กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มีนำคม พุทธศ ักรำช ๒๕๖๐

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

๒

ทักทายก่อนเปิดเล่ม
สาระดีๆในเล่ม
สวัสดีครับ...พบกันอีกเช่นเคยกับวำรสำรจัดหำงำนจังหวัด
มหำสำรคำม ฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนำคม ๒๕๖๐
ซึ่งเดือนนี้ก็เริ่มเข้ำสู่หน้ำร้อนกันแล้วขอให้คุณท่ำนดูแลสุขภำพ
กันด้วยน่ะครับอำกำศช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนำวทำให้หลำยคน
ไม่สบำยยังไงก็รักษำสุขภำพกันเดียว ด้วยควำมห่วงใยจำกคณะ
ผู้จัดทำเรำมำเข้ำเรื่องกันดีกว่ำ วำรสำรฉบับนี้ก็มีสำระดี ๆ
นำมำฝำกเช่นเคย ติดตำมได้ในเล่มน่ะครับ

คณะผู้จัดทา

ผลกำรปฎิบัติงำน เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
- โครงกำรตรวจสอบกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว (๓ ก.พ.๒๕๖๐) ณ บริษัท

จัดหางานในประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
งานแนะแนวอาชีพ
อาชีพอิสระที่น่าสนใจ
สถานการณ์การจ้างงาน
จังหวัดมหาสารคาม
งานต่างด้าว
กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ

หน้า
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ตาแหน่งงานว่างจังหวัดมหาสารคาม

รวมภาพกิจกรรม

๖
๗
๘

วี.สถำปัตย์ จำกัด พื้นที่ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พบแรงงำนต่ำงด้ำว
สัญชำติ ลำว จำนวน ๒ คน
- โครงกำรคุ้มครองคนหำงำนเชิงรุกในเขตพื้นที่เสี่ยง (๗ ก.พ.๒๕๖๐)
ในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยสัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอวำปีปทุม
จำนวน ๓ รำย

แผนปฏิบัติงำนเดือนมีนำคม ๒๕๖๐
- โครงกำรคุ้มครองคนหำงำนเชิงรุกในเขตพื้นที่เสี่ยง
(๑ มี.ค.๖๐) พื้นที่ตำบลยำงน้อย,หัวขวำง และดอนกลำง
อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม

บริกำรด้วยใจ ....
....เพือ่ คนไทยมีงำนทำ

(3 มี.ค.๖๐) พื้นที่ตำบลเขวำไร่,เหล่ำ ,แพง และแห่ใต้
อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม
(8 มี.ค.๖๐) พื้นที่ตำบลโพนงำม,หนองบอน,เขื่อน และ
เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม
- โครงกำรตรวจสอบกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว

ที่ปรึกษา นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
คณะทางาน นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ,นางสริด รามนุรัตน์, นางสาวนัทธ์หทัย หารทวี,
นางละออง ศรีคลัง,นายสมบัติ จักรทุม, นางสาวธัญญารัตน์ ดาหาญ,
นายเอกราช สีหราช ,นายอริยพงษ์ ไชยเยศ,นางนาฎลัดดา เทียนไทย,
นายกิจประชา เทียนไทย, นายธนากรณ์ สมเตชะ

(๑๐ มี.ค.๖๐) บริเวณตลำดสดอำเภอแกดำ ,ตำบลมิตรภำพ,ตำบล
แกดำ วังแสง,ตำบลหนองกุง และตำบลโนนภิบำล
(๑๐ มี.ค.๖๐) บริเวณตลำดนัดอำเภอกุดรัง ,ตำบลกุดรัง,ตำบล
เลิงแฝก ,ตำบลห้วยเตย,ตำบลหนองแวงและ
ตำบลนำดโพธิ์

๓

ข่าวจัดหางานในประเทศ
กรมการจัดหางาน จัดงาน Jobs for Thailand 4.0 : Food, hotel and
Tourism Innovation
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน โดยกองพัฒ นาระบบบริ ก ารจั ดหางาน จั ด งาน Jobs for Thailand 4.0 : Food, Hotel and Tourism
Innovation ในวั นที่ 3 กุ มภาพั นธ์ 2560 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ สยามสแควร์ ซอย 5 พบกั บ กิจ กรรมภายในงานเช่ น งานนั ด พบแรงงาน
ด้ ว ย Application Wallet การจัด แสดงอาชี พ ที่เป็ น The Future of work การสาธิ ต อาชีพ อิส ระที่ อ ยู่ใ นความสนใจของประชาชน เป็ น ต้ น
อธิบ ดี ก รมการจั ด หางาน เปิ ด เผยว่ า กรมการจั ด หางาน ก าหนดจั ด งาน Jobs for Thailand 4.0 : Food, Hotel and Tourism Innovation ในวั นที่ 3 กุม ภาพั น ธ์ 2560 ณ สยามสแควร์ ซอย 5 เพื่ อ เป็ น การเตรี ยมความพร้ อ มด้ า นแรงงานรองรับ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และ
นโยบายของรัฐบาลในการนาประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เป็ น การส่ งเสริม นโยบาย “ครั ว ไทยสู่ ค รั ว โลก” เชื่อ มโยงการทางานในแบบประชารั ฐ
เช่ น กระทรวงศึ กษาธิก าร น าเสนอหลั กสู ต รในภาคบริ ก ารและท่ องเที่ ยว สถานประกอบการ น าเสนอแนวโน้ม ความต้ องการแรงงานใน
อนาคต การสร้า งโอกาสให้ผู้ สมั ค รงาน และนายจ้ าง/สถานประกอบการ ได้ พิจ ารณาคั ด เลื อกโดยตรง เป็ น การประหยั ด เวลา ลดค่า ใช้จ่ า ยของ
ทั้ งสองฝ่า ย โดยมี นายจ้ า ง/ สถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่อ ยู่ใ นภาคบริ การ และการท่อ งเที่ ยว ร่ ว มรั บสมัค รงาน เช่ น โรงแรมแบงค็ อก แมริ อ อท มาร์คี ส์ ควี น ปาร์ ค
โรงแรมโซ โซพิ เทล แบงคอก โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุ ง เทพ บริษัท เซ็ นทรั ลเรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด บริษัท แอสคอท อิ นเตอร์ เ นชั่ น แนล แมเนจ เม้ นท์ (ประเทศไทย)
จ ากัด เป็ น ต้ น ผู้ส มั ค รงานได้ท ราบความต้ องการของตลาดแรงงานเพื่ อจะได้ เ ตรี ยมตั ว เข้ าสู่ ตลาดแรงงานได้อ ย่ างมี ป ระสิทธิ ภาพ มี การน าเสนอ สิ นค้ า และผลิ ต ภัณฑ์ เ พื่อ
สร้ างนวั ต กรรมใหม่ที่จ ะช่ ว ยสร้ างมูล ค่า เพิ่ มให้กั บ สิ นค้ าส่ งเสริม การประกอบอาชี พอิ ส ระรวมทั้ งสามารถนาไปเป็ น แนวทางในการเลื อ กประกอบอ าชี พ ได้ ภ ายในงานมี
กิ จ กรรมต่า ง ๆ มากมาย เช่ น มี การแสดงสิ น ค้า/ ผลิต ภัณ ฑ์ ในระบบ E-commerce, delivery, Smart Startup การแข่ งขั น การปรุ งอาหาร (Chef) และผสมเครื่ องดื่ ม

(Bartender) ชิงเงิ น รางวั ล 70,000 บาท สามารถรับชมสาธิ ต และชิ มฟรีต ลอดงาน

ข่าวจัดหางานต่างประเทศ
เดือนธันวาคม ๕๙ – เดือนมกราคม ๖๐ คนหางานยังนิยมไปทางานไต้หวัน
กรมการจัดหางาน เผยสถิติคนหางานเดินทางไปทางานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมปิ ระจาเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙ และเดือนมกราคม ๒๕๖๐ พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น ๑๔,๑๓๓ คน โดยส่วนใหญ่ไปทางานไต้หวันและระงับการเดินทาง
ของผู้ทมี่ ีพฤติการณ์จะลักลอบไปทางานในต่างประเทศ และให้การยอมรับว่าจะไปทางานในต่างประเทศรวม ๒๕๙ คน โดยระงับ
การเดินทางไปเกาหลีใต้มากที่สุด ๒๑๖ คน

อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากสถิติคนหางานเดินทางไปทางานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางาน
สุวรรณภูมปิ ระจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเดือนมกราคม ๒๕๖๐ พบว่ามีคนไทยไปทางานและฝึกงานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑๔,๑๓๓ คน โดยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จานวน ๗,๒๐๙ คน และเดือนมกราคม ๒๕๖๐ จานวน ๖,๙๒๔ คน โดยนิยมเดินทาง
ไปทางานในไต้หวัน มากที่สุด ๔,๗๗๒ คน รองลงมาเป็นประเทศเกาหลีใต้ ๑,๘๓๙ คน และประเทศอิสราเอล ๑,๖๔๑ คน และยังมีผู้ที่
ถูกระงับการเดินทางเนื่องจากเป็นผู้ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทางานต่างประเทศและให้การยอมรับว่าจะไปทางานใน
ต่างประเทศอีกจานวน ๒๕๙ คน โดยจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ จานวน ๒๑๖ คน รองลงมาเป็น บาร์เรน จานวน ๒๑ คน และ
ยังมีประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ เลบานอน จีน อินเดีย เป็นต้น
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อว่า คนหางานที่ตอ้ งการจะไปทางานในต่างประเทศควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ เพื่อ
ป้องกันการถูกหลอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสื่อออนไลน์ มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการไปทางานต่างประเทศหรือต้องการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ติดต่อได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กอง
ทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๔๗๙๒ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. ๑๖๙๔

๔

ข่าวงานแนะแนวอาชีพ
และอาชีพอิสระทีน่ ่าสนใจ
สาระดีๆ ด้านอาชีพ
๑.ธุร กิจ ขายสิน ค้าราคาเดียวยุค นี้ เป็ น ยุ คที่ ผู้ ค น
ประหยัด รัด เข็ มขัด แต่ ก็ ไ ม่ อ าจหลี ก เลี่ย งการจั บ จ่ ายใช้
สอยข้ าวของที่ จาเป็ น ได้ ร้ านจาหน่า ยสิ น ค้ าราคาเดีย ว
ทุ ก อย่ า ง ๒๐ บาท เข้ า มาช่ว ยตอบโจทย์ ชีวิ ตใน
จั ง หวะที่ เหมาะด้ วยสารพั นสิ น ค้ าที่ เ รีย กได้ว่ า มี อ ย่ า ง
ครบครั น ทาให้ ร้ า นค้ า ปลี ก ประเภทนี้ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม
เป็ น อย่ า งสูง และเกิด การกระจายสาขาไปทั่ว ทั้ง
ประเทศ ทั้ ง ที่ มีแบรนด์ แ ละไม่ มีแ บรนด์
๒.อาชีพ ขายของออนไลน์ เป็ น อี กหนึ่ ง อาชี พ ที่ส ามารถ
ปฏิ บั ติง านได้ทุ ก ที่ ขอเพี ยงแค่ คุณมี โทรศั พ ท์ มือ ถื อ
อุ ป กรณ์ ไ อทีที่ ส ามารถใช้ สาหรับ ออนไลน์ ไ ด้เ ท่ า นั้ น
อาชี พ อิ สระขายของออนไลน์เ ป็ นอี ก หนึ่ ง อาชี พ ที่
น่ า สนใจ และไม่ เลื อ กเวลาทางาน ขอแค่ คุ ณสามารถอั พ

ทอดมันปลากรายสูตรพริกผัดกระเพรา
ส่วนผสมทอดมันปลากราย สูตรพริกผัดกระเพรา
เนื้อปลากรายขูด ๕๐๐ กรัม ตาเนื้อปลาให้เหนียว พักไว้
พริกแกงเผ็ด ๓ ช้อนโต๊ะพูน หรือประมาณ ๑๐๐ กรัม (หากชอบทานเผ็ดให้เพิ่ม
ได้ แต่หากไม่ชอบเผ็ดให้ลดปริมาณพริกแกงลง)
ถั่วฝักยาว ๑๐ ฝัก นามาล้างแล้วซอยบาง ๆ พักไว้
ใบกระเพรา (มากน้อยตามความชอบ)
ไข่ไก่ ๒ ฟอง
หมายเหตุ : ขั้นตอนการตาเนื้อปลาจะยากหน่อย เพราะ
เวลาตาเนื้อปลาจะหนืดทาให้เรารู้สึกหนักมือเวลาตา ซึ่ง
เราสามารถสังเกตุได้ว่าเนื้อปลาจะเหนียวและใช้ได้ก็ต่อเมื่อ
เรายกสากขึ้นมาจากครก จะเห็นได้ว่าเนื้อปลาจะเหนียวเป็น
เส้น ๆ แหลม ๆ ตอนเนื้อแยกจากกัน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา
ในการตาประมาณ ๑๐-๑๕ นาที ต่อเนื้อปลา ๕๐๐ กรัม และ
การตาหากทาปริมาณมาก ให้แบ่งตาทีละนิด พอเหนียวดี
แล้วจึงนามาตารวมกันอีกครั้ง

โหลดรู ปสิ น ค้ า ขายได้เ พี ยงเท่ า นี้ รายได้ ต่ า งๆก็ จ ะ
ตามมาค่ ะ

วิธีทาทอดมันปลากราย สูตรพริกผัดกระเพรา

๓.อาชีพ นวดแผนไทย การนวดแผนไทยเป็ น อี ก หนึ่ ง

นาเนื้อปลากรายที่ตาจนเหนียวแล้ว มาผสมกับพริกแกงและเครื่องปรุง ซึ่งได้แก่ เกลือ
ผงปรุงรสหมู และน้าตาลทราย แล้วให้ตาส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกรอบ
ใส่ไข่ไก่ลงไปพร้อมถั่วฝักยาวซอย ใบมะกรูดซอย แล้วคนให้เข้ากัน แบ่งออกเล็กน้อยไป
ทอดหรือเข้าไมโครเวฟให้สุกเพื่อชิมรสตามต้องการ
นากระทะตั้งไฟ ใส่น้ามันพืชลงไป พอน้ามันร้อนได้ที่แล้ว จากนั้นให้นาใบกะเพรามา
ทอดให้กรอบ ต่อมาปั้นเนื้อปลากรายที่ปรุงเสร็จแล้วเป็นชิ้นเล็กๆ หรือใช้ช้อนตักเนื้อ
ปลากรายแล้วนาลงไปทอดในน้ามัน ใช้ไฟระดับกลาง ทอดให้เหลืองจนพอใจ (การทอด
ใบกะเพราก่อนจะทาให้น้ามันมีกลิ่นหอมของใบกะเพรา) เสร็จแล้วตักใส่ตะแกรงพัก
น้ามันไว้

อาชี พ อิ สระนวดแผนโบราณซึ่ งถือ เป็ น ศาสตร์ และศิ ล ป์
ช่ วยในเรื่ อ งสุ ขภาพของคนไทย เช่ น นวดฝ่ าเท้ า,นวด
จั บ เส้ น,นวดประคบ,นวดไมเกรน,นวดน้ามั น ฯลฯ
ส่ ว นมากเป็ น การนวดเพื่ อผ่ อ นคลาย และนวดคลาย
เส้ นเพื่ อ บาบัด อาการปวดเมื่ อยเฉพาะจุด ซึ่ง ถื อ เป็ น
อี ก หนึ่ ง อาชี พ ที่ยั งต้ อ งการบุ ค ลากรเฉพาะด้ า นมากๆ
๔.อาชีพ อิสระ ขายน้าผลไม้ปั่น เงิน ลงทุ น ประมาณ
๔,๐๐๐ บาท สาหรั บซื้ อ เครื่ อ งปั่ นน้าผลไม้ ๑,๕๐๐ บาท
ขึ้ น ไปกระติ ก น้าแข็ ง ๒๐๐ กว่ า บาท ที่ คั้ น น้าส้ ม
อลู มิเ นี ย ม ๒๕๐ บาท รายได้เ ฉลี่ย ต่ อเดื อ น ประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาท/เดื อ น อาจเพิ่ มชา-กาแฟปั่ น โอวัล ติ น
หรื อ ไมโลปั่ น โดยใช้ ช า-กาแฟสาเร็ จ รูป ไมโลหรื อ โอวั ล

น้าจิ้มทอดมันปลากราย

ติ น ชงใส่ น้าตาล และครี มเทีย มหรื อ นมข้ น หวาน

หมายเหตุ : วิธีทาน้าจิ้มทอดมันปลากราย เพียงซื้อน้าจิ้มไก่พร้อมทาน นามาเทใส่ชามแล้วตัก
หอมแดงซอย แตงกวาซอย ผักชี และถั่วป่นลงไป เพียงเท่านี้ก็ได้น้าจิ้มทอดมันปลากรายแล้วค่ะ
ทอดมันปลากรายเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนชื่นชอบรับประทานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นอาหาร
ทาเงินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย และขั้นตอนในการทาก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิดไว้ แต่ใน
ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าหรือตลาดสดบางแห่ง ก็มีการนาทอดมันเนื้อปลากรายสูตรสาเร็จรูปมาวาง
จาหน่ายกันแล้วนะค่ะ สาหรับเพื่อนๆ ท่านใดไม่สะดวกที่จะทากินเอง ก็สามารถหาซื้อทอดมันเนื้อ
ปลากรายแบบสาเร็จรูปมาทอดกินเองก็ได้ ขอบคุณที่มาของรูปและสูตรอาหาร : ค ุณ Manop

นาไปปั่ น หรื อ ชง-กาแฟโบราณร้อ น-เย็ น ขายควบคู่ กั น

Gatecare (กุ๊กเทวดา) ผู้ดูแลเพจ อาหารที่แม่สอนเรียบเรียงโดย : www.siamarcheep.com

๕

สถานการณ์จา้ งงานจังหวัดมหาสารคาม

๖

ข่าวงานต่างด้าว
กรมการจัดหางานแจ้งความคืบหน้าการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา
นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งจากทางการเมียนมา
ว่าจะเปิดดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จ านวน 6 ศูนย์ ในพื้นที่ 5 จัง หวัด ได้แก่ 1.จัง หวัด
สมุทรสาคร เลขที่ 69/30 หมู่ 1 ตาบลมหาชัย (เทศบาลนครสมุทรสาคร) อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และ สถานีขนส่ง
จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตาบลท่าจีน อาเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร 2.จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1467 หมู่ 1 ถนน
เทพารักษ์ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 3.จังหวัดเชียงราย เลขที่ 9 ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 4.จังหวัดตาก เลขที่ 298 หมู่ 2 ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 5.จังหวัดระนอง เลขที่
89/150 ต าบลปากน้า อาเภอเมือง จัง หวัดระนอง มีขั้นตอนคือแรงงานต่างด้าวนาบัตรประจาตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(บัตรสีชมพู) ยื่นชาระค่าธรรมเนียมผ่านทาง Counter Service ที่ 7-Eleven โดยสามารถเลือกสถานที่ที่ประสงค์จะไปตรวจ
สัญชาติได้ และเดินทางไปตามกาหนดพร้อมทั้งนาใบเสร็จรับเงินที่ชาระ 7-Eleven และบัตรสีชมพูไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ณ สถานที่ตรวจสัญชาติ ซึ่งจะเปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ซึ่งในขณะนี้ทางการเมียนมา แจ้ง
ว่าอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จึงยังไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน
สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง
และแรงงานต่างด้าวทราบ ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวทีผ่ ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รบั เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อ
ใช้ ในการยื่ นขอใบอนุ ญ าตท างาน และเข้ า สู่ ร ะบบการจ้ า งงานที่ ถูก ต้ อ งตามกฎหมายซึ่ ง แรงงานต่ า งด้ า วจะได้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ตามมาตรฐานสากล เช่น สิทธิด้านการประกันสังคม การคุ้มครองดูแลตามกฎหมายโดยยึดหลักความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีนโยบายให้จ้างแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกกฎหมายโดยวิธีการนาเข้าภายใต้ “MOU” หากนายจ้าง/สถานประกอบการใดจาเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา
ลาว และเมียนมา) สามารถดาเนินการด้วยวิธีการนาเข้าซึ่งจะมีความสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 ตาบลแก่ง
เลิงจาน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร 0 43971320-1 และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

กฎหมายแรงงาน
ทีค่ วรทราบ
ชนกลุ่มน้อยทางานนอกพื้นที่ได้ทุกประเภทงานแล้ว
ชนกลุ่มน้อยและคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานขออนุญาตทางานได้ทุกประเภทงานแล้ว กรณีออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตออก
นอกเขตพื้นที่เพื่อไปทางานกับนายจ้างต่อนายอาเภอในเขตพื้นที่ ขณะที่แรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า และกิจการที่มีลัก ษณะเดียวกัน
สามารถทางานได้ตามความจาเป็นของกิจการ โดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทางานทั้งจังหวัดตามความจาเป็นหรืออนุญาตทางานในหลายจังหวัดต่อเนื่ องกัน
นายอนันต์ชยั อุทยั พัฒนาชีพ ผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวที่
เป็นชนกลุ่มน้อยหรืออยู่อาศัยในประเทศไทย เป็นเวลานานทางานได้ทุกประเภทงาน และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน ซึ่งที่ผ่ านมา
แรงงานจะประสบปัญหาถูกตรวจสอบจับกุมเมื่อออกนอกเขตพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการ
ให้กรมการจัดหางานหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือแรงงานในกรณีดังกล่าว
ด้าน อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการ-จัดหางานได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดแนว
ทางการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของชนกลุ่มน้อย และคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน เพื่อขออนุญาตทางานให้สอดคล้อง
กับประกาศสานักนายกรัฐมนตรีที่กาหนดให้คนต่างด้าวดังกล่าวสามารถทางานได้ทุกประเภทงาน โดยในเบื้องต้นที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงแนวทางการ
ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินการสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้นายอาเภอเป็นผู้พิจารณาออกนอกเขตพื้นที่ ใช้เวลาดาเนินการให้
แล้วเสร็จ ๓ วันทาการ โดยยื่นคาขอ 1 วัน พิจารณาอนุญาต 2 วัน ซึ่งได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากยกเลิกการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จะกระทบกับการพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่กับแรงงานบางกลุ่มเนื่องจากไม่มี ถิ่นที่อยู่ถาวร ซึ่ง
จะส่งผลต่อการให้สัญชาติในอนาคตต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ทางานในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า และกิจการที่มี ลักษณะเดียวกัน สามารถ
ทางานได้ตามความจาเป็นของกิจการ โดยอาจพิจารณาอนุญาตทางานทั้งจังหวัดตามความจาเป็น หรืออนุญาตทางานในหลายจังหวัดต่อเนื่องกัน เช่น กรณี
กิจการขนส่งสินค้าในจังหวัดที่มีระยะทางไกล และต้องผ่านจังหวัดอื่น ๆ ระหว่างเดินทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัด สานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. ๑๖๙๔

๗

ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดมหำสำรคำม

๘

ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑ ก.พ.๒๕๖๐ สำนักงำนจัดหำงำน

จังหวัดมหำสำรคำมร่วมกับ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สำขำมหำสำรคำม จัดงำนนัดพบแรงงำน
ณ ลำนหน้ำห้ำงบิ๊กซี ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดมหำสำรคำม ผูร้ ่วมงำนประมำณ
๒๐๐ คน

วันที่ ๓ ก.พ.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. สานักงานจัดหางานจังหวัด
มหาสารคาม ร่วมกับกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด
มหาสารคาม และ กอ.รมน จังหวัด ปกครองจังหวัด ร่วมบูรณาการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ ราย บจ.วี สถาปัตย์ กิจการรับเหมา

ก่อสร้าง ที่อาเภอกันทรวิชัย ผลการตรวจสอบ พบแรงงานต่างด้าว
สัญชาติลาว จานวน ๒ ราย

วันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๖๐ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
มหำสำรคำม เข้ำร่วมโครงกำรแนะแนวกำรเขียนขอกู้ยืมทุน
ประกอบอำชีพ และสนับสนุนคนพิกำรต้อง มีงำนทำ โดย
กลุ่มประสำนสิทธิบ์ รรเทำทุกข์จังหวัดมหำสำรคำม สมำคม
คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส อำเภอวำปีปทุม และได้บรรยำย
ให้หัวข้อ “คนพิกำรต้องกำรมีงำนทำ ณ ห้องประชุม
บัวทอง โรงพยำบำลวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม

สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม จัดกิจกรรมออกกาลังกายของเจ้าหน้าที่
เพื่อสุขภาพทุกวันพุธตามนโยบายรัฐบาล

