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จดิการและคุ้มครองแรงงานpทําเา5 เม67อว็บไซตขนทําเ87 ๖ กนยายน ๒๕๕๖
๑. วตถุปรประสงค์˚守˚0
เวบไซตกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานไดิการและคุ้มครองจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดิการและคุ้มครองทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส!าขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    #$นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริก&'อเผยแพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกร*ประชาสมพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกน,ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อม-ล ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    *าวสาร
และใ0บรการดิการและคุ้มครองานแรงงาน ในการใชบรการเวบไซตขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องผ-ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละอย-*ภายใตเง&'อนไขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อก!า0นดิการและคุ้มครองดิการและคุ้มครองงต*อไปน2$
ผ- ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล#งค์˚守˚0วร3#กษาเง&'อนไขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     และขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     อก!า 0นดิการและคุ้มครองการใชงานเวบไซต และ/0ร&อเง&'อนไขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     และขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     อตกลงอ&' นใดิการและคุ้มครอง
ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2' ก รมสวสดิการและคุ้มครอง การและค์˚守˚0 มค์˚守˚0 ร องแรงงานไดิการและคุ้มครอง แจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล งใ0ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส ร าบบนเวบไซต โดิการและคุ้มครอง ย ละเอ2 ย ดิการและคุ้มครอง ก * อ นการเขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     าใชบรการ
ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส$ ง น2$ ในการใชบรการใ0ถุปร& อ ว*า ผ- ใชบรการไดิการและคุ้มครอง ตกลงทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2' จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ะ ป7บตตามเง&' อ นไขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     แ ละขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     อก! า 0นดิการและคุ้มครอง ก ารใ0บรการ
ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'ก!า0นดิการและคุ้มครองไวน2$ 0ากผ-ใชบรการไม*ประสงค์˚守˚0ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละผ-กพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกนตามขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อก!า0นดิการและคุ้มครองและเง&'อนไขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    การใ0บรการ ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อค์˚守˚0วามกรณา
ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส*านยตการเขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    าชมและใชงานเวบไซตน2$ในทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสนทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2
๒. เง&'อนไขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อก!า0นดิการและคุ้มครองการใชงานเวบไซต
๒.๑ ผ- ใชบรการอาจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไดิการและคุ้มครอง รบ เขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     าถุปร#ง สราง ส*ง0ร&อแสดิการและคุ้มครองงขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     อม-ล เช*น ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     อค์˚守˚0วามลายลกษณอกษร
ซอฟตแวรค์˚守˚0อมพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกวเตอร ดิการและคุ้มครองนตร2 ไฟลขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อม-ล ไฟลเส2ยง ร-ปภาพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริก ภาพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกถุปร*าย วดิการและคุ้มครอง2โอ 0ร&อไฟลอ&'นๆ โดิการและคุ้มครองยเปนส*วน0น#'ง
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องบรการ0ร&อโดิการและคุ้มครองยผ*านการใชบรการ ซ#'งต*อไปน2$จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละเร2ยกว*า “เน&$อ0า”
๒.๒ เน&$อ0าทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'น!าเสนอต*อผ- ใชบรการอาจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไดิการและคุ้มครอง รบการค์˚守˚0มค์˚守˚0รองโดิการและคุ้มครองยสทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส,ในทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสรพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกย สนทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสางปญญา
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องเจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล าขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องเน&$อ0าน$น ผ- ใชบรการไม*ม2สทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส,เปล2'ยนแปลงแกไขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล!า0น*ายจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล*ายโอน0ร&อสรางผลงานต*อ เน&'อ ง
โดิการและคุ้มครองยอา3ยเน&$อ0าดิการและคุ้มครองงกล*าวไม*วา* จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส$ง0มดิการและคุ้มครอง0ร&อบางส*วน เวนแต*ผ-ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละไดิการและคุ้มครองรบอนญาตโดิการและคุ้มครองยชดิการและคุ้มครองแจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลากเจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลาขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อง
เน&$อ0าน$น
๒.๓ ผ-ใชบรการอาจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกบเน&อ$ 0าทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสไ2' ม*เ0มาะสม0ร&อ0ยาบค์˚守˚0าย อนก*อใ0เกดิการและคุ้มครองค์˚守˚0วามไม*พื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกอใจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายใต
ค์˚守˚0วามเส2ย' งขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องตนเอง
๒.๔ กรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสรงไวซ#ง' สทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส,ในการค์˚守˚0ดิการและคุ้มครองกรอง ตรวจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาน ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสา! เค์˚守˚0รอ&' ง0มาย
เปล2'ยนแปลง แกไขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     ป7เส,0ร&อลบเน&$อ0าใดิการและคุ้มครองๆ ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'ไม*เ0มาะสมออกจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลากบรการ ซ#'งกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รอง
แรงงานอาจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดิการและคุ้มครองเตร2ยมเค์˚守˚0ร&'องม&อในการค์˚守˚0ดิการและคุ้มครองกรองเน&$อ0าอย*างชดิการและคุ้มครองเจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลน โดิการและคุ้มครองยไม*ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    ดิการและคุ้มครองต*อกฎ0มาย กฎระเบ2ยบขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาง
ราชการทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'เก2'ยวขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อง
๒.๕ เวบไซตกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานอาจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล0ยดิการและคุ้มครองใ0บรการเปนการช'วค์˚守˚0ราว0ร&อถุปราวร
0ร& อ ยกเลกการใ0บรการแก* ผ- ใชบรการรายใดิการและคุ้มครอง เ ป น การเฉพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริก า ะ 0ากการใ0บรการดิการและคุ้มครอง งกล* า วส* ง ผลกระทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส บ
ต*อผ-ใชบรการอ&'นๆ 0ร&อขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    ดิการและคุ้มครองแยงต*อกฎ0มาย โดิการและคุ้มครองยไม*ตองแจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงใ0ผ-ใชบรการทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสราบล*วง0นา
๒.๖ การ0ยดิการและคุ้มครอง 0ร&อ การยกเลกบรการตามขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     อ ๒.๕ ผ- ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ะ ไม* ส ามารถุปรเขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     าใชบรการ
และเขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    าถุปร#งรายละเอ2ยดิการและคุ้มครองบญช2ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องผ-ใชบรการ ไฟลเอกสารใดิการและคุ้มครองๆ 0ร&อเน&$อ0าอ&น' ๆ ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'อย-ใ* นบญช2ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องผ-ใชบรการไดิการและคุ้มครอง
๒.๗ ในกรณ2 ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2' เ วบไซตกรมสวสดิการและคุ้มครอง การและค์˚守˚0 มค์˚守˚0 ร องแรงงาน0ยดิการและคุ้มครอง ใ 0บรการเป น การถุปราวร
0ร&อยกเลกบรการแก*ผ-ใชบรการ กรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานม2สทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส,ในการลบขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อม-ลต*างๆ ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'อย-*ในบญช2
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องผ-ใชบรการไดิการและคุ้มครอง โดิการและคุ้มครองยไม*ตองแจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงใ0ผ-ใชบรการทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสราบล*วง0นา
๓. สทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส, 0นาทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2' และค์˚守˚0วามรบผดิการและคุ้มครองชอบขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องผ-ใชบรการ
๓.๑ ผ- ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละใ0ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อม-ลเก2'ยวกบตนเอง เช*น ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อม-ลระบตวตน0ร&อรายละเอ2ยดิการและคุ้มครองการตดิการและคุ้มครองต*อ
ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'ถุปร-กตอง เปนจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรง และเปนปจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเสมอแก*กรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานอนเปนส*วน0น#'งขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องกระบวน
การลงทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสะเบ2ยนใชบรการ0ร&อการใชบรการทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสต2' *อเน&'อง
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๓.๒ ผ- ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ะ ใชบรการเวบไซตน2$ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริก&' อ วตถุปร ประสงค์˚守˚0 ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'ไ ดิการและคุ้มครอง รบอนญาตตามขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     อก! า 0นดิการและคุ้มครอง
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0 รองแรงงาน และไม* ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    ดิการและคุ้มครองต* อกฎ0มาย กฎ ระเบ2 ย บ ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     อบงค์˚守˚0 บ 0ลกป7บตทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2' เ ป น
ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'ยอมรบโดิการและคุ้มครองยทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส'วไป
๓.๓ ผ-ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละไม*เขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    าใช0ร&อพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกยายามเขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    าใชบรการ0น#'งบรการใดิการและคุ้มครองโดิการและคุ้มครองยว,2อ&'น รวมถุปร#งการใชว,2
การอตโนมต (การใชสค์˚守˚0 ร ปต ) นอกจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล า กช* อ งทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส า งทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2' ก รมสวสดิการและคุ้มครอง การและค์˚守˚0 มค์˚守˚0 ร องแรงงานจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ดิการและคุ้มครอง เ ตร2 ย มไวใ0
เวนแต*ผ-ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละไดิการและคุ้มครองรบอนญาตจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลากกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานโดิการและคุ้มครองยชดิการและคุ้มครองแจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงใ0ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส!าเช*นน$นไดิการและคุ้มครอง
๓.๔ ผ- ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละไม*ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส!า0ร&อม2ส*วนร*วมในการขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    ดิการและคุ้มครองขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    วาง0ร&อรบกวนบรการขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องกรมสวสดิการและคุ้มครองการ
และค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงาน รวมทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส$งเค์˚守˚0ร&'องแม*ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    *ายและเค์˚守˚0ร&อขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    *ายทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสเ2' ช&'อมต*อกบบรการ
๓.๕ ผ- ใช บรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ะ ไม* ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส! า ส! า เนา ค์˚守˚0 ดิการและคุ้มครอง ล อก ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส! า ซ$! า ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     า ย แลกเปล2' ย น 0ร& อ ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     า ยต* อ บรการ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริก&'อวตถุปรประสงค์˚守˚0ใดิการและคุ้มครองๆ เวนแต*ผ- ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละไดิการและคุ้มครอง รบอนญาตจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลากกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานโดิการและคุ้มครองยชดิการและคุ้มครองแจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ง
ใ0ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส!าเช*นน$นไดิการและคุ้มครอง
๓.๖ ผ-ใชบรการม20นาทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'ในการรกษาค์˚守˚0วามลบขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องร0สผ*านทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'เช&'อมโยงกบบญช2ใดิการและคุ้มครองๆ ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'ใชในการ
เขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    าถุปร#งบรการ
๓.๗ ผ- ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ะ เป น ผ- รบผดิการและคุ้มครอง ช อบแต* เ พื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริก2 ย งผ- เดิการและคุ้มครอง2 ย วต* อ บค์˚守˚0 ค์˚守˚0 ล ใดิการและคุ้มครอง ๆ รวมถุปร# ง กรมสวสดิการและคุ้มครอง การ
และค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานในค์˚守˚0วามเส2ย0ายอนเกดิการและคุ้มครองจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลากการละเมดิการและคุ้มครองขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อก!า0นดิการและคุ้มครอง
๔. การเช&'อมโยงกบเวบไซตอ&'นๆ
๔.๑ การเช&'อมโยงไปยงเวบไซตอ&'นเปนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริก2ยงการใ0บรการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริก&'ออ!านวยค์˚守˚0วามสะดิการและคุ้มครองวกแก*ผ-ใชบรการ
เทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส*าน$น กรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานมไดิการและคุ้มครอง ม2ส*วนเก2'ยวขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     อง0ร&อม2อ!า นาจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ค์˚守˚0วบค์˚守˚0 ม รบรองค์˚守˚0วามถุปร-กตอง
ค์˚守˚0วามน*าเช&'อถุปร&อ ตลอดิการและคุ้มครองจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนค์˚守˚0วามรบผดิการและคุ้มครองชอบในเน&$อ0าขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อม-ลขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องเวบไซตน$นๆ และกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รอง
แรงงานจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละไม*รบผดิการและคุ้มครอง ชอบต*อ เน&$อ 0าใดิการและคุ้มครอง ๆ ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2' แสดิการและคุ้มครองง บนเวบไซตอ&' นทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'เช&' อ มโยงมายงเวบไซตขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อ งกรมสวสดิการและคุ้มครอง การ
และค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงาน0ร&อต*อค์˚守˚0วามเส2ย0ายใดิการและคุ้มครองๆ ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'เกดิการและคุ้มครองขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    #$นจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลากการเขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    าเย2'ยมชมเวบไซตดิการและคุ้มครองงกล*าว
๔.๒ กรณ2ต องการเช&'อมโยงมายงเวบไซตขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงาน ผ- ใชบรการ
สามารถุปรเช&'อมโยงมายงเวบไซตกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานไดิการและคุ้มครอง กรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0ร องแรงงาน
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อสงวนสทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส,ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ะก!า 0นดิการและคุ้มครองเง&'อนไขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    ใดิการและคุ้มครอง ๆ ไวดิการและคุ้มครอง วยกไดิการและคุ้มครอง และจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ะไม* รบผดิการและคุ้มครอง ชอบต*อ เน&$ อ 0าใดิการและคุ้มครอง ๆ ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'แสดิการและคุ้มครอง ง บนเวบไซต
ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'เช&'อมโยงมายงเวบไซตขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงาน0ร&อต*อค์˚守˚0วามเส2ย0ายใดิการและคุ้มครองๆ ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'เกดิการและคุ้มครองขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    #$นจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลากการใช
เวบไซตเ0ล*าน$น
๕. การป7เส,ค์˚守˚0วามรบผดิการและคุ้มครอง
๕.๑ กรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละไม*รบผดิการและคุ้มครองต*อค์˚守˚0วามเส2ย0ายใดิการและคุ้มครองๆ รวมถุปร#งค์˚守˚0วามเส2ย0าย
ส-ญเส2ยและค์˚守˚0*าใชจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล*ายทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'เกดิการและคุ้มครองขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    #$นไม*ว*าโดิการและคุ้มครองยตรง0ร&อโดิการและคุ้มครองยออมทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'เปนผล0ร&อส&บเน&' องจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลากการทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'ผ- ใชบรการเขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     าใช
เวบไซตน2$0ร&อเวบไซตทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'เช&'อมโยงกบเวบไซตน2$0ร&อต*อค์˚守˚0วามเส2ย0าย ส-ญเส2ย0ร&อค์˚守˚0*าใชจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล*ายทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'เกดิการและคุ้มครองจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลาก ค์˚守˚0วามลม
เ0ลวในการใชงาน ค์˚守˚0วามผดิการและคุ้มครองพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกลาดิการและคุ้มครอง การละเวน การ0ยดิการและคุ้มครองชะงก ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    อบกพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกร*อง ค์˚守˚0วามไม*สมบ-รณ ค์˚守˚0อมพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกวเตอรไวรส
ถุปร#งแมว*ากรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละไดิการและคุ้มครอง รบแจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล งว*าอาจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละเกดิการและคุ้มครองค์˚守˚0วามเส2ย0าย ส-ญเส2ย0ร&อค์˚守˚0*าใชจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล*าย
ดิการและคุ้มครองงกล*าวขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    #$น
๕.๒ กรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละ ไม*รบผดิการและคุ้มครอง ชอบต* อ ผ- ใชบรการเวบไซต0ร& อ บค์˚守˚0 ค์˚守˚0 ล
จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลากการเร2ยกรองใดิการและคุ้มครองๆ ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'เกดิการและคุ้มครองขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    #$นจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลากเวบไซต0ร&อเน&$อ0าใดิการและคุ้มครองๆ ซ#'งรวมถุปร#งการตดิการและคุ้มครองสนใจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล0ร&อการกระทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสา! ใดิการและคุ้มครองๆ ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'เกดิการและคุ้มครองจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลาก
ค์˚守˚0วามเช&'อถุปร&อในเน&$อ0าดิการและคุ้มครองงกล*าวขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องผ- ใชบรการเวบไซต0ร&อในค์˚守˚0วามเส2ย0ายใดิการและคุ้มครองๆ ไม*ว*าค์˚守˚0วามเส2ย0าย ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสางตรง
0ร&อทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสางออม รวมถุปร#งค์˚守˚0วามเส2ย0ายอ&'นใดิการและคุ้มครองทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'อาจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกดิการและคุ้มครองขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    #$นไดิการและคุ้มครอง ผ- ใชบรการยอมรบและตระ0นกดิการและคุ้มครอง2ว*ากรมสวสดิการและคุ้มครองการ
และค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงานจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละไม*ตองรบผดิการและคุ้มครองชอบต*อการกระทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส!าใดิการและคุ้มครองๆ ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องผ-ใชบรการทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส$งส$น

~๓~
๖. กรรมสทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส,แK ละสทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส,ในทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสรพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกยสนทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสางปญญา
๖.๑ กรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงาน0ร&อผ-ใ0อนญาตแก*กรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงาน
เปนผ-ม2สทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส,ตามกฎ0มายแต*เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริก2ยงผ-เดิการและคุ้มครอง2ยวในกรรมสทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส,K ผลประโยชนทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส$ง0มดิการและคุ้มครอง รวมถุปร#งสทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส,ในทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสรพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    และให้บริกยสนทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสางปญญา
ใดิการและคุ้มครองๆ ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'ม2อย-*ในบรการ ซ#'งกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงาน0ร&อผ- ใ0อนญาตแก*กรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รอง
แรงงานเปนผ-จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดิการและคุ้มครองทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส!าขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    #$น ไม*วา* สทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส,เ0ล*าน$นจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูละไดิการและคุ้มครองรบการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดิการและคุ้มครองทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสะเบ2ยนไว0ร&อไม*กตาม
๖.๒ ผ- ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ะ ตองไม* เ ป ดิการและคุ้มครอง เ ผยขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร     อม- ล ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2' ก รมสวสดิการและคุ้มครอง การและค์˚守˚0 มค์˚守˚0 ร องแรงงานก! า 0นดิการและคุ้มครอง ใ 0
เปนค์˚守˚0วามลบ โดิการและคุ้มครองยไม*ไดิการและคุ้มครองรบค์˚守˚0วามยนยอมเปนลายลกษณอกษรล*วง0นาจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลากกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงาน
๖.๓ ผ- ใชบรการจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ะ ตองไม* ใ ชช&' อ ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส า งการค์˚守˚0 า เค์˚守˚0 ร&' อ ง0มายการค์˚守˚0 า เค์˚守˚0 ร&' อ ง0มายการบรการ
ตราสญลกษณ ช&'อโดิการและคุ้มครองเมนขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    องกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงาน โดิการและคุ้มครองยไม*ไดิการและคุ้มครองรบค์˚守˚0วามยนยอมเปนลายลกษณอกษร
จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลากกรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงาน
๗. กฎ0มายทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวส2'ใชบงค์˚守˚0บ
การต2ค์˚守˚0วาม และการบงค์˚守˚0บตามเง&'อนไขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร    การใ0บรการฉบบน2$ ใ0เปนไปตามกฎ0มายไทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสย
----------------------------------------------------------------------กรมสวสดิการและคุ้มครองการและค์˚守˚0มค์˚守˚0รองแรงงาน

