กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน พฤษภำคม 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...หลังจำกที่หยุดยำวไปแล้ว เรำก็มำ
เริ่มต้นทำงำนกันต่อน่ะครับ วำรสำรและตำแหน่งงำนว่ำงฉบับ
ที่ 5 ประจำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๐ ก็ยังมีสำระดีดีนำมำฝำก
ผู้อ่ำนเช่นเลย อำทิ สำระน่ำรู้ในจัดหำงำนในประเทศ
จัดหำงำนต่ำงประเทศ อำชีพอิสระที่น่ำสนใจ สถำนกำรณ์กำร
จ้ำงงำนในจังหวัดมหำสำรคำม ข่ำวสำรงำนต่ำงด้ำว กฎหมำย
แรงงำนที่ควรทรำบ ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดมหำสำรคำม
และร่วมภำพกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลำเรำเข้ำไปอ่ำน
ข้ำงในเล่มกันเลยครับ.....

คณะผู้จัดทำ

ผลกำรปฎิบัติงำน เดือนเมษำยน ๒๕๖๐
- วันที่ 28 มี.ค.2560 จัดอบรมโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวง
และลักลอบไปทำงำนต่ำงประเทศ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนงัว
อ.บรบือ จ.มหำสำรคำม ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จำนวน 80 คน
- โครงการนัดพบแรงงาน (1 เม.ย.60) สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมจัดกิจกรรมนัดพบแรงงำน ณ อำคำรพลศึกษำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม โดยมีท่ำนรอง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม (นำยภูสิต สมจิตต์) เป็น
ประธำนพิธิเปิดฯ มีผู้ร่วมงำนประมำณ 700 คน ลงทะเบียนสมัครงำน 322 คน มีนำยจ้ำง/
สถำนประกอบกำรรับสมัคร 66 แห่ง ตำแหน่งงำนว่ำง 1,942 อัตรำ บรรจุงำนทันที่ 36 คน
- วันที่ 4 เม.ย.2560 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคาร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทำที่บ้ำน ณ ห้องประชุมสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม จำวน 6 กลุ่ม
- วันที่ ออกเยี่ยมคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ และอาเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
จำนวน 1 แห่ง
- วันที่ ออกตรวจสอบการทางานของ คนต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
- โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในเขตพื้นที่เสี่ยง (๒๑ มี.ค.๖๐) ในเขตพื้นที่อำเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม จำนวน ๓ รำย

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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แผนปฏิบัติงำนเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๐
- (2 พ.ค.2560) ออกเยี่ยมคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ และ
อำเภอวำปีปทุม จ.มหำสำรคำม
- (9 และ16 พ.ค.60) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในเขตพื้นที่
เสี่ยง ในเขตพื้นที่อำเภอกุดรัง และนำเชือก จังหวัดมหำสำรคำม
- (11 ,18 25 พ.ค.๖๐) ออกเยี่ยมสถำนประกอบกำรเพื่อขอตำแหน่ง
งำนนักเรียน/นักศึกษำ และตำแหน่งงำนทั่วไป พื้นที่อำเภอเมือง
อำเภอกันทรวิชัย และโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม
- (16 พ.ค.60) ฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุตามโครงการขยายโอกาสการมีงาน
ทำให้ผู้สงู อำยุ ( ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้ผู้สูงอำยุ) ในพื้นที่อำเภอ
วำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม
- (19 และ 20 พ.ค.๖๐) ออกตรวจสอบกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว ใน
พื้นที่จังหวัดมหำสำรคำม

๓

ข่าวจัดหางานในประเทศ
กระทรวงแรงงานฝึ กเด็กไทยทางานช่วงปิ ดภาคเรี ยน เตรี ยมพร้ อมสูโ่ ลกอาชีพจริ ง
กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน เตรียมตำแหน่งงำนว่ำงรองรับนักเรียน นักศึกษำทำงำนช่วงปิดภำคเรียนหรือช่วงว่ำงจำกกำรเรียนกว่ำ
1,700 อัตรำ จำกสถำนประกอบกำรทัว่ ประเทศกว่ำ 240 แห่ง เพื่อฝึกเด็กรู้จักรับผิดชอบ ใช้เวลำอย่ำงมีคุณค่ำ เตรียมพร้อมสู่โลกอำชีพจริ ง
กระทรวงแรงงำน โดยนำยวรำนนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ ในทุกๆ ปีจะมีนักเรียน นักศึกษำหำงำนทำในช่วงปิดภำคเรียนหรือ
ช่วงว่ำงจำกกำรเรียนกันเป็นจำนวนมำกและในปีนี้กรมกำรจัดหำงำนก็ได้ประสำนกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐและเอกชนเตรียมตำแหน่งงำนว่ำง สำหรับนักเรียน
นักศึกษำ ซึ่งขณะนี้มีสถำนประกอบกำรแจ้งควำมประสงค์รับสมัครนักเรียน นักศึกษำทำงำน จำนวนทั้งสิ้น 243 แห่ง อำทิ บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
(ห้ำงสรรพสินค้ำโลตัส) ,บจก.ยัมเรสเทอรองต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) (ร้ำนเคเอฟซี) ,บจก.นพรส (ซำนตำเฟ่สเต็ก) ,บจก.ฮอต พอท ,บจก.เอ็ม
ที ทองพันชั่ง กรุ๊ป (ร้ำนสเวนเซ่นส์) ,บมจ.เอ็มเค เรสโตรองค์ (ร้ำนเอ็มเค) ,บมจ.ซี พี ออลล์ (ร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น),บจก.เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล ,บจก.บอสตัน ปำร์ค
(โรงแรม รีสอร์ท) และหน่วยงำนรำชกำร เช่นกรมกำรจัดหำงำน เป็นต้น ตำแหน่งงำนว่ำง จำนวน 1,760 อัตรำ เช่น ตำแหน่งพนักงำนธุรกำร/ประจำสำนักงำน
พนักงำนขำยสินค้ำ พนักงำนทั่วไป พนักงำนบริกำรลูกค้ำ พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ พนักงำนบรรจุ พนักงำนแคชเชียร์ พนักงำนเสริ์ฟ ช่ำงเทคนิ ค/ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงยนต์
เป็นต้น ในส่วนของกรมกำรจัดหำงำนก็ได้จัดจ้ำงนักเรียน นักศึกษำ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เป็นระยะเวลำ 19 วัน วันละ 300 บำท ตั้งแต่วั นที่ 10 เมษำยน ถึง
11 พฤษภำคม 2560 กำรทำงำนในช่วงปิดภำคเรียนหรือช่วงว่ำงจำกกำรเรียนของนักเรียน นักศึกษำ จะเป็นกำรฝึกควำมอดทน ควำมรับผิดชอบ รู้จั กใช้เวลำ
ว่ำงอย่ำงมีคุณค่ำ ทั้งยังช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จำ่ ยของผู้ปกครอง ซึ่งเด็กก็จะเกิดควำมภำคภูมิใจ และยังได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริ ง รู้ว่ำตนเองถนัดงำนด้ำนใด
เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนจริงเมื่อจบกำรศึกษำต่อไป โดยคุณสมบัติจะต้องมีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป วุฒิกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ขึ้นไป มีสขุ ภำพร่ำงกำยแข็งแรง ขยัน อดทน ได้รับค่ำตอบแทนในกำรทำงำนภำครัฐวันละ 300 บำท โดยปฏิบัติงำนเต็มวันไม่น้อยกว่ำ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลำหยุด
พัก หำกปฏิบัติงำนครึ่งวันไม่น้อยกว่ำ 3 ชั่วโมง ได้รับค่ำตอบแทน 150 บำท สำหรับภำคเอกชนจะได้รับค่ำจ้ำงเป็นชั่วโมงๆละ 40 บำท โดยช่วงเปิดภำคเรียน
ปกติ ทำงำนได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง และในช่วงปิดภำคเรียน ทำงำนได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ซึ่งลักษณะงำนที่ทำจะเป็นงำนที่ไม่อันตรำยต่อสุขภำพ ไม่ขัด
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี หำกนักเรียน นักศึกษำสนใจจะสมัครงำน สำมำรถติดต่อได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพ มหำ
นครพื้นที่ 1-10 หรือที่ ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย (Smart Job Center) บริเวณด้ำนหน้ำกระทรวงแรงงำน เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือสอบถำมได้ที่สำย
ด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร.1694

ข่าวจัดหางานต่างประเทศ
คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทางานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์
นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ได้มีประชาชนสอบถาม และสนใจจะไปทางานเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ของทุกปี จังหวัดมหาสารคาม โดยกรมการจั ดหางาน ได้แสดง
ความห่วงใยแรงงานไทยในเรื่องนี้อาจมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไปชักกชวนพี่น้องแรงงานว่ามีรายได้ดีและอาจมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจานวนมาก ขอให้คิดทบทวนให้
รอบคอบ ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจหรือจ่ายเงินให้กับผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อเตรียมการก่อนถึงฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ ปี ๒๕๖๐
จึงขอแจ้งเตือนแรงงานไทย ดังนี้ ๑) การเก็บผลไม้ป่า (ผลเบอร์รี่) เป็นงานหนักเนื่องจากต้องเก็บผลไม้ป่าในสภาพอากาศหนาวเย็น พื้นที่ลาดชัน เป็นภูเขาเนื่องจาก
เป็นป่าธรรมชาติไม่ใช่เก็บในฟาร์มบางครั้งต้องเดินทางเป็นระยะทางไกล ผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรงอาจเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุมีอันตรายถึงชีวิตได้ ๒) ผู้จะเดินทางไป
เก็บผลไม้ป่าจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปทางานไม่น้อยกว่า ๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ผู้เก็บผลไม้ป่าจะมี
ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ในสวีเดนหรือฟินแลนด์เป็นค่าที่พัก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าอาหารและอื่นๆ อีกประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ต่อวัน จึงต้องเก็บผลเบอร์
รี่ให้ได้มากกว่า ๕๐ กิโลกรัมต่อวัน จึงจะคุ้มค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในสวีเดนและฟินแลนด์ ๓) การพิจารณาวีซ่าเป็นอานาจของทางการสวีเดน และฟินแลนด์ หากมีการ
สมัครไปมาก แต่ทางการสวีเดนและฟินแลนด์ไม่อนุมัติวีซ่าให้เข้าไปทางานก็ไม่สามารถเดินทางไปทางานตามที่คาดหวังได้ ๔) ในแต่ละฤดูกาลไม่สามารถควบคุม
ธรรมชาติให้มีผลเบอร์รี่ออกมาจานวนมากได้ บางครั้งมีปัญหาอากาศแปรปรวนทาให้มีผลไม้ออกจานวนน้อย รวมทั้งราคาของผลไม้ในแต่ละปีขึ้นอยู่กับกลไกตลาดไม่มี
การประกันราคารายได้จึงอาจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และในปีนี้คาดว่าจะมีคนงานไทยสนใจไปทางานเป็นจานวนมาก ในขณะที่กรมการจัดหางานกาลังเจรจากับผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการเพิ่มรายได้แก่คนงานไทยและคัดกรองผู้รับซื้อที่จะนาคนงานไทยเข้าไปทางานให้เหมาะสม กรมการจัดหางานมีความห่ วงใยคนงานจ่ายเงิน
แล้วไม่ได้เดินทางจึงขอย้าเตือนคนงานที่สนใจจะไปทางานเก็บผลไม้ป่าให้คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจและอย่าหลงเชื่อคาชักชวนใดๆ หรือจ่ายเงินก่อนทราบข้อมูลที่
ชัดเจนในเรื่องนี้ สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทางานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน
และประเทศฟินแลนด์ได้ท ราบหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริห ารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการ จัดหางาน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๖๗๐๘-๙ หรือ สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตาบลแก่งเลิงจาน อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐–๑ ต่อ ๑๐๒ ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศและคุ้มครองคนหางาน ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน
โทร. ๑๖๙๔

๔

ข่าวงานแนะแนวอาชีพ
และอาชีพอิสระทีน่ า่ สนใจ
อำชีพของกลุ่มรับงำนไปทำที่บ้ำน
กำรทำกระเป๋ำแฟชั่น
กำรเข้ำสู่อำชีพ
เคยเป็นพนักงำนของบริษัทหรือโรงงำนเย็บกระเป๋ำ,อำยุมำกและ
สำมำรถรับงำนมำทำที่บ้ำนได้, มีฝีมือในกำรเย็บ,สำมำรถแบ่งเวลำ
ทำงำนอย่ำงอื่นที่บ้ำนตัวเองได้,มียอดสั่งงำนจำนวนมำก,มีตลำดที่
แน่นอน
ลักษณะกำรทำงำน
ออกแบบ ตัดตำมแบบ เย็บ
คุณสมบัติของผู้ประกอบอำชีพ
ต้องมีพื้นฐำนในกำรตัดเย็บกระเป๋ำมำก่อน อดทน ใจรัก
ควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน หรือกำรประกอบอำชีพ
มีหน่วยงำนของรัฐบำลคอยช่วยเหลือและส่งเสริมกำรลงทุน
รำยได้ดี มียอดสั่งผลิตสินค้ำ มีตลำดที่แน่นอน
ข้อมูลกำรติดต่อ
นำยสมควร เหล่ำวงษี บ้ำนลำด หมู่ที่ 18 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย
จ.มหำสำรคำม โทร.096-1193581
ข้อมูลอื่นๆที่น่ำสนใจในกำรประกอบอำชีพ
เป็นสินค้ำ หลำกหลำยรูปแบบ มีหลำยขนำด หลำยรำคำ และ
สำมำรถแบ่งขำยทั้งส่งและปลีก รำคำถูก สวยงำม สำมำรถรับไป
จำหน่ำยได้ในรำคำกันเอง

อำชีพของผู้สูงอำยุ
กำรทอผ้ำไหมมัดหมี่ลำยสร้อยดอกหมำก

กำรเข้ำสู่อำชีพ
เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ทำสืบทอดต่อกันมำแต่เดิม จำกรุ่น
สู่รุ่นเป็นเวลำช้ำนำนมำแล้ว,เป็นกำรอนุลักษณ์ศิลปของ
ท้องถิ่นของตนเองร่วมด้วย
ลักษณะกำรทำงำน
เลี้ยงไหมปลูกหม่อน มัดหมี่ลำยสร้อยดอกหมำกกำรทอ
คุณสมบัติของผู้ประกอบอำชีพ
ต้องมีพื้นฐำนในกำรเลี้ยงไหม มัดหมี่ และทอผ้ำ
อดทน ใจรัก
ควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน หรือกำรประกอบอำชีพ
มีหน่วยงำนของรัฐบำลคอยช่วยเหลือและส่งเสริม
กำรตลำด รำยได้ดี ลอกเลียนแบบยำกจึงทำให้สินค้ำมี

รำคำแพงและหำยำก
ข้อมูลกำรติดต่อ
นำงสมจิตร บุรีนอก บ้ำนกุดรัง อ.กุดรัง จ.
มหำสำรคำม โทร.043-728 259

ข้อมูลอื่นๆทีน่ ่ำสนใจในกำรประกอบอำชีพ
เป็นสินค้ำ OTOP 5 ดำว เป็นลำยประจำจังหวัด เป็น
สินค้ำที่มีขั้นตอนกำรผลิตที่ยำกและละเอียดมำก ได้รับ
รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดงำนบุญเบิกฟ้ำและงำนกำชำด
ประจำปี 2544 สินค้ำมีหลำกหลำยรูปแบบ มีทั้งเสื้อแบบ
สำเร็จรูป ผ้ำถุง ชุดพื้นเมือง ใช้สีธรรมชำติ

๕

สถำนกำรณ์จ้ำงงำนจังหวัดมหำสำรคำม

๖

ข่าวงานต่างด้าว
กรมกำรจัดหำงำน เตรียมออกใบอนุญำตทำงำนในรูปแบบ E-Work Permit
นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ขณะนี้กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขอรับใบอนุญำต กำรออก
ใบอนุญำตและกำรแจ้งกำรทำงำนของ คนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งมีสำระสำคัญคือ ใบอนุญำตทำงำน
ในรูปแบบ E - Work Permit จะเป็นใบอนุญำตทำงำนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบบัตรพลำสติก หรือสมำร์ทกำร์ด
(Smart card) ซึ่ ง ง่ำ ยต่ อ กำรพกพำ มี ระบบป้อ งกั น ในกำรปลอมแปลง และง่ ำยในกำรตรวจสอบ โดยเจ้ ำ หน้ำ ที่ ส ำมำรถใช้
โทรศัพท์มือถือแบบสมำร์ทโฟน (Smart Phone) ตรวจสอบจำก QR Code ที่ปรำกฏบนบัตร ซึ่งจะช่วยอำนวยควำมสะดวกแก่
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคงในกำรตรวจสอบแรงงำนต่ำงด้ำวได้เป็นอย่ำงดี
นายปรีชา อินทรชาธร กล่ำวเพิ่มเติมอีกว่ำ กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน จะดำเนินกำรออกใบอนุญำตทำงำน
ให้กับแรงงำนต่ำงด้ำวที่นำเข้ำตำมบันทึกควำมตกลงหรือบันทึกควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยทำไว้กับรัฐบำลตำงประเทศ (MOU) โดยจะ
ได้รับใบอนุญำตทำงำนแบบ E - Work Permit ภำยในเดือนเมษำยนนี้ ณ ศูนย์แรกรับเข้ำทำงำนและสิ้นสุดกำรจ้ำงจังหวัดสระแก้ว
หนองคำย และตำก ซึ่งจะนำร่องในจังหวัดตำกเป็นแห่งแรก ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยควำมสะดวกให้กับนำยจ้ำงและแรงงำน
ต่ำงด้ำว สำหรับแรงงำน MOU ที่ได้รับใบอนุญำตทำงำนแบบเดิม เมื่อมำขอต่ออำยุใบอนุญำตทำงำน จะได้รับใบอนุญำตทำงำน
แบบ E - Work Permit เช่นกัน

กฎหมายแรงงาน
ที่ควรทราบ
กระทรวงแรงงำนไต้หวันออกมำตรำกำรรองรับกำรปรับแก้กฎหมำยกำรจ้ำงงำน มำตรำ 52

สำนักงำนแรงงำน ณ กรุงมะนิลำไทเป ปรับแก้กฎหมำยกำรจ้ำงงำนของไต้หวัน ตำมมำตรำ52
เมื่อทำงำนครบตำมสัญญำ 3 ปี สำมำรถต่อสัญญำจ้ำงในไต้หวันได้โดยไม่ต้องกลับประเทศ มีผลใช้บังคับอย่ำงเป็น
ทำงกำรตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2559 โดยแรงงำนไทยที่ประสงค์จะทำงำนในไต้หวันต่อไปให้นำยจ้ำงยื่นคำร้อง
ขอต่อสัญญำใหม่ที่ไต้หวัน ณ ศูนย์บริกำรจ้ำงตรงของกรมพัฒนำกำลังแรงงำน กระทรวงแรงงำนไต้หวัน ยื่นคำร้อง
ก่อนครบสัญญำ2-4เดือน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแรงงำนไทยอย่ำงยิ่งเนื่องจำกไม่ต้องเสียค่ำบริกำรจัดหำงำนรอบใหม่
ให้กับบริษัทจัดหำงำนไทยเพื่อไปทำงำนไต้หวันอีก

๗

ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดมหำสำรคำม

๘

ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 มี.ค.2560 จัดอบรมโครงกำรเครือข่ำยชุมชนร่วม
รณรงค์ป้องกันกำรหลอกลวงและลักลอบไปทำงำนต่ำงประเทศ
รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนงัว อ.บรบือ
จ.มหำสำรคำม ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จำนวน 80 คน

วันที่ 1 เมษำยน ๒๕๖๐ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
มหำสำรคำม ร่วมกับมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมจัดกิจกรรมนัดพบ
แรงงำน ณ อำคำรพลศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โดยมีท่ำนรอง
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม (นำยภูสิต สมจิตต์) เป็นประธำนพิธี
เปิดฯ มีผู้ร่วมงำนประมำณ 700 คน ลงทะเบียนสมัครงำน 322 คน
มีนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรรับสมัคร 66 แห่ง ตำแหน่งงำนว่ำง
1,942 อัตรำ บรรจุงำนทันที่ 36 คน

วันที่ 4 เม.ย.๒๕๖๐ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำมจัด
ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคำร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับ
งำนไปทำที่บำ้ น ณ ห้องประชุมสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
จำวน 6 กลุ่ม

วันที่ 11 เม.ย.2560 นำยปรีชำ อินทรชำธร จัดหำงำนจังหวัด
พร้อมเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม ร่วมรดน้ำ
ขอพรผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม ณ จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
มหำสำรคำม ในงำนมีจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำพื้นบ้ำนเพื่อเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัด

