สวั ส ดี ปี ใ หม่ ค่ ะ ส ำหรั บ ข่ ำ วประชำสั ม พั น ธ์ ป ระจ ำเดื อ นมกรำคม 2565 นี้
เป็นเดือนแรกของกำรทำงำน สิ้นสุดกำรเฉลิมฉลอง กำรพบปะสังสรรค์ กำรแลกของขวัญ
ให้แก่กัน ผ่ำนกิจกรรมมำมำกมำย ในช่วงเทศกำลปีใหม่ที่ผ่ำนมำ หลังจำกกลับมำแล้วลอง
สังเกตอำกำรมีกำรเปลี่ยนแปลง หรือไม่สบำยหรือไม่ เพรำะโควิดยังไม่หมดไปจำกเรำง่ำยๆ
เบื้องต้นทำกำรตรวจ ATK ก่อนกลับไปทำงำน เพื่อตัวท่ำนเองและส่วนรวม
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยในสำกล
โลกได้โปรดอำนวยพรให้ท่ำนและครอบครัว ให้โชคดีปีใหม่ มีควำมสุขสำเร็จและสมหวัง
ขอให้บุญรักษำ เทวดำคุ้มครอง พระรัตนตรัยปกป้อง จงมีแต่สิ่งดีๆ เข้ำมำในชีวิต สุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง โรคภัยอย่ำแผ้ว พำน ให้ มีควำมร่มเย็น ร่ำรวยเงินทอง สูงส่งด้ว ยบำรมี
ตลอดปีน้แี ละตลอดไป และเช่นเคยยังคงมอบสำระดีๆ แก่ท่ำนผู้อ่ำนเสมอ

ด้วยควำมปรำรถนำดี
จำก
สำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ที่ปรึกษำ

นำงสำวพรพรหม ญำณสมบัติ
กองบรรณำธิกำร

นำงสำวพรพรหม ญำณสมบัติ

คณะผู้จัดทำ

1.นำงภรภัทร รุจโิ ภชน์
2. นำงสำวประภัสสร มีแป้น
3. นำยปรัชญำ เด่นหล้ำ
เรียบเรียง

นำงสำวดลนภำ จันทรประทักษ์

สำรบัญ
กิจกรรมประจำเดือน มกรำคม 2565
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รมว.แรงงำน kick off เจ้ำหน้ำทีช่ ุดตรวจสอบ
กำรทำงำนคนต่ำงด้ำวฯ
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นำยจ้ำง สถำนประกอบกำรทีใ่ ช้แรงงำน 3 สัญชำติ
พอใจ กระทรวงแรงงำน เปิ ดทำงเลือกซือ้ ประกันเอกชน
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มอบของขวัญปี ใหม่ 2565
ลดดอกเบีย้ กู้ยมื เงินกองทุนเพือ่ ผู้รับงำนไปทำทีบ่ ้ำน 0%
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เตือนคนไทย ตรวจสอบข้อมูลกับกรมกำรจัดหำงำน
ก่อนตัดสินใจเดินทำงทำงำนต่ำงประเทศ
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ตำแหน่งงำนว่ำง ประจำเดือน มกรำคม 2565

6-7

กิจกรรม ประจำเดือน มกรำคม 2565
วันที่ 7 มกรำคม 2565
ชมไลฟ์ สดประชำสัมพันธ์ของสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพระนครศรีอย ุธยำ ผ่ำนทำง Facebook
วันที่ 14 มกรำคม 2565
ชมไลฟ์ สดประชำสัมพันธ์ของสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ผ่ำนทำง Facebook

วันที่ 21 มกรำคม 2565
ชมไลฟ์ สดประชำสัมพันธ์ของสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพระนครศรีอย ุธยำ ผ่ำนทำง Facebook

วันที่ 17 มกรำคม 2565
อบรมเตรียมควำมพร้อมให้พนักงำน ก่อนเดินทำงไป
ทำงำน/ฝึกงำนต่ำงประเทศ โดยโปรแกรม ZOOM

วันที่ 24 มกรำคม 2565
อบรมเตรียมควำมพร้อมให้พนักงำน ก่อนเดินทำงไป
ทำงำน/ฝึกงำนต่ำงประเทศ โดยโปรแกรม ZOOM

-
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นำยธนภูมิ ชัยฤกษ์ จัดหำงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ กล่ำวว่ำ กำรสนับสนุนกำรควบคุม และ
ป้ อ งกั น กำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด – 19 เป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก หน่ ว ยงำนต้ อ งบู ร ณำกำรร่ ว มกั น
ตนในฐำนะรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน พร้ อ มสนั บ สนุ น นโยบำยของรั ฐ บำล โดยกำรน ำของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแล
กระทรวงแรงงำน ที่ ต้องกำรชะลอ และหยุ ดยั้ง กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด จำกกลุ่มแรงงำนข้ำม ชำติ
ที่ลักลอบทำงำนโดยผิดกฎหมำย กระทรวงแรงงำนได้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรบริหำร
จัดกำรกำรทำงำนของแรงงำนข้ำมชำติ โดยกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อแรงงำนข้ำมชำติ นำยจ้ำง และสถำน
ประกอบกำร ที่จ้ำงแรงงำนข้ำมชำติท ำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งเป็นภำรกิจสำคัญที่เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำร
ตรวจสอบกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวและสถำนประกอบกำร จำกกำรบูร ณำกำรร่วมกันระหว่ำงกระทรวง
แรงงำน สำนักงำนตำรวจตรวจคนเข้ำเมือง และกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
โดยเจ้ำหน้ำที่จะทำแบบบันทึกข้อมูล และให้นำยจ้ำงมำดำเนินกำรยื่นคำขออนุญำต
ทำงำนแทนแรงงำนข้ำมชำติ ภำยใน 7 วัน หลังได้รับแบบบันทึกข้อมูลแรงงำนข้ำม
ชำติจำกเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งปัจจุบัน พ้นระยะเวลำดำเนินกำรตำมที่กำหนดแล้ว แต่ พบว่ำ
ยังมีแรงงำนข้ำมชำติ ที่นำยจ้ำง สถำนประกอบกำรยังไม่มำดำเนินกำร 64,472 รำย
คิดเป็นร้อยละ 18.22 จำกจำนวนที่เจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจสถำนประกอบและบันทึก
ข้อมูลไว้ทั้งสิ้น 353,776 รำย ซึ่งทำให้กลุ่มดังกล่ำวกลำยเป็นแรงงำนข้ำมชำติที่มี
สถำนะผิดกฎหมำยทันที โดยเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรตรวจสอบกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
และสถำนประกอบกำร จะเริ่มปฏิบัติงำนโดยมีเป้ำหมำยตรวจสอบกลุ่มดังกล่ำวเป็น
กลุ่มแรก
“ส ำหรั บ นำยจ้ ำ งที่ รั บ คนต่ ำ งด้ ำ วเข้ ำ ท ำงำนโดยไม่ มี ใ บอนุ ญ ำตท ำงำน จะมี โ ทษ
ปรับตั้งแต่ 10,000–100,000 บำท ต่อคนต่ำงด้ำวหนึ่งคน หำกทำผิดซ้ำมีโทษถึง
จำคุก และห้ำมจ้ำงคนต่ำงด้ำวทำงำนอีก 3 ปี ส่วนคนต่ำงด้ำวที่ลักลอบทำงำนโดย
ไม่ได้รับอนุญำตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000–50,000 บำท และถูกส่งตัวกลับออกไป
นอกรำชอำณำจั ก ร และไม่ ส ำมำรถขอรั บ ใบอนุ ญ ำตท ำงำนได้ จ นกว่ำ จะพ้ น โทษ
มำแล้ว เป็นระยะ เวลำ 2 ปี”

ศำลำกลำงจังหวัดพระนครศรีอย ุธยำ ถ.สำยเอเชีย อ.พระนครศรีอย ุธยำ จ.พระนครศรีอย ุธยำ
โทร.(035)336855-7 โทรสำร (035) 335855
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นายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้แรงงาน 3 สัญชาติ
พอใจ กระทรวงแรงงาน เปิดทางเลือกซื้อประกัน
เอกชน

นำยธนภูมิ ชัยฤกษ์ จัดหำงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนรับข้อสั่งกำร
รัฐมนตรีสุชำติ โดยเร่งจัดเตรียมสถำนที่สำหรับกำรให้บริกำรจัดทำประกันสุขภำพของบริษัทประกันภัย ณ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด และสำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร ซึ่ง นอกจำกอำนวยควำมสะดวกแก่
นำยจ้ำง สถำนประกอบกำรที่ ดำเนิ นกำรตำมมติค รม.วันที่ 28 ก.ย. 64 แล้ว ยังมีกำหนดให้บริกำรต่อไป
สำหรับนำยจ้ำงที่ต้องกำรนำแรงงำนข้ำมชำติเข้ำทำงำนในประเทศตำม MoU ที่ต้องกำรซื้อประกันสุขภำพกับ
บริษัทประกันภัยเอกชน
“กำรเข้ำมำทำงำนในประเทศไทยของแรงงำนข้ำมชำติอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย เงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่ง คือ
แรงงำนข้ำมชำติจะต้องทำประกันสุขภำพ โดยนำยจ้ำงที่กิจกำรอยู่ในระบบประกันสังคมต้องนำแรงงำนข้ำม
ชำติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ในระหว่ำงที่ยังไม่เกิดสิทธิหรืออยู่ระหว่ำงเข้ำสู่ระบบประกันสังคม จะต้องทำ
ประกันสุขภำพตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขกำหนด หรือทำประกันสุขภำพกับบริษัทประกันภัยเป็นเวลำ
4 เดือน สำหรับกิจกำรที่ไม่อยู่ใ นระบบประกัน สังคม แรงงำนข้ำมชำติต้องทำประกัน สุขภำพตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64"

ศำลำกลำงจังหวัดพระนครศรีอย ุธยำ ถ.สำยเอเชีย อ.พระนครศรีอย ุธยำ จ.พระนครศรีอย ุธยำ
โทร.(035)336855-7 โทรสำร (035) 335855
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นำยธนภู มิ ชั ย ฤกษ์ จั ด หำงำนจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ กล่ า วว่ า จากกรณี ห นุ่ม วัย 34 ปี
ชาวอุดรธานี สมัครไปทางานที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ กับนายหน้า โดยเสียค่าใช้จ่ายจานวน 30,000 บาท
เมื่อเดินทางถึงสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปรากฎว่าไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จึงได้เดินทางกลับ ประเทศไทย
และพบว่าคิดสัน้ ฆ่าตัวตายในเวลาต่อมา กรมการจัดหางานตรวจสอบแล้วพบว่าผูเ้ สียชีวิต นายสมคิด แจ่มใส
ดี อายุ 34 ปี ไม่มีประวัติเดินทาง ไปทางานที่สาธารณรัฐเกาหลีโดยถูกกฎหมาย และจากข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ไม่พบว่ามีการร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกรณีถกู หลอกไปทางานต่างประเทศ
จากนายสมคิดฯ แต่อย่างใด โดยนายสมคิดเคยเดินทางไปทางานที่ประเทศอิสราเอลอย่างถูกกฎหมาย เมื่อปี
พ.ศ. 2554 ด้วยการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน โพธิ นนั ท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนพาวเวอร์ จากัด ต่อมาปี
พ.ศ. 2559 ได้เดิน ทางลักลอบทางานอยู่ท่ีประเทศญี่ ปุ่น เป็ นเวลาประมาณ 11 เดือน เมื่อกลับมาพบว่า
มีอาการซึมเศร้า โดยระบายกับญาติพ่ีนอ้ งว่า ผิดหวังในการเดินทางไปทางาน และต่อมา ได้สมั ครไปทางาน
ที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ผ่านสายนายหน้าเถื่อนและถูกหลอกลวง จนตัดสินใจจบชีวิต
ทัง้ นี ้ กรมการจัดหางานจะมีการตรวจสอบและดาเนินคดีผทู้ ่ีมีพฤติกรรมโฆษณาชักชวนคนหางาน
ไปทางานต่างประเทศ หากตรวจสอบพบว่าการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ ได้รบั อนุญ าตจากกรมการ
จัด หางาน จะมี ค วามผิ ด ต้อ งระวางโทษจ าคุก ไม่ เ กิ น 3 ปี หรื อ ปรับ ไม่ เ กิ น 60,000 บาท หรื อ ทั้ง จ า
ทัง้ ปรับ และผูใ้ ดหลอกลวงผูอ้ ่ืนว่าสามารถหางาน หรือส่งไปฝึ กงานในต่างประเทศได้ โดยการหลอกลวง
ดังว่านัน้ ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูถ้ กู หลอกลวง ต้องระวางโทษจาคุก 3-10 ปี หรือ
ปรับตัง้ แต่ 60,000 - 200,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ โดยปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 –25
พฤศจิ กายน 2564) มี การด าเนิ น คดีส าย/นายหน้าเถื่ อ นแล้ว 4 ราย คิด เป็ น มูลค่ าความเสีย หาย จานวน
467,000 บาท
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