กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐

สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
อำคำรศูนย์รำชกำรกระทรวงแรงงำน ชัน้ ๑
ตำบลแก่งเลิงจำน อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม
โทรศัพท์/โทรสำร : ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐-๑,E-mail: msm@doe.go.th
Homepage: doe.go.th/mahasarakham, Facbook: สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม

๒

สาระดีๆในเล่ม

ทักทายก่อนเปิดเล่ม
สวัสดีครับ...เผลอแป๊บเดียววำรสำรสำนักงำน
จัดหำงำนจังวัดมหำสำรคำมและตำแหน่งงำนว่ำงของเรำไปถึง
ฉบับที่ ๖ แล้ว แต่ยังคงเนื้อหำสำระดีดีเหมือนเดิมเช่นเคย ว่ำ
แล้วเรำก็ไปติดตำมกันในเล่มกันเลยครับ.....

คณะผู้จัดทำ

ผลกำรปฎิบัติงำน เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๐
- โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในเขตพื้นที่เสี่ยง (5 พ.ค.๖๐) ในเขตพื้นทีตำบล
หนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม จำนวน 60 คน
- วันที่ 8 พ.ค. 25600 ออกเยี่ยมคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ และตรวจสอบสิทธิตาม
มำตรำ 35 ในพื้นที่ตำบลเขวำไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม จำนวน 1 คน
- วันที่ 16-17 พฤษภำคม 2560 จัดอบรมโครงกำรขยำยโอกำสกำรมีงำนให้ผู้สูงอำยุ
หลักสูตรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ ณ ศำลำงกลำงบ้ำนบูรพำสำมัคคี หมูท่ ี่ 1 ตำบลหนองไฮ
อำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม จำนวน 20 คน
- วันที่ 22 พ.ค. 2560 ออกตรวจสอบการทางานของ คนต่างด้าว ในพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดมหำสำรคำม
-วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จัดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ณ
ห้องแก่งคูณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจำน ตำบลแก่งเลิงจำน อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม
จำนวน 70 คน
-วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จัดอบรมโครงการขยายโอกาสการมีงานให้ผู้สงู อายุ หลักสูตร
ทอพรมเช็ดเท้ำ ณ ศำลำงกลำงบ้ำนหนองบัว ตำบลหัวเรือ อำเภอวำปีปทุม จังหวัด
มหำสำรคำม จำนวน 20 คน
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เปิดศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย (Smart Job Center) และพิธี
ลงนำมข้อตกลงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนจังหวัดมหำสำรคำม ณ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม

ที่ปรึกษำ
นำยปรีชำ อินทรชำธร จัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
คณะทำงำน
นำยณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ,นำงสริด รำมนุรัตน์, นำงสำวนัทธ์หทัย หำรทวี,
นำงละออง ศรีคลัง, นำยสมบัติ จักรทุม, นำงสำวธัญญำรัตน์ ดำหำญ,
นำยเอกรำช สีหรำช ,นำยอริยพงษ์ ไชยเยศ, นำงนำฎลัดดำ เทียนไทย,
นำยกิจประชำ เทียนไทย, นำยธนำกรณ์ สมเตชะ
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แผนปฏิบัติงำนเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๐
-(7 มิ.ย.60) โครงการ 3 ม. ณ โรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดา จ.
มหำสำรคำม
-(8 มิ.ย.60) ให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ (นักเรียน/นึกศึกษา)
ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเสริมไทยคอมเพล็กช์ อ.เมือง จ.มหำสำรคำม
- (2 พ.ค.2560) ออกเยี่ยมคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ และ
อำเภอวำปีปทุม จ.มหำสำรคำม
- (6,13,20 และ27 พ.ค.60) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในเขต
พื้นที่เสี่ยง ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงยืน กันทรวิชัย และชื่นชม จังหวัด
มหำสำรคำม
- (20 มิ.ย.60) ฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุตามโครงการขยายโอกาสการมีงาน
ทำให้ผู้สงู อำยุ ( ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้ผู้สูงอำยุ) ในพื้นที่
ต ำบลเขวำ อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม
- (29 มิ.ย.๖๐) ออกเยี่ยมสถำนประกอบกำรเพื่อขอตำแหน่งงำน
นักเรียน/นักศึกษำ และตำแหน่งงำนทั่วไป พื้นที่อำเภอเมือง
อำเภอนำเชือก จังหวัดมหำสำรคำม
- (2 ,9,16, 23 และ 30 มิ.ย.๖๐) ออกตรวจสอบกำรทำงำนของ
คนต่ำงด้ำว ในพื้นที่จังหวัดมหำสำรคำม

๓

ข่าวจัดหางานในประเทศ
เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทา (Smart Job Center)

สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 25 พฤษภำคม 2560 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงำน เป็น
ประธำนพิธีเปิดศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ณ สำนักงำน
จั ด หำงำนจั ง หวั ด มหำสำรคำม โดยมี น ำยเสน่ ห์ นนทะโชติ ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด
มหำสำรคำม นำยสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน
นำยอำณำจักร สุทธำยน ผู้ตรวจรำชกำรกรมกำรจัดหำงำน จัดหำงำนจัง หวัดในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้ำส่วนรำชกำรในจังหวัดมหำสำรคำม สถำนประกอบกำร
คนหำงำนและประชำชนทั่วไป ร่วมในพิธีเปิดประมำณ 200 คน ซึ่ง กรมกำรจัดหำงำน ได้ขยำยศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย
(Smart Job Center) ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี ๒๕๖๐ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรกำรจ้ำง
งำนและกำรเข้ำถึงสวัสดิกำร และบริกำรภำครัฐได้อย่ำงรวดเร็วภำยใต้กลไกของรัฐที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในด้ำนกำรมีงำนทำ มีอำชีพ
และมีรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง อันเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศชำติและครอบครัวอย่ำงยั่งยืนตำมนโยบำยของรัฐบำล ซึ่ง มี
ประเภทกิจกรรมกำรให้บริกำร ดังนี้ ให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศ ให้บริกำรนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ให้บริกำรผู้ประกันตนขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน ให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ ให้บริกำรแนะแนวอำชีพนักเรียน/นักศึกษำกิจกรรมออกเยี่ยมสถำน
ประกอบกำร/สถำนศึกษำ กำรสร้ำงเครือข่ำย เพื่อให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำนและข้อมูลกำรมีงำนทำเข้ำถึง แหล่ง ชุมชน
กิจกรรมกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ภำรกิจศูนย์บริกำร จัดหำงำน

ข่าวจัข่ดาหางานต่
างประเทศ
วต่างประเทศ
ปัญหำแรงงำนไทย ในประเทศสิงคโปร์
กรมกำรจัดหำงำนได้รับแจ้งจำกสำนักงำนแรงงำนไทยในประเทศสิงคโปร์เรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือแรงงำนไทยที่
ทำงำนในประเทศสิงคโปร์ตำแหน่งนักร้อง ซึ่งนำยจ้ำงได้จัดส่งใบอนุญำตกำรทำงำนหลัก (In-principle Approval) ซึ่งออกโดย
กระทรวงแรงงำนสิงคโปร์แต่นำยจ้ำงไม่มีกำรทำสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร ต่อมำทำงำนสักระยะหนึ่งประสบปัญหำนำยจ้ำง
ยกเลิกใบอนุญำตทำงำนและจ่ำยค่ำจ้ำงไม่ตรงตำมที่ตกลงกันไว้ โดยเหตุผลที่นำยจ้ำงยกเลิกใบอนุญำตทำงำนคือคนงำนไม่
สำมำรถทำงำนในตำแหน่งนักร้องได้ ทั้งๆที่นำยจ้ำงได้หักเงินค่ำจ้ำงเพื่อจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ ( Levy) แล้ว
กรมกำรจัดหำงำนจึงขอเตือนประชำชน/คนหำงำน ที่ประสงค์เดินทำงไปทำงำนในประเทศสิงคโปร์ กลุ่มประเภท
อำชีพนักร้อง นักดนตรี ควรที่จะมีนำยจ้ำงและได้รับใบอนุญำตกำรทำงำนก่อนที่จะเดินทำงไปทำงำน และต้องเพิ่มควำม
ระมัดระวังอย่ำงยิง่ ในกำรทำสัญญำจ้ำงกับนำยจ้ำง โดยต้องทำเป็นลำยลักษณ์อักษร ศึกษำรำยละเอียดสัญญำจ้ำงให้ชัดเจน

๔

ข่าวงานแนะแนวอาชีพ
และอาชีพอิสระทีน่ า่ สนใจ
แนวทำง!! ขำยทำโกะยำกิ เป็นอำชีพเสริม
ลงทุนแค่หลักพัน
ปัจจัยที่ทำให้ ทำโกะยำกิ
ขำยดี

ปัจจุบันคนไทยส่วนมำก ทำอำหำรญี่ปุ่นขำยกันเยอะมำก เป็นกระแสที่
ฮอตมำก ๆ กระแสที่คนนิยมชอบทำนของนอกจึงทำให้มีธุรกิจกำร
ทำอำหำรของต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นอำหำรจีน ญี่ปุ่นเกำหลี ถ้ำได้
ยินว่ำเป็นอำหำรญี่ปุ่น อำหำรเกำหลี คนไทยส่วนใหญ่จะชอบและซื้อ
กัน อีกหนึ่งอำชีพเสริม ขนมของญี่ปนุ่ ก็คือ ขำยทำโกะยำกิ หรือขนม
ครกญี่ปุ่นนั่นเอง ลองมำดูกันว่ำ
จะ
ขำยทำโกะยำกิเป็นอำชีพ
เสริม ต้องทำอย่ำงไรบ้ำง
ขำยทำโกะยำกิ ลงทุนเท่ำไหร่ ?
ขำยทำโกะยำกิ จะใช้เงินลงทุน
เริ่มต้น ประมำณ 1,000 –
3,000 บำท รวมค่ำวัตถุดิบและอุปกรณ์ กรณีเปิดร้ำนขำยขนำดเล็ก
ๆ ใช้ทุนไม่มำก กรณีซื้อแฟรนไซส์ ก็ประมำณ 4,900 บำท ขึ้นไป
แล้วแต่รูปแบบ

ขำยทำโกะยำกิ เริ่มต้นอย่ำงไร ?
1. หำเครื่องมือ อุปกรณ์ เตำทำโกะยำกิ ถ้ำแบบไฟฟ้ำแบบถูกประมำณ 500 –
600 บำท ถ้ำอย่ำงดีขึ้นมำหน่อย ก็รำคำประมำณ 1,500 บำท แปรงทำน้ำมัน
ถ้วยตวง
2. โต๊ะตั้งขำยเล็ก ๆ สักตัว และป้ำย ถำดใส่ และอื่นๆ
3. สูตรทำโกะยำกิ อ่ำนสูตร >> วิธีทำทำโกะยำกิ หัดทำกินเอง ให้ญำติ ให้
เพื่อนลองกินสักรอบ ไส้ ส่วนมำก ก็จะมี ปลำหมึก กุ้งไส้กรอก ปูอัด ทูน่ำ ถ้ำมี
แบบอื่นได้ก็ดีครับ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีกำรเตรียมของที่แตกต่ำงกันนะครับ
โดยเฉพำะปลำหมึกที่ค่อนข้ำงทำยำกหน่อย แต่ถ้ำทำได้ก็อร่อยแน่นอนครับ และ
มีวิธีกำรเก็บรักษำที่แตกต่ำงกันด้วยครับ
4. ตกแต่งร้ำนให้ดูดี ไปร้ำนทำป้ำยไวนิล ทำป้ำยติดหน้ำร้ำน + ธงทำโกะยำกิ
เล็ก ๆ งบไม่เยอะ
5. หำทำเล ( ในตลำดนัด / ในห้ำง) ไปดูทำเลตลำดนัด ติดต่อขอจองพื้นที่ แล้ว

่
 น้ ำแป้ งทีใช้
ทำ ส่วนมากที่ขายกันจะใช้ แป้ง
ข้ าวเจ้ าเพราะราคาถูก แต่ผล
ออกมาไม่คอ่ ยอร่ อยครับ ถ้ าตามร้ านขายทาโกะยากิดี ๆ ส่วนมากใช้ แป้ง
ยี่ห้อบัวแดง ทาแล้ วรสชาติต่างกันค่อนข้ างเยอะเลยครับ และราคา
ต่างกันค่อนข้ างมากด้ วยครับ
ตัวซอสทงคัทสึ ตัวนา้ ราดบนทาโกะยากิครับ ส่วนมากร้ อยละ 80-90
จะใช้ นา้ มันหอย และอืน่ ๆ ผสมกัน เพื่อลดต้ นทุน ซึง่ ไม่อร่ อยมาก ๆ ต่างจาก
ตัวซอสของญี่ปนุ่ ที่ทามาจากวู๊สเตอร์ ซอสครับ รสชาติจะต่างกันมากเลยครับ
แต่ราคาก็แตกต่างกันด้ วยครับ ยิ่งตัววู๊สเตอร์ ซอสแบบญี่ปนุ่ หาค่อนยากด้ วย
ครับ

ขำยทำโกะยำกิ กำไรดี
ไหม ?
ระดับรำคำขำย จะขำยลูก
ละ 5 บำท หรือ 6 ลูก 80 หรือ 10 ลูก 100 ปลำหมึก ผัก แป้ง
และส่วนผสม อื่นๆ ต้นทุนเฉลี่ยประมำณ 30 บำท/รำคำขำย 100
บำท เท่ำกับกำไร 70 บำท
สำหรับใครที่ต้องกำรจะประกอบอำชีพเสริมขำยทำโกะยำกิ
ซึ่งตอนนี้กระแสกำลังฮอตมำก ๆ ถ้ำจะทำก็ให้รีบ ๆ ทำตอนนี้เลย
ครับ ก่อนที่กระแสคนไทยเรำจะเริ่มจำงหำยไป ใช้โอกำสตอนนี้ให้
เป็นประโยชน์ครับ คนไทยเรำมักจะเห่อของที่มำใหม่ ๆ ในตอนแรก
ๆ พอผ่ำนไปสักพักก็จะลดลง เป็นแบบนี้ ดังนั้นจึงตัดสินใจทำตอนนี้
เลยครับ เป็นอีกอำชีพเสริมหนึ่งที่ทำเงินได้ทีเดียว ทำเลที่จะขำยนั้น
สำมำรถขำยได้ทุกที่ เช่น ตลำด ในห้ำงสรรพสินค้ำ หน้ำออฟฟิต ก็
ขำยได้ อยู่ที่ว่ำคนไทยเรำจะเห่ออะไรช่วงไหน กำรทำมำหำกินทุก
วันนี้ อยู่ที่เวลำ โอกำสและจังหวะครับ

๕

สถำนกำรณ์จ้ำงงำนจังหวัดมหำสำรคำม

๖

ข่าวงานต่างด้าว
แรงงานเมียนมา! รีบไปตรวจสัญชาติ ก่อนใบอนุญาตทางานหมดอายุ
นำยปรีชำ อินทรชำธร จัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม แจ้งว่ำ แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำ และผู้ติดตำมที่ถือ
บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย(บัตรชมพู) ที่ใบอนุญำตทำงำนจะหมดอำยุในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 และวันที่ 31 มีนำคม
2561 นั้น จะต้องรีบไปดำเนินกำรตรวจสัญชำติกับทำงกำรเมียนมำ เพื่อรับเอกสำรรับรองบุคคล (CI) และตรวจลงตรำ (VISA) และ
ประทับตรำอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร และขออนุญำตทำงำนก่อนวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 และ 31 มีนำคม 2561 ซึ่งเป็นวัน
สิ้นสุดกำรอนุญำต โดยมีขั้นตอนกำรตรวจสัญชำติคือ แรงงำนขอหนังสือออกนอกพื้นที่จังหวัด ณ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด และ
นำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย(บัตรชมพู) ยื่นชำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงเคำน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-Eleven ซึ่งสำมำรถเลือก
สถำนที่ที่ประสงค์จะไปตรวจสัญชำติได้ และเดินทำงไปตำมกำหนด พร้อมนำใบเสร็จรับเงินและบัตรสีชมพูไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ ณ
สถำนที่ตรวจสัญชำติ โดยเปิดดำเนินกำรระหว่ำงวันจันทร์-เสำร์ เวลำ 08.30 – 16.30 น. ให้บริกำร จำนวน 6 ศูนย์ 5 จังหวัด คือ
1.จังหวัดสมุทรสำคร เลขที่ 69/30 หมู่ 1 ตำบลมหำชัย อำเภอเมือง จัง หวัดสมุทรสำคร และสถำนีขนส่ง จัง หวัดสมุทรสำคร
เทศบำลตำบลท่ำจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 2.จังหวัดสมุทรปรำกำร เลขที่ 1467 หมู่ 1 ถนนเทพำรักษ์ ตำบลเทพำรักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 3.จังหวัดเชียงรำย เลขที่ 9 ตำบลเวียงพำงคำ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 4.จัง หวัดตำก
เลขที่ 298 หมู่ 2 ตำบลพระธำตุผำแดง อำเภอแม่สอด จัง หวัดตำก 5.จัง หวัดระนอง เลขที่ 89/150 ตำบลปำกน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง จำกนั้นเมื่อแรงงำนได้รับ CI แล้ว ให้รีบไปตรวจลงตรำ (VISA) Non L-A ณ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัด และ
ยื่นขอใบอนุญำตทำงำนกับสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถำนที่ทำงำนภำยใน 15 วัน หลังจำกได้รับกำรตรวจลงตรำ
(VISA)

กฎหมายแรงงาน
ที่ควรทราบ

ประเทศบาห์ เรนเพิ่มความเข้ มงวดในการบังคับใช้ กฎหมาย
ขณะนี้มีคนไทยที่ถกู จับกุมและถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศบำห์เรน จำนวน 126 คน ส่วน
ใหญ่อยู่เกินกำหนดวีซ่ำท่องเที่ยง เนื่องจำกหญิงไทยส่วนใหญ่ลักลอบไปค้ำบริกำรทำงเพศโดยกำร
เดินทำงด้วย VISA ON ARRIVAL ซึ่งมีสิทธิอยู่ได้ 14 วัน โดยจะมีนำยหน้ำหรือผูค้ วบคุมล่อลวงโดยออก
ค่ำใช้จ่ำยให้ทั้งหมด
กรมกำรจัดหำงำนได้รับแจ้งจำกสำนักงำนแรงงำนในประเทศซำอุดิอำระเบีย กรณีประเทศ
บำห์เรนเพิ่มควำมเข้มงวดในกำรบังคับใช้กฎหมำยเนื่องจำกเหตุดังกล่ำวข้ำงต้น โดยคนไทยที่กระทำผิด
กฎหมำยคนเข้ำเมืองจะไม่ได้รับกำรลดหย่อนโทษปรับหรือโทษจำคุก

๗

ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดมหำสำรคำม

๘

ภาพกิจกรรม
วันที่ 16-17 พฤษภำคม 2560 จัดอบรมโครงกำรขยำยโอกำสกำร
มีงำนให้ผู้สูงอำยุ หลักสูตรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ ณ ศำลำงกลำงบ้ำนบูรพำ
สำมัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม
จำนวน 20 คน

วันที่ 22 พฤษภำคม 2560 ต รวจสอบสถำนประกอบกำรและกำร
ทำงำนของคนต่ำงด้ำว

วันที่ 23 พฤษภำคม 2560 จัดอบรมโครงกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์
ด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำว ณ ห้องแก่งคูณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจำน ตำบลแก่ง
เลิงจำน อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม จำนวน 70 คน

วันที่ 24 พฤษภำคม 2560 จัดอบรมโครงกำรขยำยโอกำสกำร
มีงำนให้ผู้สูงอำยุ หลักสูตรทอพรมเช็ดเท้ำ ณ ศำลำงกลำงบ้ำนหนองบัว
ตำบลหัวเรือ อำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำมจำนวน 20 คน

วันที่ 25 พฤษภำคม 2560 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ เป็น
ประธำนในพิธีเปิดศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย (Smart Job
Center) และเป็นสักขีพยำนใน พิธีลงนำมข้อตกลงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนจังหวัดมหำสำรคำม ณ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม

