กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎำคม 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
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สาระดีๆในเล่ม

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

คณะผู้จัดทำ

ผลกำรปฎิบัติงำน เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๐
- ออกตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว ในพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดมหำสำรคำม (7 มิ.ย.60)
- โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 (14 มิ.ย.60) ณ ห้องประชุมองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม
จำนวน 80 คน
- ออกเยี่ยมคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ และตรวจสอบสิทธิตาม
มำตรำ 35 ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม
จำนวน 1 คน (15 มิ.ย.60)
- สารวจข้อมูลผู้ที่มีทักษะพิเศษ ในพื้นที่อาเภอกันทรวิชัย และ
อำเภอโกสุมพิสัย จำนวน 15 คน

ที่ปรึกษำ
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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แผนปฏิบัติงำนเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๐
- (6 ก.ค.๖๐) ออกเยี่ยมสถำนประกอบกำรเพื่อขอตำแหน่ง
งำนนักเรียน/นักศึกษำ และตำแหน่งงำนทั่วไป พื้นที่
อำเภอบรบือ จังหวัดมหำสำรคำม
- (13 ก.ค.60) ให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
(นักเรียน/นักศึกษำ) ณ ตำบลกำพี้ อ.บรบือ อ.เมือง จ.
มหำสำรคำม
- (4,18 และ25 ก.ค.60) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุก
ในเขตพื้นที่เสี่ยง ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงยืน จังหวัด
มหำสำรคำม
- (14 ก.ค.60) ฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุตามโครงการขยายโอกาส
กำรมีงำนทำให้ผู้สูงอำยุ ( ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้
ผู้สูงอำยุ) ในพื้นที่ตำบลเขวำ อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม
- (7 ,14,21, และ 28 ก.ค.๖๐) ออกตรวจสอบกำรทำงำน
ของคนต่ำงด้ำว ในพื้นที่จังหวัดมหำสำรคำม
- (20 ก.ค.60) กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
ณ โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ อ.นำเชือก จ.มหำสำรคำม
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ข่าวจัดหางานในประเทศ
กรมกำรจัดหำงำน เปิดให้บริกำรหำงำนผ่ำน APPLICATION
ในชื่อ SMART JOB CENTER
นำยปรีชำ อินทรชำธร จัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนเปิดให้บริกำร
หำงำนผ่ำน APP ง่ำย สะดวก รวดเร็ว รองรับทั้งระบบ IOS และแอนดรอยด์ โดยกรมกำรจัดหำงำนได้พัฒนำ Moblie Application ใน
ชื่อ SMART JOB CENTER ซึ่งให้บริกำรค้นหำตำแหน่งงำนว่ำงทั่วประเทศง่ำย ๆ โดยผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว
แก่คนยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นกำรตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล หรือให้คนหำงำน นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร สำมำรถเข้ำถึงระบบ
สำรสนเทศและกำรบริกำรของภำครัฐอย่ำงทั่วถึง และเท่ำเทียมกัน โดยพัฒนำให้สำมำรถใช้ง ำนได้บนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ 2
ระบบปฏิบัติกำร คือ ระบบปฎิบัติกำร IOS สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก App Store และระบบแอนดรอย์ (Android) สำมำรถดำวน์
โหลดได้จำก Play Store โดยพิมพ์คำว่ำ Smart Job Center
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม จึงขอประชำสัมพันธ์ให้นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร และคนหำงำนให้ไ ด้
ทรำบและใช้บริกำรอย่ำงทั่วถึง สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำยจัดหำงำนในประเทศ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
โทรศัพท์ 0 4397 1320-1 ต่อ 101

ข่าวต่างประเทศ
เตือนภัย ! คนหางาน อย่า ! ลักลอบไปทางานนวดในจีนพบถูกเบี้ยวค่าจ้าง ต้องอยู่อย่างหวาดกลัว
กระทรวงแรงงานเตือนพนักงานนวดแผนโบราณไทย อย่าลักลอบเข้าไปท้างานในจีน ย้ามีความผิดตามกฎหมาย พบถูกลอยแพอยู่ในจีน เสียเงินฟรี ไม่มี
งานให้ท้า ซ้าถูกเบียวค่าจ้าง แนะตรวจสอบให้ชัดเจนกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจ

ข่าวจัดหางานต่างประเทศ

นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ขณะนีมีคนหางานลักลอบไปท้างานนวดแผนโบราณที่ประเทศจีนแล้วถูกนายจ้างลอยแพ หลังจ่าย
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้นายหน้าไทยและจีน พร้อมค่าประกันสัญญาให้กับนายจ้างแล้วรวม ๖๐,๐๐๐ บาทต่อราย ท้างานได้เพียง ๗ เดือน ส่วนเดือนสุดท้า ย
นายจ้างยังไม่จ่ายค่าจ้าง ซ้ายังยึดพาสปอร์ต โดยอ้างว่าจะต่อวีซ่าให้ แต่ภายหลังกลับคืนพาสปอร์ตโดยอ้างว่าไม่สามารถต่อวีซ่าให้ได้ และยังหยุดกิจการชั่วคราว ท้าให้
ต้องกลายเป็นคนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และอยู่อย่างหวาดกลัว ต้องขอความช่วยเหลือจากทางการกลับประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องนี กรมการจัดหางานขอย้า
เตือนว่า การไปท้างานนวดในประเทศจีนนัน กฎหมายของจีนยังไม่เอือต่อการน้าแรงงานต่างชาติเข้าไปท้างาน ซึ่งที่ผ่านมามีคนหางานไทยหลายรายถูกนายหน้าหลอก
ไปท้างาน และต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมายดังเช่นที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะไปท้างานในต่างประเทศ จะต้องไปอย่ างถูกต้องตาม
กฎหมาย อย่าลักลอบเข้าเมืองแล้วแอบไปท้างานโดยใช้วีซ่าผิดประเภท หรือไม่มีใบอนุญาตท้างาน และควรรู้ข้อมูลเบืองต้น เพื่อมิให้ต้องตกเป็นเหยื่อการถูกเอารัดเอา
เปรียบ โดยขอให้ตรวจสอบต้าแหน่งงาน บริษัทจัดหางาน หรือบริษัทที่รับสมัครงานโดยตรง สัญญาจ้างต้องมีรายละเอียดตรงกันทังภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นของ
ประเทศนัน ๆ ตลอดจนศึกษารายละเอียดของสวัสดิการต่าง ๆ โดยสัญญาจ้างจะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนัน ๆ
ก่อน ส้าหรั บประเทศจี นวีซ่า ที่ถูกต้องส้า หรับคนที่มาท้างานในจีนคือ วีซ่า ชนิด Z ที่จีนออกให้แก่ช าวต่า งชาติที่ไปท้างานในจี นรวมทังญาติที่ติดตามไป โดยระบุ
ระยะเวลาตามสัญญาการจ้างงาน ส่วนวีซ่าชนิด F ก็สามารถใช้ได้ แต่มีอายุเพียง ๖ เดือนเท่านัน
นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี ๒๕๖๐ (มกราคม – พฤษภาคม) มีแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้ไปท้างานใน
ประเทศจีน จ้านวน ๑๕๘ คน และแจ้งการเดินทางกลับ (Re-entry) จ้านวน ๗๙ คน โดยส่วนใหญ่ไปท้างานต้าแหน่งช่างคุมเตาหลอมแก้ว และเตาเผาเครื่องดินเผา
รองลงมาเป็นวิศวกร หัวหน้างานทั่วไป ทังนี เป็นพนักงานนวดแผนโบราณจ้านวน ๕ คน และ Re-entry จ้ านวน ๘ คน กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์
คนหางานว่าอย่าลักลอบเข้าไปท้างานนวดแผนโบราณที่จีน เพราะเป็นการกระท้าที่ผิดกฎหมาย เสี่ยงต่อการถูกลอยแพ เสียเงินฟรี ไม่มีงานให้ท้า ซ้ายังต้องอยู่อย่าง
หลบซ่อนอีกด้วย หากประสงค์จะไปท้างานต่างประเทศขอให้ติดต่อที่ส้านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน ที่ ๑-๑๐ หรือ

โทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
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ข่าวงานแนะแนวอาชีพ
และอาชีพอิสระทีน่ า่ สนใจ
กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ
ขั้นตอนกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ
ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมโรงเรือนสำหรับเพำะเห็ดนำงฟ้ำ
กำรเตรียมโรงเรือนสำหรับเพำะเห็ดนำงฟ้ำ
สำหรับโรงเรือนเพำะเห็ดนำงฟ้ำนั้นควรมี
ขนำด 2 x 15 x 2 (กว้ำง x ยำว x สูง) เมตร ซึ่งจะวำง
ก้อนเชื้อเห็ดนำงรม และเห็ดนำงฟ้ำได้ประมำณ 4,000
ก้อน โรงเรือนควรเป็นแบบที่สร้ำงง่ำย ลงทุนน้อย และวัสดุที่จะนำมำสร้ำงเป็นโรงเรือนนั้น
จะต้องหำง่ำยที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นวัสดุที่มำจำกธรรมชำติ เช่น ฟำง, หญ้ำแฝก, ไม้ไผ่ เป็นต้น
สำหรับกำรสร้ำงโรงเรือนให้เหมำะสมนั้นควรสร้ำงในที่เย็นชื้นและสะอำดปรำศจำกศัตรูของ
เห็ดที่จะเข้ำมำรบกวน หลังคำมุงจำกหรือแฝก แล้วคลุมทับด้วยสะแลนอีก 1 ชิ้น กำรคลุม
หลังคำขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดด้วย เพื่อป้องกันลม ลมแรง ลมค่อย ลมหนำว ลมแห้งแล้ง
สภำพลม สภำพอำกำศ มีผลกระทบต่อกำรออกดอกของเห็ดได้เช่นเดียวกัน ปิดประตูด้วย
กระสอบป่ำนหรือแผ่นยำง ปูพื้นด้วยทรำย เพื่อเก็บควำมชื้น ทิศทำงลม ก้อมีส่วนสำคัญในกำร
โรงเพำะเห็ด ต้องดูทิศทำงของลมเหนือลมใต้เพื่อป้องกันกำรพัดพำเชื้อโรค ที่จะมีผลต่อก้อน
เห็ด และกำรออกดอกของเห็ด
กำรสร้ำงโรงเรือนเพำะเห็ดนำงฟ้ำขนำด 2 x 15 x 2 มีทั้งหมด 4 ด้ำนด้วยกัน
ซึ่งแต่ละด้ำนสำมำรถเก็บก้อนเชื้อเห็ดนำงรม และเห็ดนำงฟ้ำได้ถึง 1,000 ก้อน ซึ่งกำรทำ
โรงเรือนในลักษณะนี้ ใช้พื้นที่รวมแล้วแค่ประมำณ 60 ตำรำงเมตรเท่ำนั้น วัสดุในกำรทำงำนก็
ใช้ที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ เช่น ไม้ไผ่ ไม้ยูคำ หรือ อื่น ๆ ตัวเสำก็อำจจะใช้ไม้ที่มีขนำดใหญ่เพื่อ
ควำมแข็งแรงของโรงเรือน หลังคำก็ใช้หญ้ำแฝก ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมำะกับกำรทำโรงเรือนเป็น
อย่ำงดี เนื่องจำกสำมำรถกักเก็บควำมร้อนชื้นได้ดี เป็นภูมิอำกำศที่เห็ดนำงรม และเห็ดนำงฟ้ำ
ชอบ
ขั้นตอนที่ 2 กำรทำก้อนเชื้อเพำะเห็ดนำงฟ้ำ
วิธีกำรทำก้อนเชื้อเพำะเห็ดนำงรม และเห็ดนำงฟ้ำ

กำรทำก้อนเชื้อเพำะเห็ดนำงฟ้ำนั้นจำเป็นต้องหำวัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมดังนี้ ได้แก่ ขี้เลื่อยยำงพำรำหรือขี้
เลื่อยไม้เนื้ออ่อน แต่ในทำงปฏิบัตินั้นขี้เลื่อยยำงพำรำจะ
ให้ผลดีที่สุด จำกนั้นก็หำส่วนผสมต่ำงๆเพื่อให้ได้คณ
ุ ค่ำ
ทำงอำหำรมำกยิ่งขึ้น และสูตรกำรทำก้อนเชื้อเห็ด
นำงรม และเห็ดนำงฟ้ำมีส่วนผสมหลัก ๆดังนี้
- ขี้เลื่อยยำงพำรำแห้งสนิท 100 กิโลกรัม
- รำละเอียด 6 – 8 กิโลกรัม
- ข้ำวโพดป่น 3 – 5 กิโลกรัม
- ปูนยิบซัม 1 กิโลกรัม
- หินปูนหรือผงชอล์ก 1 กิโลกรัม
- ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม
- น้ำ 80 กิโลกรัม
-

EM 1 ลิตร

เมื่อหำส่วนผสมมำครบแล้ว ก็ทำกำรตำกและกองขี้เลื่อยยำงพำรำไว้ประมำณ 7
วัน จำกนั้นค่อยทำกำรผสมโดยกำรเติมน้ำลงประมำณ 70 เปอร์เซนต์ ทดสอบโดยกำรกำ
ส่วนผสมถ้ำมีน้ำซึมตำมง่ำมมือแสดงว่ำกำรผสมนี้ผสมน้ำมำกเกินไปแต่ถ้ำเมื่อบีบแล้วขี้เลื่อย
แตกเป็น 3 ก้อนแสดงว่ำกำรผสมใช้ได้เรียกว่ำพอดีแล้วแต่ถ้ำว่ำถ้ำกำแล้วแบมือออกแล้วขี้
เลื่อยจับตัวไม่เป็นก้อนแสดงว่ำเติมน้ำน้อยจนเกินไป เมื่อผสมเข้ำกันได้ที่แล้วก็ทำกำรกรอกใส่
ถุงเพำะเห็ด ใส่ให้ได้น้ำหนักประมำณ 800 – 900 กรัม หลังจำกนั้นก็ทำกำรรวบปำกถุง
กระทุ้งกับพื้นให้แน่นพอประมำณหลังจำกนั้นก็ทำกำรใส่คอขวด

ขั้นตอนที่ 3 กำรหยอดเชื้อและบ่มเชื้อเห็ดนำงฟ้ำ
กำรหยอดเชื้อและบ่มเชื้อเห็ดนำงฟ้ำ
เมื่อทำก้อนเชื้อเสร็จแล้ว เรำก็จะนำก้อนเชื้อที่ได้ทำกำรหยอดเชื้อและบ่ม
เชื้อเห็ดนำงรม และเห็ดนำงฟ้ำตำมลำดับ โดยก่อนอื่นก้อนเชื้อที่ได้นั้นเรำก็จะนำมำทำ
กำรนึ่งเพื่อฆ่ำเชื้อ ถ้ำมีหม้อนึ่งควำมดันอยู่แล้วก็ให้นึ่งที่ควำมดัน 25 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
โดยทำกำรนึ่งที่ระยะเวลำประมำณ 1 – 2 ชั่วโมง ถ้ำไม่มีหม้อนึ่งควำมดันอำจใช้หม้อนึ่ง
จำกถังน้ำมัน 200 ลิตร แทนก็ได้ แต่จะต้องทำกำรนึ่งประมำณ 3 ครั้ง โดยทำกำรนึ่งที่
อุณหภูมิ 100 อำศำเซลเซียส นึ่งที่ระยะเวลำประมำณ 2-3 ชั่วโมง และทำกำรนึ่ง
ทั้งหมด 3 ครั้ง เมื่อผ่ำนขั้นตอนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อเรียบร้อยแล้ว เรำก็จะทำกำรหยอดเชื้อ
เห็ดลงสู่ก้อนเชื้อ เชื้อเห็ดจำกเมล็ดข้ำวฟ่ำงควรหยอดเชื้อลงประมำณ 20 – 25 เมล็ด
เมื่อหยอดเชื้อลงสู่ก้อนเชื้อเห็ดเสร็จแล้ว ให้ทำกำรปิดปำกถุงก้อนเชื้อให้เรียบร้อย
หลังจำกทำกำรหยอดเชื้อลงในก้อนเชื้อเสร็จ เรำก็จะทำกำรบ่มเชื้อเห็ดในอีกขั้นตอน
หนึ่ง โดยกำรบ่มเชื้อนั้นต้องนำก้อนไปบ่มไว้ที่ระยะเวลำประมำณ 20-25 วัน กรรมวิธี
กำรบ่มก็ไม่ยุ่งยำกอะไร เพียงแต่ต้องเก็บให้เป็นระเบียบ ไม่ถูกแดด ไม่ถูกฝน ลมไม่โกรก
ไม่มีแมลง ไม่มีหนู อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก

ขั้นตอนที่ 4 กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดนำงฟ้ำ
กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดนำงรม และเห็ดนำงฟ้ำ
หลังจำกที่ได้เรำทำกำรบ่มเชื้อเห็ดนำงรม และเห็ดนำงฟ้ำเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นช่วง
ระยะเวลำของกำรเปิดดอกและทำกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดนำงรม และเห็ดนำงฟ้ำจะ
ออกดอกเมื่อมีควำมชื้นสูงพออำกำศไม่ร้อนมำก เมื่อถูกเหนี่ยวนำด้วยอำกำศเย็นตอน
กลำงคืนก็จะออกดอกได้ดี เทคนิคทีท่ ำให้ออกดอกสม่ำเสมอและดอกใหญ่สำมำรถทำได้
ดังนี้ เมื่อเก็บดอกเสร็จต้องทำควำมสะอำดหน้ำก้อนเชื้อโดยเขี่ยเศษเห็ดออกให้หมด งด
ให้น้ำสัก 3 วัน เพื่อให้เชื้อฟักตัวแล้วก็กลับมำให้น้ำอีกตำมปกติเห็ดก็จะเกิดเยอะ
เหมือนเดิมหรือเมื่อเก็บดอกเห็ดเสร็จก็ทำควำมสะอำดหน้ำก้อนเชื้อเหมือนเดิม แล้วรัด
ปำกถุงไม่ให้อำกำศเข้ำทิ้งระยะเวลำประมำณ 2 – 3 วัน ให้น้ำปกติหลังจำกนั้นก็เปิด
ปำกถุงก็จะเกิดดอกที่สม่ำเสมอเป็นกำรเหนี่ยวนำให้ออกดอกพร้อมกัน เมื่อเห็ดออกดอก
และบำนจนได้ขนำดที่ต้องกำรแล้ว ให้เก็บดอกโดยจับที่โคนดอกทั้งช่อ โยกซ้ำยขวำ-บน
ล่ำง แล้วดึงออกจำกถุงเห็ด ระวังอย่ำให้ปำกถุงเห็ดบำน ถ้ำดอกเห็นโคนขำดติดอยู่ให้
แคะออกทิ้งให้สะอำดเพื่อป้องกันกำรเน่ำเสีย เป็นสำเหตุทำให้เกิดหนอนจำกกำรวำงไข่
ของแมลงได้ กำรดูลักษณะดอกเห็ดที่ควรเก็บ คือดอกไม่แก่ หรืออ่อนจนเกินไป ดูที่ขอบ
ดอกยังงุ้มอยู่คือดอกที่เหมำะแก่กำรเก็บเกี่ยว ถ้ำขอบยกขึ้นแสดงว่ำแก่แล้ว ดอกเห็ดที่
แก่จัด และออกสปอร์เป็นผงขำวด้ำนหลังดอกเห็ด ต้องรีบเก็บออก เพรำะสปอร์จะเป็น
ตัวชักนำให้แมลงเข้ำมำในโรงเรือนเพำะเห็ดนำงรม และเห็ดนำงฟ้ำได้
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สถำนกำรณ์จ้ำงงำนจังหวัดมหำสำรคำม
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ข่าวงานต่างด้าว
แนะนำยจ้ำง นำเข้ำแรงงำนแบบ MOU ย้ำ! ยังไม่มนี โยบำยให้แรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยจดทะเบียน
นำยปรีชำ อินทรชำธร จัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม กล่ำวถึงกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ ว่ำปัจจุบัน
รัฐบำลยังไม่มีนโยบำยเปิดจดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองผิดกฎหมำย ดังนั้น นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่ประสงค์จะจ้ำง
แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ (กัมพูชำ ลำวและเมียนมำ) จะต้องดำเนินกำรนำเข้ำแรงงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยตำมระบบ MOU
เท่ำนั้น ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรได้ 2 กรณี คือ 1. นำยจ้ำงเป็นผู้ดำเนินกำรเอง 2. นำยจ้ำงมอบอำนำจให้ผู้รับอนุญำตดำเนินกำร
โดยนำยจ้ำงที่ต้องกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวทำงำนแต่ยังไม่มีแรงงำนต่ำงด้ำว สำมำรถดำเนินกำรได้โดยยื่นขอโควตำและคำร้องขอ
นำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตพื้นที่ที่สถำนประกอบกำรตั้งอยู่ ส่วนกรณีที่มีแรงงำนต่ำงด้ำว
อยู่แล้วและต้องกำรจ้ำงให้ถูกต้อง ขอให้นำยจ้ำงตรวจสอบเอกสำรแรงงำนต่ำงด้ำวว่ำมี 1. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย
(บัตรชมพู ) ที่ด้ ำนหลังเป็นใบอนุญ ำตท ำงำนและยังไม่หมดอำยุ หรื อ 2 .มีหนั ง สือเดินทำง/เอกสำรแทนหนัง สือ เดิน ทำงที่
ประทับตรำวีซ่ำ Non Immigrant L-A ที่ยังไม่หมดอำยุ หรือ 3. มีใบอนุญำตทำงำนเล่มสีน้ำเงินที่ยังไม่หมดอำยุ หรือไม่ ซึ่งหำก
ตรวจพบว่ำมีเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งให้นำยจ้ำงไปติดต่อขออนุญำตทำงำนหรือขอเปลี่ยนนำยจ้ำงแล้วแต่กรณี ส่วนนำยจ้ำงที่มี
แรงงำนต่ำงด้ำวอยู่แล้วแต่ไม่มีใบอนุญำตทำงำนที่ออกโดยกรมกำรจัดหำงำน ถือเป็นกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวที่ผิดกฎหมำย ไม่
สำมำรถจ้ ำ งได้ สอบถำมรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส ำนั ก งำนจั ด หำงำนจั ง หวั ด มหำสำรคำม เว็ บ ไซต์ ก รมกำรจั ด หำงำน
www.doe.go.th/Mahasarakham

กฎหมายแรงงาน
ที่ควรทราบ
กรมการจัดหางาน ตั้งชุดสายสืบออนไลน์ หากพบการกระทาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายจะถูกดาเนินคดีตาม มาตรา 30
กรมการจัดหางานตังชุดเฉพาะกิจปราบปรามนายหน้าจัดหางานเถื่อนบนสื่อสังคมออนไลน์เฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ผู้ที่มีพฤติการณ์ว่าจะลักลอบไปท้างานในต่างประเทศ สกัดกันขบวนการค้ามนุษย์ จากกรณีที่คนไทยถูก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสาธารณรัฐเกาหลีปฏิเสธการเข้ าเมืองเพราะต้ องสงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้ าไปทางาน
ในสาธารณรัฐเกาหลี(กลุม่ ผีน้อย) ซึง่ อาจนาไปสูก่ ระบวนการลักลอบส่งคนไทยเข้ าไปทางานและแอบแฝงค้ าประเวณี
ในสาธารณรัฐเกาหลีนนั ้ กรมการจัดหางานตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวโดยหากตรวจพบผู้ใช้ เฟสบุ๊คหรื อไลน์
รายใดมีพฤติกรรมเข้ าข่ายการกระทาที่ผดิ กฎหมายก็จะเก็บรวบรวมภาพหรื อข้ อความดังกล่าวไว้ เป็ นหลักฐาน
ในการดาเนินคดีตามมาตรา 30 ข้ อหาจัดหางานให้ คนหางานไปทางานในต่างประเทศโดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนจัดหางานกลาง ตามพระราชบัญญัติจดั หางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
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ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดมหำสำรคำม
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ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2560 ท่ำนปลัดกระทรวงแรงงำน
(หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ) มำเป็นในพิธีเปิดโครงกำรสำน-สร้ำง-เสริมสุข
แรงงำนไทย ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลศรีสขุ อ.กันทรวิชัย จ.
มหำสำรคำม โดยมีหัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงแรงงำนจังหวัด
มหำสำรคำม ร่วมพิธีเปิดโครงกำรฯ

วันที่ 14 มิถุนำยน 2560 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม นำโดย
นำยปรีชำ อินทรชำธร จัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม จัดอบรมโครงกำรเผยแพร่
ควำมรู้เพื่อป้องกันกำรหลอกลวงคนหำงำน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม
จำนวน 80 คน

วันที่ 20 มิถุนำยน 2560 เวลำ 10.00 น .สำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดมหำสำรคำม ได้ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศิริมงคลใน
กำรทำงำน โดยมี นำยปรีชำ อินทรชำธร จัดหำงำนจังหวัด
มหำสำรคำม หัวหน้ำส่วนรำชกำรกระทรวงแรงงำนฯ และ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนสังกัดกระทรวงแรงงำนร่วมทำบุญครั้งนี้

วันที่ 2๑ มิถุนำยน 2560 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
มหำสำรคำม ออกปฏิบัติงำนร่วมกับจังหวัดมหำสำรคำมตำม
โครงกำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ และหน่วย
บำบัดทุกข์ สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชนจังหวัดมหำสำรคำม (จังหวัด
เคลื่อนที่) ณ บ้ำนหนองแสง หมู่ 13 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง
จังหวัดมหำสำรคำม

