ประชานมิิต ต.ทา่อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
อุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทยัธานหีลังเก่า ชัน้ 2 หอ้งประชุมส านกังานแรงงานจังหวัดอุทยัธาน ีต.อุทยัใหม่ อ.เมือง จ.อุทยัธานี
อุบลราชธานี ส านกังานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธาน ี109 หมูท่ี่ 8 ถ.เล่ียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
บงึกาฬ อาคารส านกังานจัดหางานจังหวัดบงึกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบงึกาฬ ถ.บงึกาฬ – นครพนม บา้นทา่ไคร้ อ.เมือง จ.บงึกาฬ


