
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกรมการจัดหางาน 
วาดวยการคดัเลือกคนหางานจากศูนยทะเบียนคนหางานของกรมการจัดหางาน  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
เพ่ือใหการเตรียมคนหางานของผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานใน

ตางประเทศโดยการคดัเลือกคนหางานจากศูนยทะเบียนคนหางานของกรมการจัดหางานเปนไป
ดวยความเรียบรอย สอดคลองกับระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมคัรคนหางานเปนการลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบบั
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบยีบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยการคัดเลอืก

คนหางานจากศูนยทะเบียนคนหางานของกรมการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี ้
“ศูนยทะเบียนคนหางาน” หมายความถึง ศูนยทะเบียคนหางานของกรมการ

จัดหางานในราชการสวนกลาง หรือศูนยทะเบียนคนหางานของกรมการจัดหางานในราชการสวน
ภูมิภาค 

“คนหางาน” หมายความวา คนหางานที่ลงทะเบียนแจงความประสงคจะไป
ทํางานในตางประเทศไวกับศูนยทะเบียนคนหางาน 

“ผูรับอนญุาต” หมายความวา ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศ 

 
ขอ ๔  คนหางานที่ประสงคจะไปทาํงานในตางประเทศโดยการจัดสงของกรมการ

จัดหางานหรือผูรับอนุญาตจดัหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ตองลงทะเบียนไวกับศูนย
ทะเบียนคนหางานตามแบบ ศท.๑ ทายระเบียบนี ้

ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอตรวจสอบแบบลงทะเบียนพรอมเอกสารหลักฐานให
ถูกตองครบถวนและออกบตัรประจําตัวผูลงทะเบียนไปทํางานในตางประเทศตามแบบ ศท.๒ ทาย
ระเบียบนี ้

 
                                                 

๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๙๗ ง/หนา ๒๑/๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะเตรียมคนหางานเพื่อสงไปทํางานในตางประเทศ
ใหย่ืนคําขอคดัเลือกคนหางานจากรายชื่อคนหางานที่แจงความประสงคจะไปทาํงานตางประเทศไว
แกศูนยทะเบยีนคนหางานตามแบบ ศท.๓ ทายระเบียบนี ้

 
ขอ ๖  การยื่นคําขอตามระเบียบนีใ้หผูรับอนุญาตยื่นคําขอ ณ ศูนยทะเบียน

คนหางานของกรมการจัดหางานในราชการสวนกลางหรือศูนยทะเบียนคนหางานในจงัหวัดที่ผูรับ
อนุญาตมีสํานกังานตั้งอยูพรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาหนังสือของนายจางในตางประเทศขอใหผูรับอนุญาตจัดหาคนหางาน
ไปทํางานกบันายจาง 

(๒) สําเนาหนังสือของนายจางในตางประเทศแตงตั้งใหผูรับอนุญาตเปนตัวแทน
ในการรับสมคัรและคัดเลือกคนหางาน 

(๓) สําเนาเอกสารของทางราชการที่รับรองสถานะความมีอยูจริงของนายจางใน
ตางประเทศ 

(๔) สําเนาบัตรประจําตัวลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานซึ่งไปดาํเนนิการคัดเลือก
คนหางานที่จังหวัดอื่น 

 
ขอ ๗  เมื่อศนูยทะเบียนคนหางานไดรับคําขอพรอมเอกสารประกอบคําขอ

ครบถวนถูกตองตามขอ ๖ ใหดําเนนิการคดัรายชื่อคนหางานที่ลงทะเบียนไวตามตําแหนง และ
คุณสมบัติเปนจํานวนไมเกินสามเทาที่ผูรับอนุญาตตองการ และแจงผลการดําเนินการใหผูรับ
อนุญาตทราบภายใน ๓ วนั ทําการนบัแตวนัที่คําขอครบถวนถูกตอง 

กรณีที่ผูรับอนญุาตประสงคจะไปคัดเลือกคนหางานที่ศนูยทะเบียนคนหางาน
จังหวัดอื่นนอกพื้นที่ที่ผูรับอนุญาตมีสํานักงานตั้งอยู ใหศูนยทะเบียนคนหางานที่รับคําขอแจงเปน
หนังสือพรอมบัญชีรายชื่อคนหางานใหศนูยทะเบียนคนหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตประสงคจะขอ
ไปคดัเลือกคนหางานทราบโดยมิจําตองย่ืนขอจัดหาคนหางานนอกเขตพื้นที ่

 
ขอ ๘  ใหผูรับอนุญาตแจงรายชื่อคนหางานที่ผานการคดัเลือกตามแบบ ศท.๔ 

ทายระเบียบนี ้และแจงรายชือ่พรอมชี้แจงเหตุผลสําหรับคนหางานที่ไมผานการคัดเลอืกตอศนูย
ทะเบียนคนหางานที่รับคําขอทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายชื่อคนหางาน 

ใหศูนยทะเบียนคนหางานตรวจสอบรายชื่อคนหางานและรับรองวาเปนรายชื่อ
คนหางานที่คดัเลือกไปจากศูนยทะเบียนคนหางาน 

 
ขอ ๙  กรณีทีน่ายจางในตางประเทศแจงความประสงคจะรับคนงานเดิมที่เคย

ทํางานกบัตนกลับเขาไปทาํงานใหม หรือระบุช่ือคนงานที่ตองการรับไปทํางาน ใหนายจางใน
ตางประเทศแจงยืนยันความตองการเปนหนังสือ และใหผูรับอนุญาตสงรายชื่อคนหางานพรอม
เอกสารของนายจางในตางประเทศใหศนูยทะเบียนคนหางานตรวจสอบและรับรอง เพ่ือใชเปน
เอกสารประกอบการขออนญุาตจัดสงคนหางาน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๐  กรณศีูนยทะเบียนคนหางานตรวจสอบแลวไมมีคนหางานทีม่ีคุณสมบัติ
ตรงตามตําแหนง หรือมีแตไมครบจํานวนที่ตองการ ใหศูนยทะเบียนคนหางานที่รับคําขอคดัเลือก
คนหางานแจงเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตทราบ 

 
ขอ ๑๑  ใหอธิบดีกรมการจดัหางานรักษาการตามระเบยีบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
นคร  ศิลปอาชา 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑๒.  แบบลงทะเบียนเพื่อแจงความประสงคไปทาํงานตางประเทศ (แบบ ศท.๑) 
๒.  บตัรผูลงทะเบียนไปทํางานตางประเทศ (แบบ ศท.๒) 
๓.  คําขอคดัรายชื่อคนหางานจากศูนยทะเบียนคนหางาน (แบบ ศท.๓) 
๔.  ทะเบียนคนหางานที่ประสงคจะเดินทางไปทํางานตางประเทศ ตาํแหนง......

จัดใหบริษัทจดัหางาน............... ตามหนงัสือลงวันที่............... (แบบ ศท.๔) 
 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๒
 แบบลงทะเบียนเพื่อแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ (แบบ ศท.๑) แกไขเพ่ิมเติม

โดยระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยการคัดเลือกคนหางานจากศูนยทะเบียนคนหางานของกรมการจัดหางาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยการคดัเลือกคนหางานจากศูนยทะเบียนคนหางานของกรมการ
จัดหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมภิญา/พิมพ 
๒ เมษายน ๒๕๕๑ 

รัศมวรรณวลัย/ตรวจ 
๓ เมษายน ๒๕๕๑ 
สุนันทา/ผูจัดทํา 

๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๓
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๖๗ ง/หนา ๓๔/๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ 


