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ประกาศกรมการจัดหางาน 
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหสถาบันอื่นใดดําเนินการฝกอบรมคนหางาน 

กอนเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 
---------------- 

 อาศัยอํานานตามความในมาตรา 36 (4) แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง 
คนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 อธิบดีกรมการจัดหางานออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการอนุญาต 
ใหสถาบันอื่นใดดําเนินการฝกอบรมคนหางานกอนเดินทางไปทํางานในตางประเทศไว  
ดังตอไปนี ้
 
              สวนท่ี 1 
                 หลักเกณฑการอนุญาตใหสถาบันอื่นใดดําเนินการฝกอบรม 
     คนหางานกอนเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 
             ---------------- 
 ขอ 1  ผูที่มีความประสงคจะขออนุญาตเปนสถาบันฝกอบรมคนหางานกอนเดินทาง 
ไปทํางานในตางประเทศ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
 1) มีอาคารสถานที่ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการอบรม 
คนหางานอยางเหมาะสม 
 2) มีเวลาทําการระหวางเวลา 08.00 - 18.00 น. 
 3) มีผูควบคุมการอบรมและวิทยากร ปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาทําการ 
 4) ผูควบคุมการอบรมและวิทยากร ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี 
 (ก) มีวุฒิการศกึษา ไมต่ํากวาปริญญาตร ีดานสังคมศาสตร 
 (ข) มีความรู  ประสบการณและความสามารถดานการจัดหางานตางประเทศ 
 (ค) ผานการอบรมจากกรมการจัดหางาน เพื่อเปนวิทยากรสําหรับการอบรมคนหางาน 
กอนเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 
 (ง) ไมเปนผูมีหรือเคยมีประวัติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 (จ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 
ใหจําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบความผิด 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท และไมเคย 
มีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 (5) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนสถาบันฝกอบรมคนหางานกอนเดินทาง 
ไปทํางานตางประเทศ 
 (6) ไมเก็บเงินคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ จากคนหางานผูเขารับการอบรม 
 ขอ 2  ใหผูที่มีความประสงคจะขออนุญาต ตามขอ 1 ยื่นคําขอตามแบบทายประกาศนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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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    

พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี ้
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอกรณีเปนบุคคลธรรมดาหรือผูมีอํานาจ 
ทําการแทน กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นคําขอ 
 (2) สําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขอกรณีเปนบุคคลธรรมดา หรือผูมีอํานาจทําการแทน 
กรณีนิติบุคคลเปนผูยืนคําขอ 
 (3) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นคําขอ  
 (4) บัญชีตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจทําการแทน กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นคําขอ 
 (5) บัญชีรายชื่อผูควบคุมกากรอบรม และบัญชีรายชื่อวิทยากรผูอบรมคนหางาน 
อยางนอย 3 คน 
 (6) หนังสือรับรองคุณวุฒิของวิทยากร 
 (7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูควบคุมและวิทยากร 
 (8) ตัวอยางตราประทับและลายมือชื่อผูลงนามในเอกสารรับรองการอบรม 
 (9) บัญชีรายชื่ออุปกรณการอบรม 
 (10) หลักสูตรการฝกอบรมคนหางานเพื่อทํางานในตางประเทศ พรอมเอกสาร 
ประกอบการบรรยาย 
 (11) ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการรับคนหางานเขาอบรมของสถาบันฝกอบรม 
ซึ่งมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการนําคนหางานเขารับ 
การอบรม พ.ศ. 2540 
 (12) แผนที่แสดงที่ตั้งสถาบันฝกอบรมคนหางาน พรอมภาพถายอาคารและหองที่จะ 
ใชในการอบรม 
 ขอ 3  หลักสูตรที่จะใชในการอบรม ตองประกอบดวยเนื้อหา วิชาในหมวดตาง ๆ  
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย คือ 
 หมวดท่ี 1  การปฏิบัติตนในการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 
 1.1) การเตรียมตัวไปทํางานในตางประเทศ 
 1.2) ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ท่ีคนหางานควรรู 
 1.3) ขอแนะนําและการแกไขปญหาขณะทํางานในตางประเทศ 
 หมวดท่ี 2  ความรูเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางานและสุขอนามัย 
 2.1) กฎหมายแรงงาน ณ ประเทศที่ไปทํางาน 
 2.2) ความปลอดภัยในการทํางาน 
 2.3) สุขอนามัย 
 หมวดท่ี 3  สภาพการจางและการทํางาน 
 3.1) สัญญาจัดหางานและสัญญาจางงาน 
 3.2) สภาพการทํางาน 
 3.3) การรองทุกข 
 โดยจะตองใหการอบรมแกคนหางานครบหลักสูตรใชเวลาอยางนอยแปดชั่วโมง 



   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    

 ขอ 4  การยื่นคําขอตามขอ 2 กรณีท่ีผูย่ืนคําขอมีสํานักงานต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 
ใหย่ืนคําขอ ณ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน กรณีท่ีผูย่ืน 
คําขอมีสํานักงานต้ังอยูในจังหวัดอ่ืนใหย่ืนคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น หรอื 
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศก็ได 
 ขอ 5  ในกรณีที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดเปนผูรับคําขอ ใหจังหวัดสงคําขอและ 
เอกสารหลักฐานตามขอ 2 ไปยังสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน 
พรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
 ขอ 6  หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติปรากฏวา ผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติครบถวน 
ตาม 1 กรมการจัดหางานจะออกใบอนุญาตใหดําเนินการฝกอบรมคนหางานกอนเดินทางไป 
ทํางานตางประเทศ ตามแบบทายประกาศนี้ 
 กรณีผลการตรวจสอบคุณสมบัติปรากฏวาผูยื่นคําขอขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติ 
ไมครบถวนตามขอ 1 กรมการจัดหางานจะแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบ 
ภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันท่ีไดรับทราบผลการตรวจสอบจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
อยางครบถวน 
 
              สวนท่ี 2 
     การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 
          -------------- 
 ขอ 7  ในกรณีท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการฝกอบรมคนหางานกอนเดินทางไปทํางาน 
ในตางประเทศ ผูไดรับใบอนุญาตจะไดรับการสนับสนุนเอกสารที่จําเปนตองใชในการอบรม 
คนหางานจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ดังน้ี 
 (1) คูมือสําหรับการอบรมคนหางานกอนเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ตามจํานวน 
วิทยากรของสถาบัน 
 (2) เอกสารประกอบการอบรม ตามจํานวนคนหางานที่เขารับการอบรม ประกอบดวย 
สาระสําคัญ ดังน้ี 
 - วัตถุประสงคของการอบรม 
 - ขอมูลท่ัวไปของประเทศท่ีไปทํางาน 
 - ขอควรปฏิบัติขณะทํางานในตางประเทศ 
 - ขอหามขณะทํางานอยูในตางประเทศ 
 - การสงเงินกลับประเทศ 
 - ขั้นตอนในการเดินทางไปทํางาน 
 - การรายงานในการเดินทางไปทํางาน 
 - การรายงานตัวตอหนวยราชการที่เกี่ยวของเมื่อเดินทางไปถึง 
 - การแกไขปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นขณะทํางานอยูในตางประเทศ 
 - การเตรียมตัวกอนเดินทาง 



   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    

 - ความปลอดภัยในการทํางาน 
 - สุขอนามัยของคนหางาน 
 
              สวนท่ี 3 
                 การตรวจสอบและการกํากับดูแล 
                    --------------  
 ขอ 8  ผูไดรับอนุญาตจะตองรายงานผลการดําเนินการใหกรมการจัดหางานทราบ 
ตามแบบทายประกาศนี้ทุกครั้งที่มีการอบรมคนหางานกอนเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 
 ขอ 9  ใหผูไดรับใบอนุญาตแจงใหคนหางานท่ีผานการอบรมแลวไปลงนามใน 
สัญญาจัดหางานและสัญญาจางงานตอหนาพนักงานเจาหนาท่ีท่ีสํานักงานบริหารแรงงานไทย 
ไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน หรือสํานักงานจัดหางานเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร หรอื 
สํานักงานจัดหางานจังหวัด ตามภูมิลําเนาเปนที่ตั้งของสถาบัน 
 ขอ 10  กรมการจัดหางาน จะจัดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบการดําเนินการของผูรับได 
ใบอนุญาตเปนครั้งคราว และอาจทําการทดสอบความรูของคนหางานท่ีผานการอบรมเพื่อ 
ประเมินผลการดําเนินการของสถาบันดวย 
 ในการปฏิบัติการของเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวก 
หรือชวยเหลือตามสมควร หรือใหคําชี้แจงแกเจาหนาที่ตามคํารองขอ 
 ขอ 11  ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตเปล่ียนแปลงผูมีอํานาจทําการแทนหรือผูควบคุม 
การอบรม หรือวิทยากร หรือสถานท่ีต้ังของสถาบัน ใหผูไดรับใบอนุญาตแจงใหกรมการจัดหางาน 
ทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ 
 ขอ 12  กรณีที่ตรวจพบหรือไดรับคํารองเรียนวา ผูไดใบรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม 
ประกาศนี้และมีเหตุอันสมควร กรมการจัดหางานมีอํานาจส่ังใหหยุดการดําเนินการฝกอบรม 
คนหางานเปนการชั่วคราว หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามควรแกกรณ ี
 ขอ 13  ใบอนุญาตที่กรมการจัดหางานออกใหมีอายุสองปนับแตวันออกใบอนุญาต  
ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะดําเนินการตอไปใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบ
อนุญาต 
หมดอายุไมนอยกวาสามสิบวัน พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังนี ้
 (1) ใบอนุญาตฉบับเดิม 
 (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอกรณีเปนบุคคลธรรมดา หรือผูมีอํานาจ 
ทําการแทน กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นคําขอ 
 ขอ 14  กรมการจัดหางานจะพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาต และแจงผลการพิจารณา 
เปนหนังสือใหผูไดรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยื่นคําขอ 
 
     ประกาศ ณ วันที ่25  มิถุนายน พ.ศ. 2542 
               สมชาย  วัฒนา 



   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    

                  อธิบดีกรมการจัดหางาน 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 


