
ล าดับที่ รายชือ่บรษัิทจัดหางาน ชือ่ผู้รบัอนุญาต ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดหางาน

1 บริษัทจดัหางานกรุงเทพสุ้นฮวด เทรดด้ิง จํากดั นายธนพัฒน์  ศิริสุข 48/63  ม.3 ซอยรามอินทรา 19  ถ.รามอินทรา 

SUN FAR TRADING MANPOWER  (BANGKOK) CO.,LTD.  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

ใบอนุญาตเลขที ่ต.698/2534 โทร.02-970-7544

แฟ็กซ์.02-970-7558

2 บริษัทจัดหางานเกริกส์ไทย เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด นายเกริกศักด์ิ  ศักด์ิบดินทร์ 84/1 ถ.ศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

GRERKS THAI ENTERPRISE RECRUITMENT CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร  10240

ใบอนุญาตเลขที ่ต.119/2527 โทร.02-377-3440-2

แฟ็กซ์.02-375-1015

E-mail:grerksak@ksc.th.com

3 บริษัทจัดหางานแกรนด์ เบ็ตเตอร์ จํากัด นางสาวเขมจิรา  ถาดภูเขียว 1475  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 

GRAND BETTER MANPOWER CO.,LTD. แขวงพลับพลา  เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1109/2550 โทร.02-530-9903 02-530-9906

4 บริษัทจัดหางานแกรนด์ไทย โอเวอร์ซีส์ จํากัด นายพิมล  สีราราช 634 ซ.รามคําแหง 39 ถ.รามคําแหง แขวงวงัทองหลาง

GRAND THAI OVERSEAS RECRUITMENT   CO.,LTD. เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1043/2545 โทร.02-934-5572

แฟ็กซ์.02-934-7961

5 บริษัทจัดหางานขุนตาน วศิวกรรม จํากัด นายสมชาย  อภิศักด์ิกุล 137/60 ซ.ลาดพร้าว 41 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม

KHUN THAN ENGINEERING MANPOWER CO.,LTD. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ใบอนุญาตเลขที ่ต.953/2542 โทร.02-541-8475

แฟ็กซ์.02-541-9114

E-mail:khunthan_manpowerhotmail.com

6 บริษัทจัดหางานเค.ซี.คิวบ์ จํากัด นางสาวศรัญญา  แซ่ย่าง 1213/371 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว

K.C. CUBE MANPOWER  CO.,LTD. เขตวงัทองหลาง แขวงวงัทองหลาง

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1134/2552 กรุงเทพมหานคร 10310

โทร.02-559-0919

แฟ็กซ์.02-559-0918

7 บริษัทจัดหางานเค.ที.เอ็ม.อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นางสุเนตร  เลาวณัย์ศิริ 319/8-9 ถ.วภิาวดี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

K.T.M. INTERNATIONAL MANPOWER  CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10400

ใบอนุญาตเลขที ่ต.708/2534 โทร.02-271-4712-4

แฟ็กซ์.02-271-4716 /02-616-1268

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที ่17 สิงหาคม 2561



ล าดับที่ รายชือ่บรษัิทจัดหางาน ชือ่ผู้รบัอนุญาต ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดหางาน

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที ่17 สิงหาคม 2561

8 บริษัทจัดหางานเค.พ.ีดับเบิล้ย.ูอินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์วสิ จํากัด นายจันทา  สุวรรณราช 150/47-48 ม.2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

K.P.W.INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY & SERVICE CO.,LTD. โทร. 038-339312

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1120/2551        081-523-5931, /089-510-6130

9 บริษัทจัดหางานเค.เอส.แมนเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด นางสุจิตตราภรณ์ ศิริวรรณพร 3104/1-2 ซ.ลาดพร้าว 130 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 

K.S. MANPOWER SUPPLY CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10240

ใบอนุญาตเลขที ่ต.843/2537 โทร.02-731-2600 (12 สาย)

แฟ็กซ์.02-375-7599 /02-731-2745

E-mail:skman@ksc.th.com

10 บริษัทจัดหางานเค.แอล.เค.บราเธอร์ส จํากัด นายชิณพัฒน์  คุมสิทธิธ์นสาร 782/3 ถนนสิงหไคล ตําบลเวยีง

K.L.K.BROTHERS PLACEMENT CO.,LTD. อําเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

เลขทีใ่บอนุญาต ต.949/2542 E-mail:klkbroth@mweb.co.th

 

11 บริษัทจัดหางานเค.แอล.พร็อพเปอร์ต้ี จํากัด นางสาววริฐา  รัตนารักษ์ 50/73 ม.5 ถ.แจ้งวฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

K.L.PROPERTY MANPOWER CO.,LTD. จ.นนทบุรี 11120

ใบอนุญาตเลขที ่ต.735/2534 โทร.02-583-4571-2 / 02-584-6862

E-mail:www.klmanpower.com

12 บริษัทจัดหางานโคราช เอส.เอส.เซอร์วสิ จํากัด นายสมยศ  พรหมมา 100/40 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

P.M.P.INTERNATIONAL MANPOWER  CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10210

ใบอนุญาตเลขที ่ต.216/2527 โทร.02-533-4471 /02-533-6123

แฟ็กซ์.02-533-6162

13 บริษัทจัดหางานเคียวทูรุ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด นายไกรสร  เตปัง 107/3-4 หมูท่ี ่5 ตําบลริมกก อําเภอเมือง

KYOTURU CORPORATION MANPOWER CO., LTD. จังหวดัเชียงราย 57100

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1193/2559 โทร. 053-750-044

14 บริษัทจัดหางานคันทร่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นางสาวอํานวย  สอาด 227-228 ม.12 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

COUNTRY INTERNATIONAL PLACEMENT CO.,LTD.   เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ใบอนุญาตเลขที ่ต.959/2542 โทร.02-809-8535-6

แฟ็กซ์.02-809-8534

E-mail:country@truemail.co.th
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15 บริษัทจัดหางานเงินและทอง พัฒนา จํากัด นายเศกสรรค์  สุวรรณสาร 40/712-716 ชัน้1-2 ซ.นวมินทร์ 111 แยก 1 ถ.นวมินทร์

SILVER AND GOLD DEVELOPMEMT PLACEMENT CO.,LTD.  แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1066/2546 โทร.02-946-8686

แฟ็กซ์.02-946-7863

E-mail:contact@siliverandgoldthailand.com

16 บริษัทจัดหางานจูงใข อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากัด นายเจ้าเฉียง  แซ่เจียง 889/15 ซ.หมูบ่้านภาณุช ถ.ประชาราษฎร์บําเพ็ญ 26

JUNGKAI INTERMATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1088/2548 โทร.02-691-6891-2

แฟ็กซ์.02-691-6893

E-mail:jungkai@truemail.co.th,
thaijunkai@hotmail.com

17 บริษัทจัดหางานจิมโบวแ์มน จํากัด นายพูลสวสัด์ิ โอ. โบล์แมน 192/2-3 ซ.อินทราภรณ์ ถ.ศรีวรา แขวงวงัทองหลาง

JIM BOWMAN THAI MANPOWER AGENCY LIMITED CO.,LTD.  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ใบอนุญาตเลขที ่ต.842/2537 โทร.02-514-3424

แฟ็กซ์.02-514-3491

E-mail:jimbowman1997@gmail.com

18 บริษัทจัดหางานเจ.เจ.เอส.บางกอกดีวลีอปเม้นท์ จํากัด นางสาวกัญพิมล เลิศจิระประเสริฐ 259/333 ชัน้ 2 อ.ยัง่ยืนวงศ์ ถ.สุขุมวทิ 71 

J.J.S.BANGKOK DEVELOPMENT & MANPOWER CO.,LTD. แขวงพระโขนงเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทีใ่บอนุญาต ต.386/2528 โทร.02-711-3191-5 02-392-0779-80 /02-391-3499

แฟ็กซ์.02-381-1800

E-mail:jjsbkk@csloxinfo.com

19 บริษัทจัดหางานเจวายที โปรเจคส์ จํากัด นางคนัมพร  ยุน 897-897/1 อาคารกําธร ชัน้ที ่3 ห้องเลขที ่3 เอ

JYT PROJECTS RECRUITMENT CO., LTD. ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 

เลขทีใ่บอนุญาต ต.1170/2555 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร.02-683-2168-9/ 02-805-5162

20 บริษัทจัดหางานเจ.แอล.เอเจนซ่ี จํากัด นายวรพล  แซ่โจว 111/2-3 ม.1 ต.บึงยีโ่ถ อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 10130

J.L. AGENCY  RECRUITMENT  CO.,LTD. โทร.02-577-1296

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1093/2548

21 บริษัทจัดหางานเจ.ไอ.เอ็น อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นางจิณณ์พศิกา  โพธิง์าม 209/91 ม.6 ซ.พงษ์เพชรพัฒนา ถ.งามวงค์วาน 

J.I.N.INTERNATIONAL RECRUITMENT CO.,LTD. แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1133/2552 โทร.02-954-0740

แฟ็กซ์.02-589-0769

E-mail:j.i.n_inter@hotmail.com,skype;jinphasika

mailto:thaijunkai@hotmail.com
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22 บริษัทจัดหางานเจ เวร์ิค จํากัด นางนิตยา ภูพ่ลับ 942/68 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ ชัน้ 2 ถ.พระราม 4 

J WORK RECRUITMENT CO.,LTD. แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1206/2560 โทร.02-632-9179

 

 

23 บริษัทจัดหางานซากุระ เค.พ.ี จํากัด นางสาวพิมพ์ชญา จิระววิฒัน์กุล 349 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง

SAKURA K.P.MANPOWER CO.,LTD เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1212/2561 โทร. 084-9612521

24 บริษัทจัดหางานชินชัย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นายชินวฒัน์  ใจกุศลสูงยิง่ 111/14 ซ.รามอินทรา 40  หมูบ่้านพรีเมีย่มเพลส

CHIN CHAI MANPOWER INTERNATIONAL CO., LTD. แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1161/2554 โทร.02-187-1114

25 บริษัทจัดหางานซิน สตาร์ โอเวอร์ซี จํากัด นายชัยเจริญ  โชติประดับ 111/18 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์

XIN STAR OVERSEA RECRUITMENT CO.,LTD. เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1209/2560 โทร. 086-3168190 ,02-0056886

26 บริษัทจัดหางานซีทีไอ กรุงเทพ จํากัด นายวรีะเดช  ฤทธชิัย 76/29 ชัน้ 2 ซ.หลังสวน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี 

CTI BANGKOK RECRUITMENT &  PLACEMENT  CO.,LTD. เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330

ใบอนุญาตเลขที ่ต.892/2539 โทร.02-652-0205-6

แฟ็กซ์.02-652-0013

E-mail:thailand@cti-usa.com

27 บริษัทจัดหางานซี แอล ซี อินเตอร์เนชัน่แนล (1999) จํากัด นายกิตติเทพ  ฐิติวณิชกุล 1/1 ซ. เจริญนคร 53 ถ. เจริญนคร แขวงบางลําภูล่าง

C L C INTERNATIONAL RECRUITMENT  (1999)  CO.,LTD. เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที ่ต.984/2543 โทร. 02-4377-501, 02-4373-515

28 บริษัทจัดหางานซี.แอนด์.เอ็ม. บราเธอร์ส จํากัด นายนทมน  เหล่าอรรถปรีชา 51/429-430 ศูนย์การค้าไดร์ฟอิน ซ.3 ถ.ลาดพร้าว

C & M BROTHERS RECRUITMENT CO.,LTD. แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ใบอนุญาตเลขที ่ต.879/2539 โทร.02-731-1487-90

แฟ็กซ์.02-731-1486

E-mail:candm@samart.co.th,candm@truemail.co.tg
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29 บริษัทจัดหางานเซบา เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด นายปภณวชัร บุญดาวจิิตร 9/74-75 ม.7 ซ.นาคนิวาส 21 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว

SHEBAH ENTERPRISE PLACEMENT CO.,LTD. เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต. 1020/2544 โทร.02-956-1552-3

E-mail:svlth@yahoo.com

30 บริษัทจัดหางานเซาท์อีสทเอเซียเลเบอร์ จํากัด นายปรเมษฐ์  พันธรั์ตนมงคล 27 ซอยคลองลําเจียก 41 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

SOUTHEAST  ASIA  LABOUR  RECRUITMENT  CO., LTD. แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240

ใบอนุญาตเลขที ่ต. 1164/2555 โทร.02-693-0076-7, 088-498-8992

31 บริษัทจัดหางานเซ้นท์ เมอริท จํากัด นางณิชา  เกิดแสงดวง 636/9 ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.ประชาอุทิศ

SAINT MERIT PLACEMENT CO.,LTD. แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง

ใบอนุญาตเลขที ่ต.948/2542 กรุงเทพมหานคร 10310

โทร.02-934-7900

แฟ็กซ์.02-934-7906-7
E-mail:info@saintmp.com

32 บริษัทจัดหางานแซม อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด นางสาวปุณยนุชดี  ยอดขวญั 1084 ซ.ยิม้พัฒนา 1 ถ.สุทธสิารวนิิจฉัย แขวงดินแดง

SAM INTERNATIONAL ENTERPRISE MANPOWER CO.,LTD.  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทีใ่บอนุญาต ต.109/2527 โทร.02-693-9124-5

แฟ็กซ์.02-693-7109

33 บริษัทจัดหางานซี.พ.ีโอ. แกรนด์ จํากัด นางสาวบงกช  แซ่วา่ง 177/21 หมูท่ี ่1 แขวงออเงิน เขตสายไหม

C.P.O. GRAND  MANPOWER  CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1187/2558 โทร. 02-5636028

34 บริษัทจัดหางานดับเบิลยู แอล เอช บิสซิเนส จํากัด นางสาวทัตติการณ์  เมืองทราย 62/3 ซ.จาริพิบูลย์ ถ.พิบูลสงคราม ต.ตลาดขวญั

WLH BUSINESS MANPOWER CO.,LTD. อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1040/2545 โทร.02-527-7913

35 บริษัทจัดหางานต้าจี ๋บิสซิเนส จํากัด นายจิรภัทร  จูบาง 73/1 หมู ่9 ต.ลําภู

TA GEE BUSSINESS MANPOWER CO., LTD. อ.เมืองหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1168/2555 โทร.042-360-599 081-485-2880



ล าดับที่ รายชือ่บรษัิทจัดหางาน ชือ่ผู้รบัอนุญาต ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดหางาน

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที ่17 สิงหาคม 2561

36 บริษัทจัดหางานเถาหยวน จํากัด นายสําราญ  จารุนันทพาณิชย์ 654/13  หมู ่4  ถนนอุดร-ขอนแก่น

TAOYUAN  MANPOWER  CO.,LTD. ต.บ้านจัน่  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1166/2555 โทร.042-182698-9

37 บริษัทจัดหางานทรู โพซิชัน่ จํากัด นางวรรณพร  ฉือ 49/101 ซ.หมูบ่้านกฤติกร ถ.นาคนิวาส 25 แขวงลาดพร้าว

TRUE POSITION MANPOWER CO.,LTD. เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1117/2551 โทร.02-932-5335-6

แฟ็กซ์.02-932-5300

38 บริษัทจัดหางานทีเจ ดับเบิล้ พลัส จํากัด นายธวชัชัย  เพฑูรย์สิทธชิัย 88 ชัน้ 3 ม.5 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง

TJ DOUBLR PLUS RECRUITMENT CO.,LTD กรุงเทพมหานคร 10520

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1099/2549 โทร.02-737-6802-3

แฟ็กซ์.02-737-6804

39 บริษัทจัดหางานที ดับบลิว จํากัด นายวชิระ  สําเร็จตระกูล 59/1 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสูง

T  W  MANPOWER  CO.,LTD. เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทีใ่บอนุญาต ต.1014/2544 โทร.02-539-7143-7

แฟ็กซ์.02-539-2524

40 บริษัทจัดหางานที ที เอ็ม จํากัด นายวสุิทธิ ์สุทธภิาศิลป์ 7 ซ.ประชาชืน่ 9 ถ.ประชาชืน่ ต.ท่าทราย 

TTM MANPOWER CO.,LTD. อ.เมืองนนทบุร จ.นนทบุรี 11000

ใบอนุญาตเลขที ่ต.726/2534 โทร. 02-980-2021-3 

แฟ็กซ์. 02-980-2025, 02-980-0228

41 บริษัทจัดหางานทีวทีี-ทีน่า เซอร์วสิ จํากัด นายเอนก  เตชะสุริยวรกุล 1661 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา

TVT-TINA SERVICE PLACEMENT CO.,LTD. เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1053/2545 โทร.02-530-9120-3

แฟ็กซ์.02-530-9124-5

E-mail:info@tvt-tina.com

42 บริษัทจัดหางานที.เอช.กรีน จํากัด นางสาวนภารัตน์  เรืองสวสัด์ิ 1441 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง

T.H. GREEN MANPOWER CO., LTD เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทีใ่บอนุญาต ต.1063/2546 โทร.02-530-7910- 16

แฟ็กซ์.02-530-7918-9



ล าดับที่ รายชือ่บรษัิทจัดหางาน ชือ่ผู้รบัอนุญาต ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดหางาน

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที ่17 สิงหาคม 2561

43 บริษัทจัดหางานที.เอ็น.วาย. ไทร์นิต้ี จํากัด นางสาวกฤษณา  แซ่ย่าง 1213/378 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว

T.N.Y.TRINITY MANPOWER CO., LTD. แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1089/2548 กรุงเทพมหานคร 10310

โทร.02-559-2359 /02-530-8152

แฟ็กซ์.02-530-7922

44 บริษัทจัดหางานที.แอล.เวลิด์ไวด์ ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด นางสาวเปรมสิริ  ศิริฤกษ์โอภาส 68/112 ชัน้ที ่1 หมูท่ี ่5  

T.L.WORLDWIDE DEVELOPMENT MANPOWER CO., LTD. แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1176/2556 กรุงเทพมหานคร 10230

โทร.02-728-1951

45 บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จํากัด นายสุรชัย  หวงัวฒันานุกุล 334,336,338 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ

TOP TIER MANPOWER CO.,LTD. เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ใบอนุญาตเลขที ่ต.966/2542 โทร.02-433-4116-8

แฟ็กซ์.02-424-9996

E-mail:TOPTIER@MAIL.COM

46 บริษัทจัดหางานไทยซินแทค แทรเวลิ เซอร์วสิ จํากัด นางจินตนา  อัศวทวโีชคชัย ชัน้ที ่1 เลขที ่2 ซ.ปุณณวถิี 31 ถ.สุขุมวทิ 101

THAI SYNTAX TRAVEL SERVICE   MANPOWER CO.,LTD. แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250

ใบอนุญาตเลขที ่ต.764/2535 โทร.02-730-5622-25

แฟ็กซ์.02-730-5620

47 บริษัทจัดหางานไทยดีเลิศ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด นายชาตรี  มุง่มัน่วริิยหาร 49/120-121 ม.2 ซ.ต้นแทน ถ.แจ้งวฒันะ ต.บางตลาด

THAI DEE LEARD EMTERPRISE   MANPOWER   CO.,LTD. อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1076/2547 โทร.089-636-0685 /081-839-9648

E-mail:tdle@asianet.co.th

48 บริษัทจัดหางานไทย นิปปอน เทรนนิง่ จํากัด นายกสิณ  นทีสถิตย์ธาร 502/225 ถนนเตชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

THAI NIPPON TRAINING RECRUITMENT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร 10210

เลขทีใ่บอนุญาต ต.1171/2555 โทร.02-929-3174

49 บริษัทจัดหางานไทยพัฒนา เวลิด์ไวด์ จํากัด นางกิรณา  โอฬารวงศ์ 74 ซอยแก้วเพชร แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ

THAI PATTANA WORLD WIDE PLACEMENT CO.,LTD.  กรุงเทพมหานคร 10800

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1028/2544 โทร. 02-580-6200, 062-898-6395



ล าดับที่ รายชือ่บรษัิทจัดหางาน ชือ่ผู้รบัอนุญาต ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดหางาน
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50 บริษัทจัดหางานไทยอัศวเลิศ จํากัด นายสถิตย์  เลิศธนสาร ชัน้ 2A ซ.ปุณณวถิึ 31 ถ.สุขุมวทิ 101 แขวงบางจาก

THAI ASAWALERT MANPOWER CO.,LTD. เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ใบอนุญาตเลขที ่ต.990/2543 โทร.02-730-5626

แฟ็กซ์.02-730-5620

51 บริษัทจัดหางานไทนิชิ ยูโก จํากัด นางวไิลพร  ชคตระการ 180/149 ถ.สุขุมวทิ  ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง

TAINICHI YUKO RECRUITMENT CO.,LTD. จ.ระยอง  21130

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1128/2552 โทร. 038-030-303, 038-030-374, 081-845-8641

52 บริษัทจัดหางานไทยเลเบอร์ซัพพลาย จํากัด นายชาตรี  หลายปัญญา 64, 66, 68 ซ.ถนนหมูบ่้านเศรษฐกิจ  ถ.เพชรเกษม

THAI LABOUR SUPPLY CO.,LTD. แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 10160

เลขทีใ่บอนุญาต ต.241/2527 โทร.02-809-1750-4

แฟ็กซ์.02-421-4944 /02-809-1760

53 บริษัทจัดหางานเทคโน-ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นายกานต์  ศรีเปารยะ 38/3-4 ซ.ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล

TECHNO-THAI INTERNATIONAL MANPOWER CO.,LTD. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ใบอนุญาตเลขที ่ต.110/2527 โทร.02-938-6921-27

แฟ็กซ์.02-938-6928 -29

E-mail:albmp@truemail.co.th

54 บริษัทจัดหางานไทย กรุ๊ปกรีน จํากัด นางสาวสายฝน เพ็งเขียว  88/35 ถนนกัลปพฤกษ์  แขวงบางแค  เขตบางแค

THAI GROUP GREEN MANPOWER CO.,LTD.  กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1204/2560 โทร. 02-4088499

 

 

55 บริษัทจัดหางานไทย เจแปน บิสซิเนส เน็ทเวร์ิค จํากัด นางสาวธนภร  น้อยเขียว 53 อาคารศิวาเทล ชัน้ 12 ห้อง 1205

THAI JAPAN BUSINESS NETWORK MANPOWER CO.,LTD. ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1184/2557 กรุงเทพมหานคร  10330

โทร.02-2539520-1

56 บริษัทจัดหางานไทยเวร์ิคเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จํากัด นายอนุพงษ์  วเิศษจินดาวฒัน์ 99/98 ม.7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

THAI WORKER ENTERPRISE RECRUITMENT CO.,LTD.  จ.สมุทรปราการ 10540

ใบอนุญาตเลขที ่ต.911/2541 โทร.02-705-5627-9

E-mail:thworker@cscoms.com



ล าดับที่ รายชือ่บรษัิทจัดหางาน ชือ่ผู้รบัอนุญาต ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดหางาน

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที ่17 สิงหาคม 2561

57 บริษัทจัดหางานไทย ออลไรท์ คอนซัลแทนท์ แอนด์ ดีวลีอปเม้นท์ นายวฒิุนันท์  แสนนุ 458 ถ.วชัรพล แขวงท่าแร้ง

จํากัด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

THAI ALLRIGHT CONSULTANT & DEVELOPMENT MANPOWER โทร.02-949-8765

CO.,LTD. มือถือ.081-808-9542

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1157/2554

58 บริษัทจัดหางานไท่ เม่ย ห่าว จํากัด นายรชานนท์ แซ่จาง 525/45 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร)

TAI MEI HAO RECRUITMENT CO.,LTD แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1211/2561 โทร. 081-8697642

59 บริษัทจัดหางานธนวนัต์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นางจุฑาทิพย์  ธชัพงศ์วฒัน์ 20/54 ซ.นาคนิวาส 46 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว

TANAWAN INTERNATIONAL RECRUITMENT CO.,LTD. เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1107/2550 โทร.02-538-1545, 02-538-1549

แฟ็กซ์.02-538-1552

E-mail:thanawan888@yahoo.com.tw

60 บริษัทจัดหางานธนากร บราเธอร์ จํากัด นางหทัยกุล  ธรรมขันธ์ 299/38 หมูท่ี ่10 ต. หาดคํา อ. เมืองหนองคาย

THANAKORN  BROTHER  MANPOWER CO., LTD. จ. หนองคาย 43000 โทร. 042-085211

ใบอนุญาตเลขที ่ต. 1200/2559

61 บริษัทจัดหางานนครราชสีมา เอส แอนด์ วาย จํากัด นายจิรวฒัน์  จงธนโชติ 38/31 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย)์

NAKHONRATCHASIMA S & Y MANPOWER CO.,LTD.  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวงัทองหลาง 

เลขทีใ่บอนุญาต ต.1006/2543 กรุงเทพมหานคร 10310

โทร.02-559-0321-23

62 บริษัทจัดหางานนอร์ทอีสท์ โอเวอร์ซี (ไทยแลนด์) จํากัด นายธรีะวฒิุ  ธนภัทโรดม 250/57 ซ.จันทร์สวา่ง 3 ถ.อุดรดุษฏี แขวงหมากแข้ง

NORTHEAST OVERSEAS RECRUITMENT (THAILAND) CO.,LTD อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1151/2554 โทร.042-249-393

แฟ็กซ์.042-249-394

63 บริษัทจัดหางานบอร์เดอร์เลส ทาเล้นท์ โซลูชัน่ จํากัด นางสาวยุวดี  สุรัตนสุรางค์ 175-177  อาคารบางกอกสหประกันภัย ชัน้ 5 ห้อง 2

BORDERLESS TALENT SOLUTIONS RECRUITMENT COL., LTD ถนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1162/2555 กรุงเทพมหานคร 10500

โทร.0-2634-7081, 0-2634-7273
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64 บริษัทจัดหางานบ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ จํากัด นางสาวอรัญญา  สกุลโกศล 290/201 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1)

BOSS DELIGHT MANPOWER CO.,LTD. แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ใบอนุญาตเลขที ่ต.729/2534 โทร. 085-1000058

E-mail:bossdelight@hotmail.com

www.bossdelight.com

65 บริษัทจัดหางานบิลเดอร์ส จํากัด นายสมศักด์ิ  ดิษฐานนท์ 3104/5 ชัน้ที ่1 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 130

BUILDERS OVERSEAS EMPLOYMENT  CO.,LTD. แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ใบอนุญาตเลขที ่ต.915/2541 โทร.02-733-9059

แฟ็กซ์.02-375-7599

E-mail:info@kamanpower.com

66 บริษัทจัดหางานบิก๊วนั โอเวอร์ซี จํากัด นายวชิัย  ประเสริฐสิทธิ์ 366/9 ม.1 ซ.บ้านหนองขอนกวา้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง

BIG ONE OVERSEA MANPOWER CO.,LTD. จ.อุดรธานี 41000

เลขทีใ่บอนุญาต ต.757/2535 โทร.042-241-357

โทรสาร 042-325-929

67 บริษัทจัดหางานบีสโก จํากัด นายประวทิย์  สมจิตร 387 ซ.อ่อนนุช 39 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงสวนหลวง

BISCO PLACEMENT CO.,LTD. เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ใบอนุญาตเลขที ่ต.512/2530 โทร.02-322-8082 /02-322-8390

แฟ็กซ์.02-322-1935

68 บริษัทจัดหางานบี.เอ็ม.เอ็ม.บิลเล่ียน จํากัด นางสาวธญัสิริ  พรมหมืน่ไวย 8 ซ.นาคนิวาส 48 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว 

B.M.M.BILLION MANPOWER CO.,LTD. เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1156/2554 โทร.02-542-3875 

69 บริษัทจัดหางานบางกอก วนินิง่ กรุ๊พ จํากัด นายวรพันธ ์ ศิริเมือง 116/1 ซ.รามอินทรา 23 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ 

BANGKOK WINNING GROUP MANPOWER CO.,LTD.  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ใบอนุญาตเลขที ่ต.960/2542 โทร.02-970-9341 -50

แฟ็กซ์.02-970-9343

70 บริษัทจัดหางานบานซิง จํากัด นายภพพิรุฬห์  แซ่ย่าง 41/349 ม.12 แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ 

BANSING MANPOWER CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1092/2548 โทร.02-363-4318-21

แฟ็กซ์.02-363-4322

E-mail:bangsing726@hotmail.com
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71 บริษัทจัดหางานเบสท์ พรหมมา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นายสมศักด์ิ  พรมมา 2842/1-2ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา

BEST PROMMA INTERNATIONAL MANPOWER CO.,LTD. จ.นครราชสีมา 30000

เลขทีใ่บอนุญาต ต.327/2527 โทร.044-213-940-2

E-mail:bestprommainter@hotmail.com

72 บริษัทจัดหางานเบสท์ เพอร์เฟคท์ จํากัด นายประยูร  มิตา 104/1 หมูท่ี ่2 ต. หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย

BEST  PERFECT  RECRUITMENT  CO., LTD. จ. หนองคาย 43000  โทร.042-474071, 081-873-2069

เลขทีใ่บอนุญาต ต.1201/2559

73 บริษัทจัดหางานแปซิฟิก อินเตอร์เนชัน่แนล แคเรียร์ จํากัด นายชุมพล  อัครจรัสโรจน์ 9/36 ถ.เพชเกษม 54 ม.8 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ

PACIFIC INTERNATIONAL CAREER RECRUITMENT CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10160

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1067/2546 โทร.02-805-0584-5

แฟ็กซ์.02-805-2744

 

74 บริษัทจัดหางานผ่องสกุล บิสซิเนส จํากัด นางสายพิน  เป็ง 56/95 ม.2 ต.ประชาธปิัตย์ อ.ธญัญบุรี

PHONGSAKUL BUSINESS RECRUITMENT CO.,LTD. จ.ปทุมธานี 12110

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1023/2544 โทร.02-959-2890 /02-959-1656

E-mail:pengch0902@clickts.com

75 บริษัทจัดหางานพนไพศาล จํากัด นางสุจีน  ภูษิตวรกุล 97 ม.18 ต.รอบเวยีง อ.เมืองเชียงราย

PANAPAISAL RECRUITMENT CO.,LTD. จ.เชียงราย 57000

ใบอนุญาตเลขที ่ต.723/2534 โทร.053-740-281

76 บริษัทจัดหางานพ.ีพ.ีเอส.อินเตอร์ (1992) จํากัด นางพิมพ์สุฎา  ถนอมจิตร์ 48/5 ถ.จรดวถิีถ่อง ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก

P.P.S.INTER (1992) RECRUITMENT  CO.,LTD. จ.สุโขทัย 64110

ใบอนุญาตเลขที ่ต.801/2536 โทร.055-642-365

77 บริษัทจัดหางานพีเอส 86 จํากัด นางรสิตา  อาสาสุวรรณ 20 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์

P.S.86 OVERSEAS CO.,LTD. แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ใบอนุญาตเลขที ่ต.466/2528 โทร.02-880-0571

แฟ็กซ์.02-880-0572
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78 บริษัทจัดหางานพี  แอนด์  พี  ดีวลีอปเม้นท์ จํากัด นางสาวปราณี  วรรณเอก 2  ซอยพหลโยธนิ 63 แยก 2-1 แขวงอนุสาวรีย์

P & P  MANPOWER  DEVELOPMENT CO., LTD. เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  53150

ใบอนุญาตเลขที ่ต. 1197/2559 โทร. 02 061-2179, 097 018-6022

79 บริษัทจัดหางานฟาเอซ (ประเทศไทย) จํากัด นายสุรพล  เมืองทราย 62/1 ซ.จาริพิบูลย์ ถ.พิบูลย์สงคราม ต.บางเขน

FA-EZ MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD. อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 10200

ใบอนุญาตเลขที ่ต.29/2527 โทร.02-525-1577 /02-526-4013

80 บริษัทจัดหางานฟูลแต็งซ์ ดีเวลล็อปเม้นท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นายจิมมี ่ศรีสุรขใจสําราญ 254 ชัน้ 2 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ทาวน์อินทาวน์ 

FULL THANKS DEVELOPMENT INTERNATIONL MANPOWER CO.,LTD. แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1132/2552 โทร.02-936-6696-8

แฟ็กซ์.02-936-6828

http://www.fullthanks.co.th

81 บริษัทจัดหางานฟาร์อีสท์ฟิวเจอร์ จํากัด นางสาวภัทรนัทธ ปาลิตานันท 99/207 ซ.ลาดพร้าว 41  ถ.ลาดพร้าว

FAREAST FUTURE RECRUITMENT CO.,LTD. แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1158/2554 กรุงเทพมหานคร 10900

มือถือ.085-5533239

82 บริษัทจัดหางานมิลเล่ียน เอ็กซ์เพรส จํากัด นางสาวจุลจิรา  หาสุข 1499 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา 

MILLION EXPRESS MANPOWER CO.,LTD. แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ใบอนุญาตเลขที ่ต.717/2534 โทร.02-559-2562-3

แฟ็กซ์.02-559-3921-2 /02-559-3337

E-mail:millionexpress@hotmail.com

83 บริษัทจัดหางานมาลินโด จํากัด นายชาคริต  ซาปัน 110 ซ.กิตติพานิช ถ.จันทร์สะพาน 3 แขวงทุง่วดัดอน

MALINDO RECRUITING AGENCY CO.,LTD. เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ใบอนุญาตเลขที ่ต.8/2527 โทร.02-676-9216 (6สาย)

แฟ็กซ์.02-676-0446

E-mail:malindo@malindothai.com

84 บริษัทจัดหางานมาจู-จายา จํากัด นายธาดา  แดนลินจงเด่น 456/73 ม.12 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น

MAJU-JAYA MANPOWER CO.,LTD. จ.ขอนแก่น 40000

ใบอนุญาตเลขที ่ต.683/2534 โทร.043-472-648

แฟ็กซ์.043-472-636

E-mail:majujaya@majujayamanpower.com



ล าดับที่ รายชือ่บรษัิทจัดหางาน ชือ่ผู้รบัอนุญาต ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดหางาน

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที ่17 สิงหาคม 2561

85 บริษัทจัดหางานมีเดีย โกลเด้น อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นางสาวรินรดา  ดีพลา 74, 76 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 2 ถนนลาดพร้าว

MEDIA GOLDEN INTERNATIONAL  RECRUITMENT CO.,LTD. แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1190/2558 โทร.02-538-8775-6, 081-323-9735

86 บริษัทจัดหางานแม่บ้านฮ่องกง จํากัด นางยินดี  คูณยินดี 68-70 ถ.สุทธสิาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

HONG KONG MAID EMPLOYMENT   CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10400

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1070/2546 โทร.02-615-4300 - 2

แฟ็กซ์ 02-615-4303

E-mail:hkmaidth@hotmail.com

87 บริษัทจัดหางานย.ูไอ จํากัด นางสาววรัญญา  ภิญโญ 120/132 ถนนบ้านเหล่า ตําบลหมากแข้ง

U.  I  RECRUITMENT CO., LTD. อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1196/2559 โทร.042-221-588

88 บริษัทจัดหางานรุ่งชีวนิ จํากัด นายกําธร  ชีวนิจรุงพนา 319 ซ.ร่มเกล้า 58 หมูบ่้านรุ่งกิจวลิล่า 9 

RUNGCHEEWIN RECRUITMENT CO.,LTD แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1071/2546 กรุงเทพมหานคร 10520

โทร.02-360-8280-3

แฟ็กซ์.02-360-8279
E-mail:rung313@hotmail.com

89 บริษัทจัดหางานโรชา จํากัด นางสาวโรจนพร  ไตรศิลป์ 19/6 ซ.7  ถนนศิริมัคลาจารย์

ROCHA  RECRUITMENT CO.,LTD. ตําบลสุเทพ  อําเภอเมืองเชียงใหม่

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1183/2557 เชียงใหม่ 50200

โทร.081-9517736, 083-0255757

90 บริษัทจัดหางานล้ิงค์โปรอินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นายวชิิต  ศรีสิทธเิดชารักษ์ 7 ชัน้ที ่1 ซ.นาคนิวาส 57 ถ.นาคนิวาส

LINKPRO INTERNATIONAL PLACEMENT CO., LTD. แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.715/2534 โทร.02-932-9525-8

แฟ็กซ์.02-932-9530

91 บริษัทจัดหางานวนิซ์ เพลสเมนท์ จํากัด นายอวรุิทธ ์ วฒิุโชติวรกิจ 163/1 ม.12 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุม่

VINC PLACEMENT CO.,LTD. เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.887/2539 โทร.02-949-9572

แฟ็กซ์.02-949-9891

E-mail:www.vincplacement.com
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92 บริษัทจัดหางานว ีดรากอน จํากัด นายอนุชา  อินทะชัย 1213/339 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงวงัทองหลาง

V.DRAGON RECRUITMENT CO.,LTD. เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ใบอนุญาตเลขที ่ต.980/2543 โทร.02-530-9050-3

แฟ็กซ์.02-949-0853

E-mail:info@vdragon.net

93 บริษัทจัดหางานว.ีอาร์.เอส.แทรเวล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด นางสาวปิยรัตน์  เจริญทรัพย์ 104/10-11 ม.4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 

V.R.S. TRAVEL CORPORATION AND MANPOWER CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10210

ใบอนุญาตเลขที ่ต.468/2528 โทร.02-982-1014-5

แฟ็กซ์.02-982-0479

E-mail:htpp://www.nadl-manpower.co.th

94 บริษัทจัดหางานวแีอล สยาม ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด นางสาวพัชราภา  การีโรจน์ 232/19 ซอยลาดพร้าว 93 (โชคชัย 3)

V L SIAM DEVELOPMENT MANPOWER CO.,LTD. แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ

ใบอนุญาตเลขที ่ต.646/2533 โทร. 02-9199888  02-5421398

 

95 บริษัทจัดหางานวาย พี จี กรุ๊ป จํากัด นายพรพิทักษ์  คงพุฒิคุณ 22/2 ม.9 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลําภู

Y P G GROUP MANPOWER CO.,LTD. จ.หนองบัวลําภู 39000

ใบอนุญาตเลขที ่ต.954/2542 โทร.042-312-626

96 บริษัทจัดหางานเวร์ิล พาวเวอร์ เซอร์วสิ จํากัด นางสาวสุนีย์  เจนทวพีรกุล 29 ซ.วชิรธรรมสาธติ 7 ถ.สุขุมวทิ 101/1

WORLD POWER SERVICES & PLACEMENT CO.,LTD. แขวงบางจาก  เขตพระโขนง

ใบอนุญาตเลขที ่ต.926/2541 กรุงเทพมหานคร 10260

โทร.02-398-8230-1  แฟ็กซ์.02-398-8232

E-mail:wpsp@asiaaccess.net.th

97 บริษัทจัดหางานเวลิด์ แม็ป จํากัด นายเรืองชัย  สธนธร 290/244  ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1)

WORLD  MAP  RECRUITMENT  CO., LTD. แขวงวงัทองหลาง  เขตวงัทองหลาง

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1172/2555 กรุงเทพมหานคร 10310

โทร.081-9588951 ,02-1939036

E-mail:worldmap59@hotmail.com

98 บริษัทจัดหางานสยาม เวร์ิค แทรเวล จํากัด นางสาววโิรชา  แซ่ผ่ง 126/272-3 ซ.รามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์

SIAM WORK TRAVEL PLACEMENT CO.,LTD. เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1022/2544 โทร.02-509-5320-1 /02-509-5376

แฟ็กซ์.02-509-5328



ล าดับที่ รายชือ่บรษัิทจัดหางาน ชือ่ผู้รบัอนุญาต ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดหางาน

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที ่17 สิงหาคม 2561

99 บริษัทจัดหางานสุวรรณภูมิ ฮิวแมน ซัพพลาย จํากัด นายภูมิภัทร  แซ่หล่ี 1/52 หมูบ่้านแฮปปีแ้ลนด์แกรนด์วลิล์ 

SUVARNABHUMI HUMAN SUPPLY PLACEMENT CO.,LTD. ซ.ลาดพร้าว 101 ซ.53  แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1113/2550 กรุงเทพมหานคร 10240

โทร.02-348-0200-1  โทรสาร. 02-348-0202

E-mail:Kwunangxiang2008@msn.com

100 บริษัทจัดหางานสล็อท อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นายสุรศักด์ิ  แต้ตระกูล 1845/1-4 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

SLOT INTERNATIONAL MANPOWER RECRUITMENT CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10900

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1042/2545 โทร.02-511-0889/02-511-4487

แฟ็กซ์.02-939-6157

E-mail:www.slot.co.th

101 บริษัทจัดหางานสเปคทรัม โอเวอร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด นางมาเรียม  แสงวมิาน 41/18 ซ.พหลโยธนิ 32 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดยาว

SPECTRUM OVERSEA ENTERPRISE RECRUITMENT CO.,LTD.  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ใบอนุญาตเลขที ่ต.930/2541 โทร.02-561-5098 /02-941-6700

แฟ็กซ์.02-561-1016

102 บริษัทจัดหางานเสนาเพาเวอร์ จํากัด นายสมบูรณ์  เจนเชีย่วชาญ 51/434 ม.9 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่

SENA POWER RECRUITMENT CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.965/2542 โทร.02-509-7321 -3

แฟ็กซ์.02-946-1242

103 บริษัทจัดหางานหมิงเซ่ิง อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์วสิ จํากัด นายสุธ ี ตุนโย 56/40 ม.13 ซ.นวมินทร์ 70 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุม่

MINGSENG INTERNATIONAL MANPOWER SERVICE CO.,LTD. เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1101/2549 โทร.02-988-9280-1 /02-988-9258

แฟ็กซ์.02-988-9259

E-mail:mingseng@msn.com

104 บริษัทจัดหางานอิซุมิไทย จํากัด นางสาวกฤษณา สีหไตร หมืน่แร่ 408/192 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย หมูท่ี ่11

IZUMI THAI MANPOWER CO.,LTD. ตําบลหาดคํา อําเภอเมือง จังหวดัหนองคาย 43000

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1207/2560 โทร. 042-085309

105 บริษัทจัดหางานอันเลอร์ เอ็กซ์เพรส จํากัด นางสาวมยุรี  แซ่ลี 1213/319 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว

ANLER EXPRESS MANPOWER CO.,LTD. แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1142/2553 กรุงเทพมหานคร 10310

โทร.02-559-2898



ล าดับที่ รายชือ่บรษัิทจัดหางาน ชือ่ผู้รบัอนุญาต ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดหางาน

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที ่17 สิงหาคม 2561

106 บริษัทจัดหางานอัล-การิม จํากัด นายกุนนา  กาฬภักดี 60/347 ม.12 ถ.รามอินทรา ซ.42 แขวงคลองกุม่

AL-KARIM MANPOWER CORP.,LTD. เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240

ใบอนุญาตเลขที ่ต.292/2527 โทร.02-966-4954-5

แฟ็กซ์.02-966-4953

107 บริษัทจัดหางานอุดร เอส.เค.เอ็ม.อินเตอร์เนชัน่แนล (2001) จํากัด พ.ต.อ.สมเกียรติ  สมพงษ์ 231/413 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี

UDON S.K.M.INTERNATIONAL (2001) MANPOWER CO.,LTD. จ.อุดรธานี 41000

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1140/2553 โทร.042-324-587

108 บริษัทจัดหางานอุดร เอ็น ที ยูเนีย่น จํากัด นางนิภาพร  ธนภัทโรดม 559/189-190 ม.2 ซ.บ้านโพธิส์วา่ง ต.หมากแข้ง

UDON NT UNION MANPOWER CO.,LTD. อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี  41000

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1036/2544 โทร.042-348-832

E-mail:info@udonnt-manpower.com

109 บริษัทจัดหางานอุบลไทยเวลเดอร์ จํากัด นางกรุณา  คณานิจกิจไพบูลย์ 28/8 หมูท่ี ่9 ต. คําขวาง อ. วารินชําราบ

UBONTHAI WELDER MANPOWER CO.,LTD. จ.อุบลราชธานี 34190

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1115/2551 โทร.045-425-067

แฟ็กซ์. 045-268-199

110 บริษัทจัดหางานเอ.เค.แกรนด์ จํากัด นางสาวรัชนีกร  แก้วพารา 163 ม.12 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ 

A. K. GRAND PLACEMENT CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1044/2545 โทร.02-949-9572

แฟ็กซ์.02-949-9891

E-mail:info@akgrand.comyongan@akagrand.com

111 บริษัทจัดหางานเอเซีย สตาร์ คอมเมอเชียล เวลิด์ จํากัด นางสาวสิริวรรณ  พิทักษ์เจริญสุข 1817/101 ซ.ปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

ASIA STAR COMMERCIAL WORLD PLACEMENT CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทีใ่บอนุญาต ต.986/2543 โทร.02-2940-690

112 บริษัทจัดหางานเอฟ เอ็ม เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด นายยศพนธ ์ กิจสมบูรณ์ชัย 11/43  ซอยนวลจันทร์ 30  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุม่

F M S ENTERPRISE RECRUIMENT CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1153/2554 โทร.02-946-2570



ล าดับที่ รายชือ่บรษัิทจัดหางาน ชือ่ผู้รบัอนุญาต ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดหางาน

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที ่17 สิงหาคม 2561

113 บริษัทจัดหางานเอมิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นางมยุรี  ยงวศุิทธ์ 99/21-22 ซ.สดพิณสรร (ราชวถิี 1) ถ.รางน้ํา 

AMITY INTERNATIONAL MANPOWER CO.,LTD. แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400

ใบอนุญาตเลขที ่ต.962/2542 โทร..02-640-0440 /02-247-6376

แฟ็กซ์.02-247-6375

E-mail:amity_yonewisut@hotmail.com

114 บริษัทจัดหางานเอ บี ซี ไทย-เจแปน จํากัด นายบุญหลง คําสมุทร 92/37 หมูท่ี ่9

A B C THAI-JAPAN RECRUITMENT CO.,LTD. ตําบลสันทราย อําเภอเมืองเชียงราย

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1195/2559 จังหวดัเชียงราย 57000

โทร.081-481-2900

115 บริษัทจัดหางานเอพี  โกลบอล จํากัด นายอาทิตย์  พลภักดี  8 ซอยรามคําแหง 2 ซอย 13  แขวงดอกไม้

AP  GLOBAL RECRUITMENT  CO.,LTD. เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1198/2559 โทร. 02-751-8544, 081-985-6714

116 บริษัทจัดหางานเอส.พ.ีที. บิก๊วนั อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นายธนโชติ  เสรีรัตนากร 60/309 ซอยรามอินทรา 40 แยก 33-5 

S.P.T. BIGONE  INTERNATIONAL  MANOPWER  CO.,LTD. แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุม่

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1185/2557 กรุงเทพมหานคร  10230

โทรศัพท์ 081-9312428

117 บริษัทจัดหางานเอส แอนด์ วาย บิสซิเนส จํากัด นางสาวยูห้ลี  แซ่ฟาง 36.38 ซ.ลาดพร้าว 58/1 แขวงวงัทองหลาง

S & Y BUSINESS RECRUITMENT CO.,LTD. เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทีใ่บอนุญาต ต.993/2543 โทร.02-933-7041-2

แฟ็กซ์.02-933-7043

118 บริษัทจัดหางานเอสพีที ซัพพลาย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นางสุจิตรา  ลาภธรีวฒิุ 104/11-12 ซอยขุมทรัพย์นคร ถนนพุทธมณฑลสาย 3

SPT SUPPLY INTERNATIONAL MANPOWER CO.,LTD. แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา 

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1069/2546 กรุงเทพมหานคร 

โทร.02-441-4611

 

119 บริษัทจัดหางานเอส.พ.ีที.อินเตอร์แมเนจเม้นท์ จํากัด นางสาวกนกวรรณ  แซ่หล่ี 456 ถ.ลาดพร้าว-วงัหิน แขวงลาดพร้าว

S.P.T.INTERMANAGEMENT MANPOWER CO.,LTD. เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.977/2543 โทร.02-539-8337 /02-539-8346

แฟ็กซ์.02-539-8302

E-mail:Chong-2005@hotmail.com



ล าดับที่ รายชือ่บรษัิทจัดหางาน ชือ่ผู้รบัอนุญาต ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดหางาน

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที ่17 สิงหาคม 2561

120 บริษัทจัดหางานเอสพี ลีดเดอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป จํากัด นายพิพัฒน์  นวสมิตวงศ์ 129/195 ชัน้ 1-2 ม.11 แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่

SP LEADER INTERNATIONAL GROUP EMPLOYMENT CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.974/2543 โทร.02-930-7214-7

แฟ็กซ์.02-930-7217

E-mail:spleader@ji-net.com

121 บริษัทจัดหางานเอสโก้ จํากัด นางสุรีพร  สุขเกษม 25/1 ถ.มิตรพันธ ์แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ESCO EMPLOYMENT SERVICE CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 10100

ใบอนุญาตเลขที ่ต.654/2533 โทร.02-222-0489 /02-225-7876

แฟ็กซ์.02-224-4135

122 บริษัทจัดหางานเอ็น.ที.เค บิสซิเนส จํากัด นายสุทธโิรจน์  นันทิภาคย์วรกุล 89/27 ถ.ริมคลองประปาฝ่ังขวา แขวงบางซ่ือ

N.T.K BUSINESS MANPOWER CO.,LTD. เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1035/2544 โทร.02-556-0638-9

แฟ็กซ์.02-910-3001

123 บริษัทจัดหางานเอ็นเอ อินดัสทรี แอนด์ เทรด จํากัด นายชาญวทิย์  ชาวดอน 622 ห้อง 101/1 ชัน้ 10/1,8 ถนนสุขุมวทิ

NA INDUSTRY AND TRADE RECRUITMENT CO.,LTD. แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1208/2560 โทร. 02-664-8882 ต่อ 101

124 บริษัทจัดหางานเอ็ม.ดี.ซี.เอเยนซ่ี จํากัด นายสัมฤทธิ ์ ขันมณี 1048/1 ซอยสุขุมวทิ 101 แขวงบางจาก

M.D.C. RECRUITMENT AGENCY CO.,LTD. แขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที ่ต.636/2532 โทร.087-9875239

E-mail:mdc bangkok@hotmail.com

 

125 บริษัทจัดหางานโอ.พ.ีเอส.กรุ๊ป (1984) จํากัด นายจรินทร์  วรวงศ์ 316/60 ถนนอดุลยเดช  ต.หมากแข้ง

THE OVERSEAS PLACEMENT SERVICE GROUP (1984) CO.,LTD. อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ใบอนุญาตเลขที ่ต.657/2533 โทร.042-322-453-5, 042-182-206

แฟ็กซ์. 042-322-456

126 บริษัทจัดหางานโอ อี เอ็ม โอเวอร์ซี จํากัด นางสาวสุภาภรณ์  เสาวภา 1462,1464 ถ.สุทธสิารวนิิจฉัย แขวงดินแดง

O E M OVERSEA MANPOWER CO.,LTD. เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทีใ่บอนุญาต ต.1121/2551 โทร.02-693-9223 -6

แฟ็กซ์.02-693-6656



ล าดับที่ รายชือ่บรษัิทจัดหางาน ชือ่ผู้รบัอนุญาต ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดหางาน

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที ่17 สิงหาคม 2561

127 บริษัทจัดหางานโอ เค ไทย โอเวอร์ซีส์ จํากัด นางสาวอรวรรณ แสงจันทร์ 79/197  ม. 4  ต.เนินพระ 

O K THAI OVERSEAS RECRUITMENT CO.,LTD. อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

เลขทีใ่บอนุญาต ต.1205/2560 โทร.

แฟ็กซ์.

128 บริษัทจัดหางานเอเชียอินเตอร์เนชัน่แนลเน็ตเวร์ิค จํากัด นางสาวมยุรี  จินา 293/1 หมูท่ี ่15 ตําบลนางแล  อําเภอเมืองเชียงราย

ASIA  INTERNATIONAL  NETWORK  MANPOWER  CO.,LTD. จังหวดัเชียงราย 57100

เลขทีใ่บอนุญาต  ต.1186/2558 โทร. 053-175799 , 053-209997 , 087-1788568

129 บริษัทจัดหางานเอ็ม ดับบลิว แกรนด์ จํากัด นางสาวหยิง่ห่ง  แซ่เกา 1/117 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 9

M W GRAND MANPOWER CO.,LTD. แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขทีใ่บอนุญาต  ต.1188/2558 โทร. 02-0068294 , 081-8684911

130 บริษัทจัดหางานเอ็ม ที เวร์ิค จํากัด นางสาวเมทิกา ธนิศาสุขทวี 1 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-5 ถนนนวมินทร์

M T WORK MANPOWER CO.,LTD. แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เลขทีใ่บอนุญาต  ต.1210/2560 โทร. 02-0626475

131 บริษัทจัดหางานเอส. เค แซททิส จํากัด นายพงศ์ศักด์ิ  สินอวย 33/83 ถนนแทพารักษ์  หมูท่ี ่10  ต.บางปลา

S. K SATIS  MANPOWER  CO.,LTD. อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1189/2558 โทร.02-7507268

 

 

132 บริษัทจัดหางานโอแก๊ส อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด นางศุภลักษณ์  โลหรัตนวศิิษฏ์ 106/77 หมูท่ี ่9 ตําบลทุง่สุขลา อําเภอศรีราชา

OGAS INTERNATIONAL MANPOWER CO., LTD. จังหวดัชลบุรี 20230

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1192/2559 โทร. 081-890-2054

133 บจง. ฮิวแมน ดิจิคราฟท์ (ไทยแลนด์) จํากัด นายววิฒัน์  วงศ์วราวภิัทร์ 10/95 อาคารเดอะเทรนด้ี ชัน้ที ่6 ห้อง 601 อี

HUMAN DIGICRAFT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD. ซ. สุขุมวทิ 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

ใบอนุญาตเลขที ่ต.1199/2559 กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-168-7177-8


