กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๐

สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
อำคำรศูนย์รำชกำรกระทรวงแรงงำน ชั้น ๑
ตำบลแก่งเลิงจำน อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม
โทรศัพท์/โทรสำร : ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐-๑,E-mail: msm@doe.go.th
Homepage: doe.go.th/mahasarakham, Facbook: สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
“ พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้ าไหมลา้ เลอค่ า ตักศิลานคร”

๒

สาระดีๆในเล่ม

ทักทายก่อนเปิดเล่ม
สวัสดีครับ...พบกันอีกเช่นเคยกับวำรสำรสำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำมและตำแหน่งงำนว่ำง ประจำเดือน
สิงหำคม 2560 ซึ่งก็ยังคงเนื้อหำสำระดีดีเหมือนเดิมเช่นเคย
เรำไปติดตำมเนื้อหำในเล่มกันเลยครับ.....

คณะผู้จัดทำ

ผลกำรปฎิบัติงำน เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๐
- ออกสำรวจผู้มีทักษะพิเศษ ให้พื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอกันทรวิชัย จำนวน 3 รำย
และเยี่ยมคนพิกำร/ผู้ดูแลคนพิกำร และตรวจสอบสิทธิ ตำมมำตรำ 35 ในพืน้ ที่
ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จำนวน 3 รำย (5 ก.ค.60)
- ออกสำรวจผู้มีทักษะพิเศษ ให้พื้นที่อำเภอกุดรัง บรบือ นำเชือก และนำดูน
จังหวัดมหำสำรคำม จำนวน 7 รำย (6 ก.ค.60)
- ตรวจสอบกำรขอใช้สิทธิตำมมำตรำ 35 คนพิกำร/ผู้ดูแลคนพิกำร จำนวน 5 รำย
และออกพื้นโครงกำรมีงำนทำนำชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 80 รำย ณ อำเภอกุดรัง
และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม (11 ก.ค.60)
- สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำมจัดแนะแนวอำชีพในสถำนศึกษำ ณ
โรงเรียนมหำวิชำนุกูลมีนักเรียนเข้ำร่วมทำแบบทดสอบควำมพร้อมทำงอำชีพ จำนวน
164 คน (12 ก.ค.60)
- ออกปฏิบัติรำชกำรโครงกำรคุ้มครองคนหำงำนเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยแก่ประชำชน จำนวน30 รำย
และเข้ำชี้แจงให้ควำมรู้แก่บุคคลในครอบครัวของผู้ถูกระงับกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศโดย
ด่ำนตรวจคนหำงำน จำนวน 2 รำย ณ ต.บัวมำศ อ.บรบือ จ.มหำสำรคำม และต.แก่งเลิงจำน
อ.เมือง จ.มหำสำรคำม (20 ก.ค.2560)

ทีป่ รึกษำ
นำยปรีชำ อินทรชำธร จัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
คณะทำงำน
นำงสำวนัทธ์หทัย หำรทวี, นำงสำวฉวีวรรณ สินเธำว์,นำงละออง ศรีคลัง,
นำยสมบัติ จักรทุม, นำงสำวธัญญำรัตน์ ดำหำญ, นำยเอกรำช สีหรำช ,
นำยอริยพงษ์ ไชยเยศ, นำงนำฎลัดดำ เทียนไทย, นำยกิจประชำ เทียนไทย,
นำยธนำกรณ์ สมเตชะ
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- ออกปฏิบัติรำชกำรบตรวจบูรณำกำรป้องกันนกันกำรค้มนุษย์ด้ำน
แรงงำนในพื้นที่อำเภอชื่นชม จังหวัดหวัดมหำสำรคำม จำนวน 2 แห่ง
ได้แก่ บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด สำขำชื่นชม และไม้หอมรีสอร์ท
(21 ก.ค.60)
-จัดโครงกำรวันแนะแนวในสถำนศึกษำ ณ โรงเรียนนำโพธ์พิทยำสรรค์
ต.นำโพธ์ อ.กุดรัง มีนักเรียน 300คน (24 ก.ค.60)

แผนปฏิบัติงำนเดือนสิงหำคม ๒๕๖๐
- (3 ส.ค.60) จัดแนะแนวอำชีพในสถำนศึกษำ ณ โรงเรียนมัธยม
ยำงสีสุรำช อำเภอยำงสีสุรำช จังหวัดมหำสำรคำม
- (8 ส.ค.60) ตรวจสอบกำรขอใช้สิทธิตำมมำตรำ 35 คนพิกำร/ผู้ดูแล
คนพิกำร ในพื้นที่อำเภอแกดำ จังหวัดมหำสำรคำม
- (9 ส.ค.60) โครงกำรมีงำนทำนำชุมชนเข้มแข็งและสำรวจผู้มีทกั ษะ
พิเศษ ในพื้นที่อำเภอยำงสีสุรำช จังหวัดมหำสำรคำม
- (10 ส.ค.60) จัดแนะแนวอำชีพในสถำนศึกษำ ณ บ้ำนโนนแดง
อำเภอบรบือ จังหวัดมหำสำรคำม

๓

ข่าวจัดหางานในประเทศ
กระทรวงแรงงานต่อยอดโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม ช่วยผู้ด้อยโอกาสมีงานทา สร้างกาลัง
แรงงานคุณภาพ ตอบโจทย์แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่าประเทศไทยกาลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่วนหนึ่ง
มาจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับเด็กรุ่นใหม่นิยมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งยังประกอบอาชีพอิสระมากขึ้นกรมการจัดห างาน
กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทาโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยโครงการ 3 ม. เป็นคว ามร่วมมือ
ระหว่างกรมการจัดหางานกับสถานศึกษาและสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าให้เข้าทางานจริงในส ถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับการศึกษาต่อในสถานศึกษา ช่วยให้มีวุฒิการศึกษา ที่สูงขึ้น มีรายได้ระหว่างเรียนโดยการฝึกอาชีพหรือทางานในสถาน
ประกอบการและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของสถานประกอบการ ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจา นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนนั กศึกษา
ในโครงการ 3 ม. ได้ศึกษาต่อในระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี หลังจบการศึกษาเพื่อจะได้ปรับอัตราค่าจ้าง/ตาแหน่งงานในระดับสูงขึ้น เพื่อพั ฒนาให้มีทักษะ
เพื่อรองรับตลาดแรงงานเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เช่น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ วิทยาลัย เทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค.) บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริษัทเฟดเดอรัล อิเลคตริค จากัด
ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า SHARP บริษัทยัมเรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) แบรนด์ KFC บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากั ด
บริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จากัด เป็นต้น
ผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 หรือ
สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

ข่าวต่างประเทศ
กระทรวงแรงงานเผย !!! แรงงานไทยถูกทางการมาเลย์จบั ข้อหาลักลอบทางานแล้วกว่า ๑๐๐ ราย
หลังสิ้ นสุ ดผ่อนผันให้กบั แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ข่าวจัดหางานต่างประเทศ

กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทางานมาเลเซียให้ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พบขณะนี้ แรงงานไทยถูกจับแล้ว
๑๑๑ ราย หลังทางการมาเลเซียสิ้นสุดการผ่อนผันให้กับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ๓๐ มิถุนายนที่ผ่านมา
นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แจ้งว่า กรมการ
ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) มาเลเซียประกาศว่าได้เริ่มปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วประเทศอย่างเข้มงวด
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Kad) ผ่อนผันให้กับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ไม่มีหนังสือเดินทาง ตามโครงการ Rehiring
Program เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายนที่ผ่านมา โดยในช่วงวันที่ ๑-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้จานวน ๓,๐๑๔ คน
ซึ่งในจานวนนี้เป็นคนไทย จานวน ๑๑๑ คนและดาเนินคดีนายจ้างแล้ว ๕๗ ราย ทั้งนี้ ตม.มาเลเซียยังย้าอีกว่าปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมอย่างเข้มงวด
ในครั้งนี้จะดาเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่มีกาหนดสิ้นสุด
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจึงขอแนะนาให้คนไทยในมาเลเซียทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างรีบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
มาเลเซีย และขอย้าเตือนผู้ที่ประสงค์จะไปทางานที่ประเทศมาเลเซียให้ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่าลักลอบเข้าไปโดยเด็ดขาด เนื่องจากการเข้าไป
ทางานในประเทศมาเลเซียในทุกอาชีพและทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตให้ทางาน (work permit) ซึ่งหากพบว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะมีโทษ
รุนแรง ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ริงกิต หรือจาคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือทั้งจาทั้งปรับและถูกเฆี่ยน ๖ ครั้ง และทางานโดยไม่มีใบอนุญาต จะมีโทษจาคุกไม่เกิน ๕
ปี ปรับตามระยะเวลาของโทษคือ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี ปรับ ๒,๑๐๐ ริงกิต มากกว่า ๒ ปี ถึง ๖ ปี ปรับ ๓,๐๐๐ ริงกิต หรือทั้งจาทั้งปรับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
** สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ตาบลแก่งเลิงจาน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐–๑
** กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน กรมการจัดหางาน ๑๖๙๔

๔

ข่าวงานแนะแนวอาชีพ
และอาชีพอิสระทีน่ ่าสนใจ
กรอบรูปวิทยำศำสตร์
กำรทำกรอบรูปวิทยำศำสตร์ถือได้ว่ำเป็นอำชีพหนึ่งที่น่ำสนใจไม่น้อย
เลยทีเดียวนะคะ เนื่องจำกใช้ต้นทุนน้อย และยังมีวิธีกำรทำที่ไม่ยุ่งยำกอะไร ง่ำย
มำกเลยค่ะ ท่ำนสำมำรถทำได้กันเพื่อเป็นอำชีพหลัก หรืออำจจะทำเป็นอำชีพ
รองก็ได้นะคะ รับรองว่ำได้กำไรกันเห็น ๆ ค่ะ อยำกทรำบวิธีกันแล้วใช้มั้ยคะ
งั้นตำมไปดูขั้นตอนกำรทำและวัสดุอุปกรณ์กันดีกว่ำนะค่ะ

วัสดุอุปกรณ์
1. ไม้ทำกรอบรูปวิทยำศำสตร์
2. เรซิ่น
3. แผ่นเคลือบ
4. เครื่องเคลือบเย็น
5. ลูกกลิ้ง
6. เส้นทอง
7. กำวลำเท็กซ์
8. ภำพที่ต้องกำรทำ
9. ตัวเร่ง
10.ฟิล์มไมร่ำ
11.ตะไบ
12. ขำตั้ง
ขั้นตอนกำรทำ
1. ติดกระดำษลำยกับไม้ แล้วใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งให้เรียบร้อย พอแห้งใช้คัตเตอร์
ตัดให้ชิดกับไม้มำกที่สุด
2. จำกนั้นนำรูปภำพไปวัดขนำดให้อยู่ตรงกลำงแผ่นไม้แล้วทำจุดกำกับไว้
3. นำรูปภำพไปทำกำว วำงลงบนไม้ตำมจุดที่กำกับไว้ใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งภำพให้
เรียบ
4. ติดดิ้นทองรอบรูปภำพ
5. ติดกระดำษกำวทั้ง 4 ด้ำนของไม้ ส่วนที่เลยให้พับเก็บไว้ด้ำนหลัง
6. ผสมน้ำยำเรซิ่น ในอัตรำส่วนเรซิ่น 1 แก้วต่อตัวเร่ง 1 ช้อน แล้วใช้ไม้คน
7. เทน้ำยำเรซิ่นลงตรงกลำงภำพ แล้วใช้แผ่นฟิล์มไมร่ำวำงทับบนน้ำยำ
8. ใช้ลูกกลิ้งลำกกลำงภำพไปทั้ง 4 มุมแล้วคว่ำภำพทิ้งไว้ให้แห้ง ดึงฟิล์ม
ไมร่ำออก

ทำกำรบูรหอม วิทยำศำสตร์สู่อำชีพ
กำรประดิษฐ์กำรบูรแฟนซี
กำรทำกำรบูรหอม มีวิธีกำรทำง่ำยๆ ท่ำนสำมำรถทำได้ใช้เอง ประโยชน์ของกำรบูร
หอม นำไปใส่ในตู้เสื้อผ้ำหรือรถยนต์ ช่วยป้องกันกลิ่นอับต่ำงๆ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำกำรบูรหอม
1. กำรบูรหอม 500 กรัม
2. พิมเสน 100 กรัม
3.
ยูคำลิปตัส
4. เครื่องเย็บกระดำษ
5. กระดำษแข็ง
6. ไม้บรรทัด ดินสอ
7. ปืนยิงกำว กำวแท่ง
8. กรรไกร/กรรไทยซิกแซก
9. ตำชั่งขนำด ครึ่งกิโลกรัม
10. ถุงแก้ว
11. ช้อนสแตนเลส
12.กะละมังสแตนเลส
13. กระดำษสำชนิดอ่อน(มีลำยและไม่มีลำย)
14. ด้ำย
15. ไม้เนื้อแข็ง (ใช้ทุบกำรบูร) 16. ตะแกรงตำถี่
17. อุปกรณ์ตกแต่ง เช่น ดิ้นเงิน-ดิ้นทอง ลูกปัดเงิน-ลูกปัดทอง ดอกไม้ รูปผีเสือ้
สัตว์ต่ำงๆ ผลไม้
แหล่งจำหน่ำยวัสดุ/อุปกรณ์ ร้ำนเคมีภณ
ั ฑ์และร้ำนขำยอุปกรณ์งำนประดิษฐ์ทวั่ ไป
(กทม. แถวย่ำนพำหุรัด)
วิธีทำกำรบูรหอม
1. นำกำรบูรหอม (มีลกั ษณะเป็นก้อน) มำใส่ในกะละมังสะอำดที่เตรียมไว้ ใช้ไม้ทุบ
กำรบูรให้ละเอียดจนทั่วแล้วนำกำรบูรมำร่อนในตะแกรงตำถี่ เพือ่ ให้ได้กำรบูรหอมเนื้อ
ละเอียด
2. นำพิมเสนมำทุบให้ละเอียดเหมือนกำรบูรมำผสมเคล้ำให้เข้ำกัน
3. นำยูคำลิปตัสมำหยดใส่เพื่อให้กำรบูรและพิมเสนจับตัวกันให้แน่น
4. พักทิ้งไว้ประมำณ 30 นำที
5. เมื่อได้กำรบูรเนื้อละเอียดแล้ว นำกระดำษแข็งมำวำดแบบต่ำง ๆ ตำม
จินตนำกำร และใช้กรรไกรตัดตำมรูปและขนำดที่ต้องกำร
6. วัดกระดำษสำให้มีหน้ำกว้ำง 6 นิ้ว โดยวัดตำมควำมยำวหน้ำกระดำษพับทบไป-มำ
จำกนั้นวัดให้มีขนำดยำว 6 – 7 นิว้ (ขึน้ อยู่กับแบบ) แล้วนำตัวต้นแบบที่ทำด้วย
กระดำษแข็งมำวำงทำบลงบนกระดำษสำ
7. ใช้กรรไกรธรรมดำหรือกรรไกรซิกแซกตัดตำมแบบโดยให้เผื่อรอบต้นแบบไว้
ประมำณ ½ นิ้ว เพื่อควำมสวยงำมและกำรปรับแต่งทำแบบต่ำง ๆ ได้ง่ำย
8.นำกำวแท่งใส่ลงไปในช่องสำหรับใส่กำว
ที่ตัวปืนเสียบปลั๊กเพือ่ ให้เกิดควำมร้อน
(กำวแท่งจะละลำย) นำกระดำษสำที่ตัด
แล้ว 2 แผ่นมำวำงประกบกันโดยให้รอย
ตัดเสมอกัน ค่อย ๆ ทำกำวตำมแบบทีละ
ด้ำน และเว้นส่วนบนไว้ประมำณ 1.5 นิ้ว
สำหรับใส่กำรบูร
9.นำกำรบูรกรอกใส่ถุงโดยชั่งให้ได้ถุงละ
28 กรัมจำกนั้นตัดดิ้นเงินหรือดิ้นทองยำว
ประมำณ 10 นิว้ แล้วหย่อนปลำยดิ้นลง

๕

สถำนกำรณ์จ้ำงงำนจังหวัดมหำสำรคำม

๖

ข่าวงานต่างด้าว
เปิดแล้ว ๒๔ ก.ค. – ๗ ส.ค. ๒๕๖๐ นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว อยู่แล้วแต่ไม่มีใบอนุญาต
ทางานสามารถพาลูกจ้างต่างด้าว มาขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมายได้แล้ว
นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีมาตรการชั่วคราวในการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา จากกรณีที่มีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐เป็นต้นมา กาหนดความผิดและบทลงโทษที่รุนแรงก่อให้เกิดการตื่นตระหนกทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้างต่าง
ด้าวโดยมาตรการดังกล่าวเป็นการเปิดรับแจ้งการทางานของคนต่างด้าวให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่มีการจ้างงานกันอยู่แล้วแต่ไม่มีเอกส าร
ใดๆมาแสดงตนและไม่ได้ขออนุญาตทางานที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่ต้องการเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนสถานที่ทางานให้ถูกต้อง ให้
นายจ้างรีบมาดาเนินการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว ณ ศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าวจังหวัดมหาสารคาม สานักงานจัดหางานจังหวัด
ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เอกสารที่นายจ้างต้องจัดเตรียม ประกอบด้วย
คาขอจ้างคนต่างด้าว (รับได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัด หรือ Download จากเว็บไซต์
กรมการจัดหางาน www.doe.go.th

๒. รูปถ่ายของคนต่างด้าวขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๓. หลักฐานของนายจ้าง
กรณีบุคคลธรรมดา
ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล
ใช้สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหน้าแรก และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
รับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ

กฎหมายแรงงาน
ที่ควรทราบ
ชะลอ 4 มาตรา ใน พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ใหม่! ออกไป 180 วัน
ตามที่มี การประกาศใช้พ ระราชกาหนดการบริห ารจัด การการทางานของคนต่ างด้า ว พ.ศ 2560 เมื่อวัน ที่
23 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา โดยพระราชกาหนดดังกล่าว กาหนดให้นายจ้างและคนต่างด้าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หลายประการ พร้อมทั้งได้กาหนดความผิด และบทลงโทษในอัตราสูงถึง 800,000 บาท จึงอาจส่งผลกระทบกับนายจ้าง
และผู้ประกอบการภาคต่างๆ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 44รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคาสั่ง ให้ชะลอบังคับใช้ 4 มาตราได้แก่ มาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา 119 และ
มาตรา 122 แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 180 วัน เพื่อให้
นายจ้างและแรงงานต่างด้าวไปดาเนินการให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

๗

ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดมหำสำรคำม

๘

ภาพกิจกรรม
เมื่อวัน ที่ 11 ก.ค 2560 สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
โดยผู้วา่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบตัว๋ แลกเงินกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ ให้ แก่ทายาทของ
คนงานผู้เสียชีวติ ในต่างประเทศ จานวน 40,000 บาท ณ ห้ องประชุม
401 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง
จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายปรี ชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัด
มหาสารคาม อบรมคนงานก่อนเดินทางไปทางานเก็บผลไม้ ป่าที่ประเทศฟิ นแลนด์
จานวน 39 คน ณ ห้ องประชุมสานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้
ทราบระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศและสิทธิ
ประโยชน์ตา่ งๆจากกองทุนฯ

วันที่ 20 กรกฎำคม 2560 นำยปรีชำ อินทรชำธร จัดหำงำน
จังหวัดมหำสำรคำม พร้อมเจ้ำหน้ำที่ ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม kick
off กำรจัดกำรของเสียอันตรำย ณ หอประชุมศำลำกลำงจังหวัด
มหำสำรคำม

สำนักงำนจัดหำงำนเปิดศูนย์รับแจ้งกำรจ้ำงทำงำนของคนต่ำงด้ำว
จังหวัดมหำสำรคำม (24 ก.ค.2560)

วันที่ 24 กรกฎำคม 2560 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
จัดวันแนะแนวในสถำนศึกษำ ณ โรงเรียนนำโพธิ์พิทยำสรรค์ ตำนำโพธิ์
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหำสำรคำม โดยนักเรียนเข้ำร่วม จำนวน 300 คน

