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ระเบียบกรมการจัดหางาน 
วาดวยการนําคนหางานเขารับการอบรมกอนไปทํางานตางประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
โดยที่มาตรา ๓๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองสงคนหางานท่ี
ผานการคัดเลือกและทดสอบฝมือแลว เขารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทํางาน ตลอดจนสภาพการจาง ณ สํานักงานทะเบียนจัดหา
งานกลาง สํานักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดหรือสถาบันอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนด ดังน้ัน 
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการนําคนหางานเขารับการอบรมกอนไปทํางานตางประเทศเปนไป
ดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามนโยบายปฏิรูป
ระบบราชการเพื่อประชาชน และมีประสิทธิผลตรงตามเปาหมายและสอดคลองกับการบรหิารงาน
ภาครัฐโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบเกี่ยวกับการนําคนหางานเขารับ
การอบรมกอนไปทํางานในตางประเทศไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยการนําคนหางาน

เขารับการอบรมกอนไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยการนําคนหางานเขารับการ

อบรม พ.ศ. ๒๕๔๐  
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผูรับอนุญาตจัดหางาน” ความหมายวา ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน

ตางประเทศ 
“บัญชีรายชื่อคนหางาน” ความหมายวา บัญชีรายชื่อคนหางานไปทํางานใน

ตางประเทศ (แบบ จง.๑๑) แนบทายหนังสืออนุญาตการจัดสงที่อธิบดีกรมการจัดหางานออกให
ผูรับอนุญาตจัดหางาน 

“พนักงานเจาหนาท่ี” ความหมายวา เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากนาย
ทะเบียนจัดหางานกลางหรือนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการอบรม
คนหางาน 

 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๖/พ๑๓๒ง/๑๐/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ขอ ๕  ในการนําคนหางานเขารับการอบรม ใหผูรับอนุญาตจัดหางานยื่นคําขอ
เปนหนังสือ ณ ศูนยอบรมคนหางานตามที่ระบุไวในบัญชีทายระเบียบนี้ไมนอยกวาสามช่ัวโมงทํา
การกอนถึงกําหนดการอบรมคนหางานพรอมเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาหนังสืออนุญาตใหจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ จํานวน ๑ 
ชุด 

(๒) สําเนาบัญชีรายชื่อคนหางาน จํานวน ๒ ชุด 
(๓) บัตรสมาชิกกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 
(๔) สัญญาจัดหางานใหคนหางานไปทํางานตางประเทศและสําเนา จํานวน ๑ 

ชุด สําหรับคนหางานแตละคน 
(๕) สัญญาจางงานของคนหางานที่เขารับการอบรม พรอมคําแปลภาษาไทย 

จํานวน ๒ ชุด สําหรับคนหางานแตละคน 
 
ขอ ๖  การยื่นคําขอตามขอ ๕ สําหรับศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางาน

ตางประเทศในสวนกลางใหย่ืน ณ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน 
สําหรับศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศในภูมิภาคใหยื่น ณ สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดท่ีศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศในภูมิภาคตั้งอยู 

 
ขอ ๗  ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูรับคําขอตรวจสอบคําขอพรอมเอกสารใหถูกตอง

ครบถวนพรอมลงทะเบียนรับและกําหนดวันเวลาอบรมคนหางานตามลําดับที่รับคําขอ 
 
ขอ ๘  กรณีเอกสารตามขอ ๕ ไมครบถวนหรือไมถูกตองใหพนักงานเจาหนาที่

คืนเรื่องหรือแจงใหผูรับอนุญาตจัดหางานแกไขเพิ่มเติมหรือดําเนินการใหถูกตอง ท้ังนี้ ผูรับ
อนุญาตจัดหางานจะตองแกไขใหครบถวนถูกตองกอนถึงกําหนดการใหคนหางานเขารับการอบรม
และใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการดําเนินการดังกลาวไวเปนหลักฐาน 

 
ขอ ๙  เม่ือผูรับอนุญาตจัดหางานนําคนหางานเขารับการอบรม ใหพนักงาน

เจาหนาที่ตรวจสอบคนหางานที่เขารับการอบรมวาถูกตองตรงตามบัญชีรายชื่อคนหางานโดยให
คนหางานแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 

กรณีตรวจสอบแลวถูกตอง ใหคนหางานนั้นลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ
คนหางานกอนเขารับการอบรม 

กรณีตรวจสอบแลวพบวาไมถูกตองไมวาจะเกิดจากผูแสดงตนเขารับการอบรม
ไมตรงตามรูปถายที่ปรากฎในบัตรประจาํตัวประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง หรือเกิดจากพบขอ
สงสัยในการใชหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางปลอมก็ตาม ใหพนักงาน
เจาหนาที่ปฏิเสธการนําบุคคลนั้นเขารับการอบรม และรายงานใหนายทะเบียนจัดหางานกลางหรือ
นายทะเบียนจัดหางานจังหวัดซึ่งเปนที่ต้ังศูนยอบรมคนหางานทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีคนหางานเขารับการอบรมไมครบจํานวนตามบัญชีรายชื่อคนหางานไมวา
กรณีใดๆ หรือกรณีคนหางานไดรับการปฏิเสธมิใหเขารับการอบรมตามวรรคสาม ใหพนักงาน
เจาหนาที่ขีดเสนทับรายชื่อคนหางานนั้นในสําเนาบัญชีรายชื่อคนหางานท้ัง ๒ ชุด 

 
ขอ ๑๐  ใหสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศโดยความเห็นชอบของ

อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดหลักสูตรสําหรับอบรมคนหางานกอนไปทํางานในตางประเทศซึ่ง
อยางนอยตองมีวัตถุประสงคสําคัญ ดังน้ี 

(๑) เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ 
(๒) เพื่อใหคนหางานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการไปทํางานใน

ตางประเทศและปฏิบัติไดถูกตอง 
(๓) เพื่อใหคนหางานทราบเง่ือนไขตามสัญญาจัดหางาน สัญญาจางงาน และ

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย ภาษา ตลอดจนสภาพการจาง 
และการทํางานของประเทศท่ีจะไปทํางาน 

(๔) เพื่อใหคนหางานทราบขอหามและกฎเกณฑท่ีสําคัญในการประพฤติปฏิบัติ
ขณะทํางานในตางประเทศ 

(๕) เพื่อใหคนหางานนําความรูและแนวการดําเนินชีวิตไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันขณะอยูในตางประเทศ 

(๖) เพื่อใหคนหางานมีความมั่นใจและมีกําลังใจในการไปทํางาน เกิด
ประสิทธิภาพการทํางานท่ีดี 

(๗) เพื่อใหคนหางานไดรูจักใชบริการหนวยงานของรัฐและเอกชนเมื่อตองการ
ความชวยเหลือขณะอยูในตางประเทศ 

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมคนหางาน พนักงานเจาหนาท่ีจะมอบสัญญาจัดหางาน
และสัญญาจางงานท่ีมีตราประทับ และลงลายมือชื่อของพนักงานเจาหนาที่กํากับแกคนหางานแต
ละคนที่เขารับการอบรม 

 
ขอ ๑๑  เม่ือคนหางานเขารับการอบรมครบตามหลักสูตร ใหพนักงานเจาหนาท่ี

บันทึกจํานวนคนหางานที่เขารับการอบรมพรอมประทับตราครุฑและลงลายมือชื่อในสําเนาบัญชี
รายชื่อคนหางาน จํานวน ๒ ชุด แลวคืนใหผูรับอนุญาตจัดหางาน จํานวน ๑ ชุด และออกหนังสือ
รายงานการเดินทางออกไปทํางานนอกราชอาณาจักร (แบบ จง.๑๒) ใหคนหางานท่ีผานการอบรม 

 
ขอ ๑๒  การอบรมตามระเบียบนี้ หากผูรับอนุญาตจัดหางานมิไดขอนํา

คนหางานเขารับการอบรมใหครบจํานวนตามบัญชีรายชื่อคนหางานที่ออกตามหนังสืออนุญาตให
จัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศในคราวเดียว ใหผูรับอนุญาตจัดหางานนําคนหางานท่ี
ยังคงเหลืออยูตามบัญชีรายชื่อเขารับการอบรม ณ ศูนยอบรมคนหางานท่ีคนหางานสะดวก โดย
ยื่นคําขอพรอมเอกสารตามขอ ๕ ยกเวนเอกสารตามขอ ๕ (๒) ใหยื่นเฉพาะสําเนาบัญชีรายชื่อ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คนหางานที่ยังไมเขารับการอบรมโดยขีดเสนทับรายชื่อคนหางานที่ผานการอบรมแลว หรือไม
ประสงคจะนําเขารับการอบรม 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบและดําเนินการตามขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ 
และขอ ๑๑ 

 
ขอ ๑๓  กรณีที่นายจางซึ่งอยูในประเทศไทยที่ไดรับอนุญาตใหพาลูกจางไป

ทํางานหรือฝกงานในตางประเทศ และอธิบดีไดกําหนดเงื่อนไขทายหนังสืออนุญาตตามมาตรา ๔๙ 
และใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ ทวิ (๒) และ (๓) ใหนายจางสงลูกจางเขารับการอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่ลูกจางจะไปฝกงาน ณ กรมการจัดหางาน 
สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสถาบันอื่นที่อธิบดีเห็นชอบ พนักงานเจาหนาท่ีอาจดําเนินการให
มีการอบรมลูกจางโดยนําความในระเบียบนี้มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ท้ังน้ี ใหนายจางย่ืนคําขอเปนหนังสือพรอมเอกสารดังตอไปนี้ 
(๑) สําเนาหนังสืออนุญาตใหพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ จํานวน ๑ ชุด 
(๒) บัญชีรายชื่อลูกจางและสําเนา จํานวน ๓ ชุด 
(๓) สัญญาจางหรือสัญญาฝกงานแลวแตกรณี จํานวน ๒ ชุด สําหรับลูกจางแต

ละคน 
ยกเวน การยื่นเอกสารดังกลาวตอสํานักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งไมมีศูนยอบรม

คนหางานกอนไปทํางานตางประเทศต้ังอยู ใหสํานักงานจัดหางานจังหวัดดําเนินการใหมีการอบรม
ลูกจางตามเง่ือนไขดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและตรงตามวัตถปุระสงค 

 
ขอ ๑๔  ใหอธิบดีกรมการจัดหางานรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

นคร  ศิลปอาชา 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 

บัญชีรายชื่อศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศทายระเบียบกรมการจัดหางาน 
วาดวยการนําคนหางานเขารับการอบรมกอนไปทํางานตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   
 

๑. ราชการบริหารสวนกลาง 
ศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ สํานักงานบริหารแรงงานไทย

ไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน 
๒. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑. จังหวัดเชียงราย 
ศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ จังหวัดเชียงราย 

๒. จังหวัดลําปาง 
ศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ จังหวัดลําปาง 

๓. จังหวัดสุโขทัย 
ศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ จังหวัดสุโขทัย 

๔. จังหวัดนครสวรรค 
ศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ จังหวัดนครสวรรค 

๕. จังหวัดสกลนคร 
ศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ จังหวัดสกลนคร 

๖. จังหวัดอุดรธานี 
ศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ จังหวัดอุดรธานี 

๗. จังหวัดขอนแกน 
ศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ จังหวัดขอนแกน 

๘. จังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ จังหวัดนครราชสีมา 

๙. จังหวัดอุบลราชธานี 
ศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๐. จังหวัดสงขลา 
ศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ จังหวัดสงขลา 

๑๑. จังหวัดสุราษฎรธานี 
ศูนยอบรมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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