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บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงานประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2559 ขอรายงานบทสัมภาษณ์พิเศษ “คุณพศิน อุตตวงษ์ นักธุรกิจน�ำเข้า
ส่งออกสินค้าเกษตร ไทย-จีน ตัวอย่างของคนวัยทีน” ตามด้วยสายด่วน 1694 ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนี้ เตือนแรงงานไทย
ในสิงคโปร์ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะหลัง 22.30 น. ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,500 บาท จ�ำคุกสูงสุด 3 เดือน ตามด้วย การน�ำเข้า
แรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายภายใต้ MOU ท�ำได้ 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) อีกทั้งกรมการจัดหางาน
เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต...สะดวก สบาย ง่าย ท�ำได้ทุกที่
ส่วนมองภูมิภาคฉบับนี้เริ่มด้วยภาคเหนือ 4 จังหวัดล้านนา ลุยรถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงใหม่” ตามด้วยภาคตะวันตก
เปลี่ยนสนามรบสู่สนามลงทุน “บ้านพุน�้ำร้อน” ผู้น�ำผลิต-ส่งออก ใหญ่สุดในอาเซียน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหารเดินหน้า
ขับเคลื่อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ยังมี English for Career บทสนทนาภาษาอังกฤษ Job Application (การสมัครงาน) สารพัน ปัญหา รอบรั้ว รอบโลก
ไทย-เมียนมา MOU เน้นความร่วมมือแก้ปัญหาด้านแรงงานตามหลักสากล อาชีพมั่นคงเดือนนี้ ขอน�ำเสนอ 10 อันดับสาขาอาชีพวิศวกร
รายได้ดีที่สุด Smart Doe รมว.แรงงาน ย�้ำ นายจ้าง-ลูกจ้างกลมเกลียว ใช้ “ประชารัฐ” พัฒนาฝีมือรับไทยแลนด์ 4.0 แก้ขาดแคลนแรงงาน
และปิดท้ายด้วย ร้อยแปดพันเรื่องในหัวข้อ ช่วงชีวิตในการออมเปลี่ยนจาก 20-40-20 เป็น 20-40-60
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Special Report

สารบัญ

• “คุณพศิน อุตตวงษ์ นักธุรกิจน�ำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร ไทย-จีน ตัวอย่างของคนวัยทีน”
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• เตือนแรงงานไทยในสิงคโปร์ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะหลัง 22.30 น. ฝ่าฝืนมีโทษปรับ
2,500 บาท จ�ำคุกสูงสุด 3 เดือน
• การน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายภายใต้ MOU ท�ำได้ 4 สัญชาติ
(เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)
• กรมการจัดหางาน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
ผ่านอินเตอร์เน็ต...สะดวก สบาย ง่าย ท�ำได้ทุกที่
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สายด่วน 1694

มองภูมิภาค
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• 4 จังหวัดล้านนา ลุยรถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงใหม่”
• เปลีย่ นสนามรบสู่สนามลงทุน “บ้านพุน�้ำร้อน” ผู้น�ำผลิต-ส่งออก ใหญ่สุดในอาเซียน
• มุกดาหารเดินหน้าขับเคลื่อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน
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• วิธีสังเกตส�ำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานเอกชน ที่จดทะเบียนถูกต้องในการประกอบธุรกิจ
จัดหางานในประเทศให้แก่คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง เป็นอย่างไร?
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• ไทย-เมียนมา MOU เน้นความร่วมมือแก้ปัญหาด้านแรงงานตามหลักสากล
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English for Career
สารพัน ปัญหา
รอบรั้ว รอบโลก
อาชีพมั่นคง

• 10 อันดับสาขาอาชีพวิศวกร รายได้ดีที่สุด

Smart DOE
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• รมว.แรงงาน ย�ำ 
้ นายจ้าง-ลูกจ้างกลมเกลียวใช้ “ประชารัฐ” พัฒนาฝีมอื รับไทยแลนด์ 4.0 แก้ขาดแคลนแรงงาน 11

ร้อยแปด พันเรื่อง

• ช่วงชีวิตในการออมเปลี่ยนจาก 20-40-20 เป็น 20-40-60

คณะผู้จัดท�ำ	 : กองวิจัยตลาดแรงงาน (Labour Market Research Division)

		 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th
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คุณพศิน อุตตวงษ์

หลายๆ คนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักธุรกิจ แต่จะมีสักกี่คน
ทีส่ ามารถเริม่ ต้นและจับหลักทางธุรกิจได้ตงั้ แต่อายุยงั น้อย นัน่ หมายถึง
โอกาสของการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก เพื่อสั่งสมประสบการณ์คงจะมี
นักธุรกิจไทยจ�ำนวนไม่มากทีม่ คี วามกล้าจะเริม่ ต้นท�ำธุรกิจระหว่างประเทศ
ด้วยตนเองตัง้ แต่ชว่ งวัย 20 ต้นๆ อย่าง “คุณพศิน อุตตวงษ์” เจ้าของ
แบรนด์ “Mandarin Best” ธุรกิจน�ำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรระหว่าง
ไทยกับจีน คุณพศิน อุตตวงษ์ เป็นคนจังหวัดเชียงราย คุณแม่เป็น
เจ้าของบริษทั “ประยงค์การเกษตร” ประกอบธุรกิจน�ำเข้าส่งออกสินค้า
เกษตรมานานกว่า 20 ปี
จุดเริ่มต้นของการท�ำธุรกิจด้วยตัวเอง เริ่มจากเรียนจบ
ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเสฉวน
ช่วงทีเ่ รียนอยูท่ มี่ หาวิทยาลัยเสฉวนนัน้ มีโอกาสเดินทางท่องเทีย่ วควบคู่
กับการส�ำรวจตลาดไปด้วย จนได้เรียนรู้การท�ำธุรกิจกับจีน ธุรกิจแรก
ที่ลองท�ำ  มีเพื่อนชาวจีนที่เรียนอยู่ในนครเฉิงตูชักชวนให้ท�ำธุรกิจ
ร่วมกัน โดยเดินทางมาพบกันที่ประเทศไทยเพื่อตกลงเซ็นสัญญา
ท�ำธุรกิจส่งออกร่วมกัน คุณพศินท�ำหน้าทีเ่ ป็นคนกลางในการรับซือ้ เผือก
และมังคุดจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกมายังตลาดเจียงหนาน มณฑล
กวางตุ้ง ผลของการท�ำธุรกิจแรกตลอด 6 เดือน ธุรกิจแรกจบลง
ด้วยความราบรื่น พร้อมกับผลก�ำไรครั้งแรกของชีวิตที่ 300,000 บาท
หลังจากนัน้ การส่งออกเผือกก็ได้ดำ� เนินมาถึงจุดอิม่ ตัว เพราะยังมีลกู ค้า
ไม่มากประกอบกับจีนเป็นแหล่งผลิตเผือกขนาดใหญ่ หากมีผลผลิตออก
มามากราคาก็จะถูกกว่าเผือกไทย ท�ำให้ต้องมองหาสินค้าตัวใหม่แทน
ธุรกิจน�ำเข้าส้มกับเป้าหมายการสร้างแบรนด์ “Mandarin Best”
จากจีน คุณพศินมองเห็นโอกาสที่ส้มจากประเทศจีนน่าจะท�ำตลาด
ได้ในประเทศไทยเพราะ “ส้มจีนนั้นอร่อย ไม่มีเม็ด ราคาถูก” (กก.ละ
20-30 บาท) คุณพศินตัดสินใจบินตรงไปดูไร่ส้มแมนดารินที่มณฑล
เจียงซี เพราะมีรสชาติดีเยี่ยม เมื่อถึงสนามบินพบว่ามีคนมารับและ
พาไปทีไ่ ร่สม้ เลยท�ำให้รสู้ กึ ถึงความมัน่ ใจและความจริงใจทีจ่ ะร่วมมือกัน
ท�ำธุรกิจ จึงตกลงท�ำสัญญาซื้อส้มแมนดารินล็อตแรกเป็นจ�ำนวน
6 ตู้คอนเทนเนอร์ คิดเป็นเงิน 3 ล้านบาท “ท�ำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย
ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญทั้งด้านผู้ผลิตในจีนและพฤติกรรมผู้บริโภค
ในไทยเอง” ผลปรากฏว่าไม่ราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ อุปสรรค
หลายด้าน ตลาดตาย มีคู่แข่งเยอะแบบชนิดคาดไม่ถึง โดยทั่วไป
ส้มแมนดารินทีเ่ พิง่ ออกผล มักมีสเี ขียวและมีรสออกเปรีย้ ว แต่คณ
ุ พศิน

คัดสรรเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงตามผู้บริโภคของคนไทยเรา
“สิง่ ทีไ่ ม่คาดฝันก็เกิดขึน้ ผมถึงกับช็อคเมือ่ รูว้ า่ สินค้าถูกปฏิเสธจากพ่อค้า
ที่มารอรับซื้อที่ตลาดไท ส้มแมนดารินเป็นสีเขียวไปหมดทุกแพ็ค”
ซึ่งนั่นหมายถึงการขายไม่ออก ความกล้าเสี่ยงบนพื้นฐานประสบการณ์
ที่มีอยู่ การศึกษาตลาดไม่ละเอียด ล้วนเป็นที่มาของความผิดพลาด
ในครั้งนี้ “ตอนนั้นผมอยู่ที่จีนและได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่ ตอนนั้น
ท่านยังไม่บอกความจริงว่าขายไม่ได้ เพียงแค่เน้นย�้ำว่า ส้มที่เหลืออีก
2 ตู้ เอาสีสวยก�ำลังดีไม่ตดิ เขียว หลังจากทีผ่ มรูค้ วามจริงต้องแก้ปญ
ั หา
โดยเก็บส้มแมนดาริน 4 ตู้แรกที่มาถึงไทยก่อนไว้ในห้องเย็นประมาณ
20 วัน เพื่อให้ผลส้มออกเหลือง ขาดทุนครั้งแรกแต่ไม่ขาดก�ำลังใจ
เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคง หลังจากที่รู้แล้วว่าต้องขาดทุนแน่นอนไม่ต�่ำกว่า
1,000,000 บาท ผมรู้สึกกดดันมาก ที่ส�ำคัญที่สุด คือ ไม่อยากท�ำให้
คุณแม่ตอ้ งผิดหวัง แต่คณ
ุ แม่ทา่ นให้กำ� ลังใจตลอดเวลา” “อย่าท้อนะลูก
ท�ำต่อไป ไม่เช่นนั้นจะขาดทุน เพราะเราอาจมีก�ำไรในล็อตหลังๆ
อีกอย่างถือเป็นการซื้อประสบการณ์เพื่อเปิดลู่ทางการท�ำธุรกิจในจีน
ของตัวเองด้วยนะลูก”
“ต้องรู้จักหัดสังเกตความต้องการของตลาด โดยเฉพาะเรื่อง
แพ็คกิง้ เป็นเทคนิคทีส่ ำ� คัญ” เมือ่ หายกังวลก็เริม่ ต้นใหม่ เริม่ เรียนรูก้ รณี
ศึกษาจากผู้ประสบความส�ำเร็จรายหนึ่ง ซึ่งท�ำให้ผมลุกขึ้นยืนเพื่อสู้ต่อ
“รายนี้อ่านเกมส์ขาดครับ ส้มเขียวเหมือนผมแต่คุณภาพสู้ของผมไม่ได้
จุดส�ำคัญอยูท่ ใี่ ช้แพ็คกิง้ หุม้ ผลส้มเป็นพลาสติกสีแดง ซึง่ ท�ำให้เห็นแล้ว
รู้สึกว่าส้มสุกแล้วเลยขายได้หมด แต่แพ็คกิ้งของผมเป็นสีขาวตัดกัน
เลยขายไม่ออกขาดทุนทันที ผมจึงรีบเปลีย่ นแพ็คกิง้ ใหม่อย่างเร่งด่วน”
ผมท�ำธุรกิจน�ำเข้าส้มแมนดารินจากจีนจนถึงตอนนี้ จ�ำนวนส้มที่สั่ง
เข้าไทยแล้วเป็นจ�ำนวนกว่า 45 ตูค้ อนเทนเนอร์ “จาก 6 ตูแ้ รกทีข่ าดทุน
ไป 1 ล้าน เป็นแรงบันดาลใจต่อยอดสู่อีกกว่า 40 ตู้ต่อมา”
เทคนิคการท�ำธุรกิจกับจีน เราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต
มีสัจจะ เอาใจใส่ลูกค้า สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นระหว่างเรากับลูกค้า
เข้ากับผู้ใหญ่ให้เป็นและต้องเรียนรู้ประสบการณ์ รู้จักเข้าสังคม
ข้อควรค�ำนึงถึงในการท�ำธุรกิจกับจีน เราต้องมีความ
ละเอียดถี่ถ้วน รู้จักรักษาความลับข้อมูลส�ำคัญทางธุรกิจของตนเอง
ที่ส�ำคัญการท�ำธุรกิจต้องมีการท�ำสัญญาระหว่างกันเพื่อเป็นหลักฐาน
ส�ำหรับในธุรกิจเกีย่ วกับสินค้าเกษตรนัน้ ละเอียดอ่อน ก่อนส่งมอบสินค้า
ต้องมีการส่งตัวแทนมาควบคุมดูแลตรวจงาน ต้องมีความเด็ดขาด
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นักธุรกิจน�ำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร
ไทย-จีน ตัวอย่างของคนวัยทีน

ว่ากันไปตามคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ ต้องมีความระมัดระวัง
ในการใช้ภาษาติดต่อสื่อสาร อักษรในเอกสารที่เป็นภาษาจีนต้องมี
ความชัดเจน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน โดยเฉพาะชื่อเรียกสถานที่ เช่น
ท่าเรือทีน่ ำ� เข้าส่งออกสินค้าทีภ่ าษาจีนและไทยเรียกไม่เหมือนกัน เป็นต้น
เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความล่าช้าในการ
ส่งสินค้าระหว่างกัน รวมถึงการเลือกบริษัทชิปปิ้งต้องเป็นรายใหญ่
เพราะมีข้อดี คือ สามารถรับผิดชอบได้ในกรณีที่สินค้าเกษตรเกิดความ
เสียหายระหว่างการขนส่ง
คุณพศิน อุตตะวงษ์ เป็นนักธุรกิจให้ค�ำจ�ำกัดความของ
“Golden Boy” ไว้ว่า เป็นเด็กวัยทีนรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่มีความใฝ่ฝัน
จะมีธรุ กิจเป็นของตัวเองสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวเข้าสูก่ ารแข่งขัน

ในแวดวงธุรกิจ หาแนวทางสร้างมิตรภาพ รู้จักผู้คนหลากหลายวงการ
เพื่อบุกเบิกต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่และช่องทางแห่งความส�ำเร็จในช่วงที่
อายุยังน้อย ความฝันของคุณพศิน คือ การเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
ที่ต่างๆ เพื่อเสาะหาช่องทางสร้างสรรค์ธุรกิจในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
“ขณะนี้เป็นการเริ่มต้นของผม ผมคิดว่าต้องปูแนวทางเบื้องต้นให้กับ
ตัวเราเองก่อนถึงจะไปได้ไกลกว่านี้ ในความคิดตอนนี้ที่อยากจะท�ำ คือ
การชักจูงเด็กรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดเหมือนกันมาร่วมกันสร้างสรรค์ธุรกิจ
ไปด้วยกัน และขยายออกไปเรื่อยๆ หากท�ำเพียงล�ำพังจะมีขีดจ�ำกัด
ซึง่ ตอนนีก้ ม็ เี พือ่ นชาวญีป่ นุ่ ชาวจีน และชาวต่างชาติทอ่ี ยูใ่ นรุน่ เดียวกัน
หลายรายพร้อมที่จะเดินก้าวไปด้วยกันกับผมแล้ว”
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�ำปาง
ข้อมูลจาก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู www.thaiembassy.org

สายด่วน 1694
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เตือนแรงงานไทยในสิงคโปร์

ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ
หลัง 22.30 น. ฝ่าฝืนมีโทษปรับ
2,500 บาท จ�ำคุกสูงสุด 3 เดือน
กรมการจัดหางาน แจ้งเตือนแรงงานไทยที่ท�ำงานใน เกาหลี และ ญี่ปุ่น โดยในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา มีคนหางานที่เดินทาง

สิงคโปร์ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในที่สาธารณะ สวนสาธารณะ
และพื้นที่ส่วนกลางของพื้นที่อาศัยของรัฐ หลังเวลา 22.30-07.00 น.
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับประมาณ 2,500 บาท หากกระท�ำผิดซ�้ำอาจ
ต้องโทษจ�ำคุกสูงสุด 3 เดือน และหากกระท�ำผิดในเขตควบคุมสุรา
จะต้องโทษสูงกว่าโทษพื้นฐานมากกว่า 10 เท่า
ขณะนีป้ ระเทศสิงคโปร์ออกกฎหมายเกีย่ วกับการดืม่ แอลกอฮอล์
ทุกชนิดในทีส่ าธารณะ สวนสาธารณะและพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของพืน้ ทีอ่ าศัย
ของรัฐ หลังเวลา 22.30-07.00 น. โดยเฉพาะในย่านลิตเติ้ลอินเดีย
และเกย์ลัง ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสุรา ทั้งนี้ อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์
ได้เฉพาะในบริเวณสถานที่ เช่น ผับ/ดิสโก้ หรือร้านอาหารเท่านั้น หรือ
หากซื้อจากร้านค้า/ร้านอาหารในตึกโกลเด้นมายคอมเพล็กต้องซื้อ
จากร้านที่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายจาก NEA/PLRD และ
อนุญาตให้ดื่มได้ภายในร้านเท่านั้น หากฝ่าฝืนมีโทษปรับประมาณ
2,500 บาท หากกระท�ำผิดซ�้ำอาจต้องโทษจ�ำคุกสูงสุด 3 เดือน และ
หากกระท�ำผิดในเขตควบคุมสุรา จะต้องโทษสูงกว่าโทษพืน้ ฐานมากกว่า
ถึง 10 เท่า ส่วนร้านค้าที่ขายแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาห้ามขาย มีโทษ
ปรับไม่เกิน 250,000 บาท ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่แรงงาน
ไทยเดินทางไปท�ำงานมากทีส่ ดุ เป็นล�ำดับที่ 4 รองจาก ไต้หวัน สาธารณรัฐ
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ไปท�ำงานประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 41,302 คน จ�ำแนกเป็น ปี 2559
(มกราคม-พฤษภาคม) จ�ำนวน 3,254 คน ปี 2558 จ�ำนวน 7,265 คน
ปี 2557 จ�ำนวน 8,191 คน ปี 2556 จ�ำนวน 10,728 คน และปี 2555
จ�ำนวน 11,864 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งการเดินทางไปท�ำงาน
ด้วยตนเอง ต�ำแหน่งช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมวางท่อก๊าซ
และน�้ำมัน
กรมการจัดหางาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทย
ทั้งที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์และก�ำลังจะเดินทางไปท�ำงานในประเทศ
สิงคโปร์ ควรปฏิบัติตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์อย่างเคร่งครัด
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�ำผิดกฎหมายเนื่องจากสิงคโปร์มีการก�ำหนด
บทลงโทษรุนแรงและเข้มงวด นอกจากนี้ ยังต้องเรียนรู้สภาพสังคม
ชีวติ ความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ และวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ดว้ ย
สอบถามข้อมูลได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ส�ำนักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 ส�ำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กรมการจั ด หางาน อาคารส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมเขตพื้ น ที่ 3
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-224-506708-9
หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
ที่มา : www.doe.go.th

การน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายภายใต้ MOU

กรมการจัดหางาน เผยนายจ้าง/สถาน

ประกอบการ สามารถน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ MOU ได้ 4 สัญชาติ คือ
เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา อนุญาตให้ทำ� งานได้ในอาชีพ
กรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน ส่วนสัญชาติเวียดนาม
อนุญาตให้ท�ำงานได้เฉพาะอาชีพกรรมกรในกิจการ
ก่อสร้าง และประมงทะเล
โดยนายจ้าง/สถานประกอบการทีม่ คี วามจ�ำเป็น
ต้องจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถด�ำเนินการได้ตาม
วิธกี ารน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในรูปแบบ MOU ซึ่งกรมการจัดหางานได้ปรับปรุงระบบการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าว
ตาม MOU ให้มีการด�ำเนินการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า ซึ่งในปัจจุบันได้เปิด
โอกาสให้นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวได้ 4 สัญชาติ คือ
เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
สามารถท�ำงานได้ในต�ำแหน่งอาชีพกรรมกรใน 24 กิจการ และคนรับใช้ในบ้าน
ส่วนสัญชาติเวียดนาม สามารถท�ำงานได้ในต�ำแหน่งกรรมกรเฉพาะในกิจการก่อสร้าง
และประมงทะเล   ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ภายใต้
ข้อก�ำหนดว่าแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายภายใต้ MOU จะไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ยกเว้นเงื่อนไข 4 กรณี
คือ นายจ้างตาย นายจ้างเลิกกิจการ นายจ้างกระท�ำทารุณกรรม และนายจ้างไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
การน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU เป็นมาตรการการแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวทีม่ สี ว่ นเชือ่ มโยงกับการค้ามนุษย์ได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
หากถูกจับจะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว 1 คน ส่วนแรงงานต่างด้าวจะต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่
2,000 จนถึง 100,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับตาม พ.ร.บ. การท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนัก
จัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
ที่มา : www.doe.go.th

กรมการจัดหางาน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัว

ผูป้ ระกันตนกรณีวา่ งงานผ่านอินเตอร์เน็ต... สะดวก สบาย ง่าย ท�ำได้ทกุ ที่
กรมการจัดหางาน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและ

รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
ลดขัน้ ตอนและค่าใช้จา่ ย ในการมาใช้บริการของกรมการจัดหางาน
โดยใช้เพียงหมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบ
สามารถใช้บริการได้แล้ววันนีท้ ี่ http://empui.doe.go.th/auth/index
กรมการจัดหางาน ได้พฒ
ั นาการให้บริการแก่คนหางาน
ที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน
ในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัว โดยให้สามารถขึ้นทะเบียน
ผูป้ ระกันตนและรายงานตัวได้ผา่ นระบบอินเตอร์เน็ตทาง http://
empui.doe.go.th/auth/index เพียงใช้เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ในการเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ลดขัน้ ตอนและค่าใช้จา่ ย ในการมาใช้บริการของกรมการจัดหางาน
จากเดิมผู้ประกันตนจะต้องมาขึ้นทะเบียนและรายงานตัว
ณ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือส�ำนักจัดหางานกรุงเทพ
เขตพื้นที่อย่างน้อย 7 ครั้ง (เป็นการขึ้นทะเบียน 1 ครั้ง และ
รายงานตัว 6 ครั้ง กรณีถูกเลิกจ้างและกรณีลาออก) ปรับปรุง

เป็นการด�ำเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแทนการด�ำเนินการ ณ ส�ำนักงานฯ
ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมามีผู้ประกันตนกรณีว่างงานมาติดต่อ
ที่ส�ำนักงานจัดหางานของกรมการจัดหางาน เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
กรณีว่างงานประมาณ 618,082 ราย หากประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาติดต่อราชการครั้งละ 100 บาท ผู้ประกันตนต้องเสียค่าบริการ
ในการติดต่อราชการเป็นจ�ำนวนถึง 432,657,400 บาท (618,082*7*100)
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ท�ำได้ 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)

ขั้นตอนการใช้บริการ มีดังนี้

1. การลงทะเบียนสมาชิก ใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน
และกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) เพื่อตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ความถู ก ต้ อ งจากกรมการปกครองเพื่ อ ให้ ส ามารถยื น ยั น
ตัวบุคคลได้ จึงจะสามารถลงทะเบียนสมาชิก โดยจะได้รหัสผ่าน
เพื่อใช้งานระบบฯ
2. การขึ้ น ทะเบี ย นผู ้ ป ระกั น ตนกรณี ว ่ า งงานครั้ ง แรก
เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ประกันตนสามารถน�ำแบบ
ค�ำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) พร้อมเอกสาร
ประกอบการยื่นแบบค�ำขอได้แก่ ส�ำเนาบัตรประชาชน ส�ำเนา

หน้าเลขบัญชีสมุดเงินฝากที่ต้องการให้เงินเข้าไปยื่น ณ ส�ำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัด/สาขาและส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ เพี่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
จากส�ำนักงานประกันสังคม
3. การรายงานตัว อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สามารถ
รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
ผู้ประกันตนกรณีว่างงานสามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วน
กรมการจัดหางาน 1694
ที่มา : www.doe.go.th
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4 จังหวัดล้านนา
ลุยรถไฟทางคู่
“เด่นชัย-เชียงใหม่”

โครงการลงทุนรถไฟทางคู่สาย “เด่นชัย-เชียงใหม่”

หลังจากส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เริ่มศึกษา
เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา ล่าสุดสรุปแนวเส้นทางที่จะก่อสร้างแล้ว
“สุชัย รอยวิรัตน์” ผู้จัดการโครงการ ระบุว่า แนวที่เหมาะสมที่สุด
เป็นการสร้างทางรถไฟขนาด 1 เมตร หรือ Meter Gauge ใหม่ 1 ทาง
ขนานกับทางรถไฟเดิม แนวเส้นทางจะพาดผ่านพื้นที่ 30 ต�ำบล
10 อ�ำเภอ ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย ต.เด่นชัย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย
จ.แพร่, ต.แม่ปาน ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่, ต.นาสัก ต.สบป้าด
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง, ต.หัวเสือ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง,
ต.กล้วยแพะ ต.พระบาท ต.ชมพู ต.สบตุ๋ย ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง
จ.ล�ำปาง, ต.ปงยางคก ต.ห้างฉัตร ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล�ำปาง,
ต.ทาปลาดุก ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล�ำพูน, ต.ศรีบัวบาน ต.ป่าสัก
ต.บ้านกลาง ต.เวียงยอง ต.เหมืองง่า ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ล�ำพูน และ
ต.สารภี ต.ยางเนิ้ง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ต.ท่าศาลา
ต.วัดเกด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รวม 189 กม.
โดยโครงการจะใช้เงินลงทุน 61,068 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง
60,312 ล้านบาท และค่าเวนคืนที่ดิน 756 ล้านบาท มีที่ดินที่
จะถูกเวนคืนรวม 630 แปลง 655 ไร่ แยกเป็นที่ดินมีโฉนด 502 แปลง
428 ไร่ และที่ดิน ส.ป.ก. 128 แปลง 227 ไร่
ส�ำหรับแนวเส้นทาง “ช่วงสถานีเด่นชัย-สถานีห้างฉัตร”
จะใช้แนวเดิมเป็นหลัก แต่จะปรับแนวใหม่ช่วง “สถานีห้างฉัตรสถานีล�ำพูน” จะสร้างแนวรถไฟใหม่ทั้งหมด และช่วง “สถานีล�ำพูนสถานีเชียงใหม่” จะสร้างทางใหม่ขนานกับแนวรถไฟเดิม โดยตลอด
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เส้นทาง 189 กม. เป็นทางรถไฟระดับพื้น 103 กม. ทางยกระดับ
44 กม. และสะพานบก 25 กม. นอกจากนี้ จะมีอโุ มงค์เดีย่ วทางคูบ่ ริเวณ
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จ.ล�ำปาง ความยาว 3.91 กม. และบริเวณ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ล�ำพูน ความยาว 1.06 กม.
รวมทั้งทางยกระดับความยาว 1.2 กม. เพื่อเป็นการลดผลกระทบ
ต่อการสูญเสียพืน้ ทีป่ า่ ไม้ ด้านทีต่ งั้ สถานี “สุชยั ” ระบุจะมีทงั้ หมด 18 สถานี
ได้แก่ สถานีปากปาน แก่งหลวง ห้วยแม่ต้า บ้านปิน ผาคัน
ปางป๋วย แม่จาง แม่เมาะ ศาลาผาลาด แม่ทะ หนองวัวเฒ่า นครล�ำปาง
ห้างฉัตร ศาลาแม่ทา ล�ำพูน ป่าเส้า สารภี และเชียงใหม่ มีศูนย์ซ่อม
บ�ำรุง หรือเดโป้ ที่ อ.สารภี และศูนย์ขนส่งสินค้า (CY) 2 แห่งในพื้นที่
ต่อเนือ่ งกับศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงและที่ อ.ห้างฉัตร ทัง้ นีเ้ มือ่ โครงการสร้างเสร็จ
จะแก้ไขจุดตัดทางรถไฟจ�ำนวน 119 จุด ขณะที่ขั้นตอนหลังจากนี้
ทางส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะสรุปผลการศึกษา
เสนอต่อส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และกระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติโครงการต่อไป
ซึง่ โครงการนี้ จัดอยู่ในแผนแม่บทรถไฟทางคู่ปี 2558-2565 โดยจัดอยู่
ในบัญชีการลงทุนระยะที่ 2
ตามแผนจะใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในปี 2561
แล้วเสร็จและเปิดใช้ในปี 2565 จะมีผู้ใช้บริการประมาณ 3,963,535
เที่ยวคนต่อปี ขนส่งสินค้า จ�ำนวน 0.91 ล้านตันต่อปี จะเป็นการเปิด
ประตูการค้าภาคเหนือ โดยเฉพาะ จ.แพร่ จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง
ด้านโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบนไปโดยปริยาย
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�ำปาง
ข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2559

เปลี่ยนสนามรบสู่สนามลงทุน “บ้านพุนํ้าร้อน”

ผู้น�ำผลิต-ส่งออก ใหญ่สุดในอาเซียน

จากสนามซ้อมรบเนื้อที่ 8,000 ไร่เศษของกองทัพภาคที่ 1 กองพลทหารราบที่ 9

นายศั ก ดิ์ สมบุ ญ โต ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด กาญจนบุ รี

เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต�ำบลบ้านเก่า บริเวณด่าน
ถาวรบ้านพุน�้ำร้อน ซึ่งเป็นที่ตั้งด่านผ่านแดนถาวรออกไปเมืองทวาย ประเทศ
เมียนมา ทางกองทัพบกยินยอมมอบพื้นที่ที่เคยดูแลในด้านความมั่นคงให้ทาง
จังหวัดกาญจนบุรี น�ำมาพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน�้ำร้อนประมาณ
8,000 ไร่เศษ เรียบร้อยแล้ว โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14
มิถนุ ายน 2559 ทีผ่ า่ นมา ขณะนีก้ รมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ก�ำลังออกแบบคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ และยังได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อม
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีอีกว่า คนในจังหวัด
กาญจนบุรีจะต้องมีการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต จะต้องปรับตัว
ให้ทันและช่วงชิงความได้เปรียบไว้ก่อน

โดยในแบบผังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บ้านพุน�้ำร้อน
แบ่งเป็น 4 โซน คือ 1. พื้นที่ศุลกากร จ�ำนวน 1,000 กว่าไร่
2. พื้นที่จัดสร้างศูนย์ราชการ จ�ำนวน 3,000 ไร่ 3. พื้นที่ตั้งนิคม
อุตสาหกรรม จ�ำนวน 3,000 ไร่ และ 4. พื้นที่ชุมชนประกอบ
ธุรกิจ จ�ำนวน 1,400 ไร่ ส�ำหรับพื้นที่สร้างศูนย์ราชการคาดว่า
ต้องใช้เงินงบประมาณ จ�ำนวนกว่า 3 พันล้านบาท
ในขณะเดียวกัน โครงการถนนมอเตอร์เวย์สายกาญจนบุร-ี
บางใหญ่ (นนทบุรี) มีความคืบหน้าไปมาก โดยมีการจ่าย
ค่าเวนคืนทีด่ นิ และจะเปิดการประมูลหาบริษทั มาก่อสร้างในเดือน
มิถุนายนนี้

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ ข้อมูลเมื่อ 20 มิถุนายน 2559

มุกดาหารเดินหน้าขับเคลื่อน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เป็นประธานพิธเี ปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “นโยบายและทิศทางการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร” เดินหน้าร่วมผลักดันให้เป็นรูปธรรม
ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม
แกรนด์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี
นายสรสิทธิ์ ฤทธิส์ รไกร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า
จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนติดกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภาวะการค้าชายแดนไทย กับ สปป.ลาว
ที่ด่านพรมแดนจังหวัดมุกดาหาร มีมูลค่าสินค้าส่งออกในปี 2558 ถึง
93,000 ล้านบาทเศษ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่รัฐบาล
ได้ประกาศให้จงั หวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดน�ำร่อง ในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในระยะแรก ซึง่ รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเรือ่ งราคาทีด่ นิ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษมุกดาหารทีพ่ งุ่ สูงขึน้ มาก จังหวัดมุกดาหารได้เสนอทีด่ นิ ของรัฐบ้านพรานอ้น
ต�ำบลค�ำอาฮวน อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 1,080 ไร่เศษ
โดยจะให้เอกชนบริหารจัดการทั้งหมด ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2559
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอย่างแน่นอน ปัจจุบัน
กรมธนารักษ์ได้เปิดประมูล ประกาศคัดผูล้ งทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตัง้ แต่
วันที่ 11 เมษายน-19 พฤษภาคม 2559

ในส่วนของโครงสร้างพืน้ ฐาน จังหวัดมุกดาหารขอรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล เช่น การพัฒนาถนนสายหลักจากจังหวัด
มุกดาหาร-อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ถนนสายอ�ำเภอ
ค�ำชะอี-อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็น 4 เลน
การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมกับ
จังหวัดมุกดาหาร ทัง้ นี้ ในส่วนของการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการผลักดันให้มีการก่อสร้างขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและได้เสนอพื้นที่ให้รัฐบาลเพื่อ
พิจารณาแล้ว การสัมมนาครั้งนี้เพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารให้กับ
ทุกภาคส่วน กลุ่มเป้าหมายกว่า 1,000 คน
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วันนี้ก�ำลังเปลี่ยนไปเป็นสนามการค้าการลงทุนขนาดใหญ่ ภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
กาญจนบุรี เชือ่ มโยงภูมภิ าคอาเซียนควบคูไ่ ปกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา ส่งผลให้
ท้องที่ หมู่ 12 บ้านพุน�้ำร้อน ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลายเป็นที่หมายปองของ
นักลงทุนข้ามชาติไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ทุนจากประเทศญีป่ นุ่ จีน ฯลฯ จนถึงนักลงทุนแถวหน้าของเมืองไทย
ทัง้ กลุม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนยานยนต์ โลจิสติกส์ ท่องเทีย่ ว พาณิชยกรรมต่างๆ เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวย�้ำว่า รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนในฐานะเป็นประตูสู่ประเทศ

เพื่อนบ้าน ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพด้านการผลิต ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม มีท�ำเลที่ตั้งบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานราก ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลจาก : หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร

English for Career

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Job Application (การสมัครงาน)
บทสนทนาการสมัครงานและการกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ หากเราต้องการ

ไปสมัครงาน แน่นอนต้องมีการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เบือ้ งต้น หรือการสนทนากันรวมถึงการกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษด้วย เราอาจพบประโยคดังต่อไปนี้

Smart Job Magazine

หากเราเป็นผู้มาสมัครงาน สามารถใช้ประโยค ดังนี้
Do you know of any vacancies?
I have seen your advertisement in…
So I would like to apply for the position of…
I’m interested in this position.
Could I have an application form?

คุณรู้ไหมมีต�ำแหน่งอะไรว่างบ้าง
ผมเห็นโฆษณาของคุณใน…
ผมก็เลยอยากจะสมัครในต�ำแหน่ง…
ผมสนใจในต�ำแหน่งนี้
ฉันขอใบสมัครหน่อยได้ไหม

การกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ค�ำศัพท์ตา่ งๆ ทีค่ วรรู้ เช่น
Application form
Application Letter
Applicant/ Candidate
Position applied for/ Position desired

แบบฟอร์มการสมัครงาน
จดหมายสมัครงาน
ผู้สมัคร
ต�ำแหน่งทีส่ มัคร/ต�ำแหน่ง
ที่ต้องการ
To be completed in own handwriting. เขียนใบสมัครด้วยลายมือ
ตนเอง
Photo attached here
ติดรูปถ่ายตรงนี้
Expected salary
เงินเดือนที่ต้องการ
Personal data
ข้อมูลส่วนตัว
Date of birth
วันเดือนปีเกิด
Occupation/ Profession
อาชีพ
name
ชื่อ
age
อายุ
sex
เพศ
weight/ height
น�้ำหนัก/ ส่วนสูง
telephone
เบอร์โทรศัพท์
present address
ที่อยู่ปัจจุบัน
nationality
สัญชาติ
race
เชื้อชาติ

religion
education
related field
marital status
military status
identification card (ID Card)
issued by…
letter of recommendation
employment certificate
degree certificate
transcript
resume
seminars and special training courses

ศาสนา
การศึกษา
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
สถานภาพการแต่งงาน
สถานภาพทางทหาร
บัตรประจ�ำตัวประชาชน
ออกให้โดย…
หนังสือรับรองการท�ำงาน
ใบรับรองการผ่านงาน
ใบปริญญาบัตร
ใบแสดงผลการเรียน
ประวัติส่วนตัว
การสัมมนาและการฝึกอบรม
หลักสูตรพิเศษ
special skills
ความช�ำนาญพิเศษ
work experience
ประวัตกิ ารท�ำงานทีผ่ า่ นมา
person to notify in case of emergency ผูท้ ตี่ ดิ ต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิน
references
บุคคลอ้างอิง
guarantor
ผู้ค�้ำประกัน
applicant signature
ลายเซ็นผู้สมัคร

นี่เป็นเพียงตัวอย่างประโยคและค�ำที่เรามักเจอในใบสมัครงานภาษาอังกฤษนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการกรอก
ใบสมัครงานต่อผู้อ่านและผู้ที่ก�ำลังหางานท�ำอยู่ในขณะนี้ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าคะ.. Bye!!!
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ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com/2014/03/job-application.html

สารพัน ปัญหา
ถาม
ตอบ

วิธสี งั เกตส�ำนักงานจัดหางาน/บริษทั จัดหางานเอกชน ทีจ่ ดทะเบียนถูกต้องในการประกอบ
ธุรกิจจัดหางานในประเทศให้แก่คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง เป็นอย่างไร?
1. ต้องมีปา้ ยชือ่ ค�ำว่า บริษทั จัดหางาน....จ�ำกัด หรือห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดจัดหางาน....หรือส�ำนักงานจัดหางาน....
ติดด้านหน้าส�ำนักงานให้เห็นได้อย่างชัดเจน
2. ภายในส�ำนักงานจัดหางาน จะต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ซึ่งมีชื่อเต็มคือ
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานท�ำงานในประเทศ (แบบ จง.3) สีฟ้า โดยใคร และหมดอายุแล้ว
หรือไม่ หากไม่มี พึงสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นส�ำนักงานเถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
3. จะต้องติดรายชื่อลูกจ้างที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน (จง.28) ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายด้วยเช่นกัน
4. กรณีที่มีผู้แอบอ้างว่าเป็นผู้จัดการ ผู้รับอนุญาตตัวแทน หรือลูกจ้างของส�ำนักงานหรือบริษัทจัดหางานใด ไปติดต่อกับท่าน
เพื่อจะส่งไปท�ำงานกับนายจ้างที่ไหนก็ตาม ก่อนอื่นท่านสามารถขอดูบัตรประจ�ำตัวดังกล่าว ซึ่งจะมีลักษณะเป็นเล่มสีฟ้า
(แบบ จง.30) ว่าได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจริงหรือไม่และหมดอายุแล้วหรือยัง ที่ส�ำคัญจะต้องมีลายเซ็นของนายทะเบียน
จัดหางานกลางหรือนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดด้วย
5. เมือ่ ได้ตกลงกับส�ำนักงานจัดหางาน ว่าจะไปท�ำงานกับนายจ้างใด ผูร้ บั อนุญาตจัดหางานต้องจัดท�ำสัญญาจัดหางานกับผูส้ มัครงาน
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : www.ipd-doe.com

ไทย-เมียนมา MOU
เน้นความร่วมมือแก้ปัญหา
ด้านแรงงานตามหลักสากล

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนาง ออง ซาน ซู จี
ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงด้านแรงงาน 2 ฉบับ ระหว่าง
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นาย เต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ตรวจคนเข้าเมืองและประชากร เมียนมา
โดยฉบับแรกเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านแรงงาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะยอมรับในหลักการของความเท่าเทียม
และผลประโยชน์ร่วมกัน เพิ่มพูนความสัมพันธ์ ประโยชน์ระหว่างกัน
ในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึง
สนับสนุน พัฒนาความร่วมมือในด้านแรงงาน พร้อมมุ่งมั่นร่วมกัน
ในการส่งเสริมนโยบายการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานทีด่ ี เพือ่ ปรับปรุงศักยภาพ
และความสามารถของทั้งสองประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
จัดส่งและรับแรงงานระหว่างกัน ให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล
เพื่อป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์เพื่อการจ้างงาน
พร้อมร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาทักษะฝีมอื แรงงาน เพือ่ ยกระดับทักษะฝีมอื
ของก�ำลังคน และเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วย นอกจากนี้ จะท�ำงาน
เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ การเจรจาต่อรอง
ร่วมการร้องทุกข์และการบังคับใช้กฎหมาย การระงับข้อพิพาทแรงงาน
การประกันสังคม และการคุ้มครองแรงงาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การท�ำงานในเรือเดินทะเล การประกัน
การว่างงาน การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ และการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน รวมทัง้ การสนับสนุนการแลกเปลีย่ นการเยือนระหว่างบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ

ส�ำหรับฉบับที่สองเป็นบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน
วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและขยายความร่วมมือระหว่างกันในการ
จัดท�ำกรอบการด�ำเนินการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจ้างแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด�ำเนินการ
ตามกระบวนการที่เหมาะสมส�ำหรับการจ้างงาน มีกระบวนการส่งกลับ
แรงงานทีค่ รบก�ำหนดระยะเวลาการจ้างงานตามเงือ่ นไขให้กลับประเทศ
ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศ
ภาคี โดยบันทึกฯ นี้ จะครอบคลุมทัง้ กระบวนการส่งและรับ การคุม้ ครอง
สัญญาจ้าง การรับรองเอกสาร การอบรมและการให้ความรูแ้ รงงานก่อน
การเดินทาง การตรวจลงตรา อนุญาตท�ำงาน บริการสุขภาพ การส่ง
กลับประเทศต้นทาง การระงับข้อพิพาท หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
รวมทั้งความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการข้ามแดน
ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์เพือ่ การจ้างงาน และการจ้างแรงงานต่างชาติ
ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในกระบวนการส่งและรับจะต้องด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มีระบบการลงทะเบียนคนงาน
เพือ่ ไปท�ำงานต่างประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสรรหาและ
การตรวจร่างกาย และจะได้รับการเสนอสัญญาจ้างก่อนการเดินทาง
มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงทั้งเรื่อง ค่าใช้จ่าย ขั้นตอน และ
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รอบรั้ว รอบโลก

ระยะเวลา ในการคุ้มครองแรงงานคนงานเมียนมาจะได้รับการปฏิบัติ
ที่เท่าเทียมกันกับแรงงานไทย บนหลักพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ
ได้รบั สิทธิและประโยชน์ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาจ้าง กฎหมายแรงงาน
และระเบียบอื่นๆ ที่บังคับใช้ในประเทศไทย ประการส�ำคัญ เมียนมา
จะต้องจัดให้มีการอบรมก่อนการเดินทางให้กับคนงาน โดยไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าคนงานมีความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขของการจ้างงานและมีการประกันสุขภาพตามที่ก�ำหนด
และหากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง อันเนื่อง
มาจากการจ้างงานจะได้รับการระงับตามกฎหมายและระเบียบ
ของประเทศไทย ส�ำหรับสัญญาจ้างและเอกสารอื่นๆ จะต้องจัดท�ำ

เป็นภาษาไทย ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษ และรับรองโดย
สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้มีระยะเวลา 5 ปี
ในส่วนของบันทึกข้อตกลงการจ้างงานฯ จะมีระยะเวลา 2 ปี ซึง่ จากการ
ลงนามในครั้งนี้ นอกจากแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง
กันแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
ให้เป็นไปตามหลักสากล และมีความรับผิดชอบร่วมกัน พร้อมๆ กับ
การเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง เพื่อความผาสุกและความมั่งคั่งของ
ประชาชนทั้งสองประเทศ
ที่มา : www.mol.go.th

อาชีพมั่นคง

10 อันดับสาขาอาชีพวิศวกร
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รายได้ดีที่สุด

อันดับ 1 : วิ ศ วกรรมปิ โ ตรเลี ย ม (Petroleum Engineering)
หนึ่งในสายวิศวกรรมศาสตร์ที่ท�ำรายได้สูงสุด เป็นสาขาอาชีพที่น่าสนใจ
และก�ำลังมาแรงในขณะนี้ “วิศวกรปิโตรเลียม” คือผูท้ ตี่ อ้ งท�ำงานเกีย่ วกับ
การเจาะและการผลิต น�้ำมันหรือก๊าชธรรมชาติขึ้นมาจากแหล่งกักเก็บ
ใต้ผิวดิน การท�ำงานนอกชายฝั่ง หรือท�ำงานบนแท่นขุดเจาะ จึงท�ำให้
มีรายได้จากเงินเดือนเริ่มต้นสูงถึง ประมาณ 3,125,265 บาท ต่อปี
อันดับ 2 : วิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering)
เป็นสาขาวิศวกรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ออกแบบ และวิเคราะห์
โครงสร้างรูปร่างทางพลศาสตร์เครือ่ งยนต์ และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วกับการบิน
รวมทั้งการวางแผนและควบคุมการสร้าง การทดสอบหรือการซ่อมบ�ำรุง
การออกแบบเครื่องบิน ขีปนาวุธ ยานอวกาศ และดาวเทียม เป็นต้น
ท�ำให้แต่ละประเทศต้องการคนที่มีศักยภาพในการท�ำงานมาก ดังนั้น
ผู้ที่เรียนจบมาในสายวิศวกรรมการบินและอวกาศ จึงมีเงินเดือนเฉลี่ย
เริ่มต้นค่อนข้างสูงมาก ประมาณ 2,198,942 บาท ต่อปี
อันดับ 3 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และสร้างเครื่องหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ และเป็นอีกหนึ่งสาขาวิศวกรรมที่มีความต้องการของตลาด
แรงงานเป็นอย่างมากรวมถึงการศึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ซอฟต์แวร์ (Software) และการสื่อสาร (Network) ค่าตอบแทน
เริ่มต้นส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประมาณ 2,185,814 บาท ต่อปี
อันดับ 4 : วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) ศึกษาเกี่ยวกับ
การออกแบบ วางแผน ควบคุม และพัฒนากระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมโดยใช้กระบวนการกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ โดยเน้นไปที่
เนือ้ หาวิชาเคมีและฟิสกิ ส์ ส่วนใหญ่เมือ่ จบในสาขานีแ้ ล้วสามารถไปประกอบ
อาชีพเป็น วิศวกรเคมีตามโรงงานต่างๆ เช่น โรงงานน�้ำมัน ปิโตรเคมี
พลังงาน สิง่ แวดล้อม ยาและอาหาร วิศวกรควบคุมและวางแผนการผลิต
วิศวกรออกแบบอุปกรณ์ และเครื่องมือด้านเคมีภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเงินเดือน
เริ่มต้น ประมาณ 2,166,122 บาท ต่อปี
อันดับ 5 : วิศวกรรมเครือ่ งกล (Mechanical Engineering)  เรียกได้วา่
เป็นสาขาวิศวกรรมยอดฮิต เป็นงานวิศวกรรมที่กว้างที่สุด ศึกษาโดยการ
ใช้ความรูด้ า้ น ฟิสกิ ส์ เคมี มาประยุกต์ใช้กบั งานด้านกลศาสตร์ การออกแบบ
เครือ่ งจักรกล ระบบไฮดรอลิก รากฐานหุน่ ยนต์ พลศาสตร์การบิน การควบคุม
การผลิตเครื่องจักรกล จักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ปัจจุบันเงินเดือนเริ่มต้น ประมาณ 2,070,944 บาท ต่อปี
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อันดับ 6 : วิศวกรรมเทคโนโลยี (Engineering Technology) กลไก
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ
โดยนักเทคโนโลยีวศิ วกรรมส่วนใหญ่ จะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การผลิต การประกันสินค้า และการบริหารจัดการ ปัจจุบันวิศวกรรมใน
สาขานีม้ คี วามต้องการเป็นอย่างมาก ท�ำให้เงินเดือนเฉลีย่ เริม่ ต้น ประมาณ
2,067,662 บาท ต่อปี
อันดับ 7 : วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) ศึกษาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ “ไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” บางสาขา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดการกับสัญญาณไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์
ทางการแพทย์ การสื่อสาร หรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอุตสาหกรรมทาง
ด้านนี้ก�ำลังเติบโต ท�ำให้เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย ประมาณ 2,044,688 บาท
ต่อปี
อันดับ 8 : วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)  คือบุคคลที่วางแผน
จัดระบบงานและควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทดสอบท�ำงานวิจัย และให้ค�ำแนะน�ำทาง
เทคนิคต่างๆ ในงานทางด้านวิศวกรรมโยธา จะเน้นทางด้านการใช้วัสดุ
และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยต่อปีสูงถึง
ประมาณ 2,038,124 บาท
อันดับ 9 : วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) ศึกษา
ด้านการจัดการ การออกแบบอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต การบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการ
ผลิตสมัยใหม่เป็นผู้ที่ต้องคอยวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงการใช้งาน
วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในองค์กร รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นประมาณ
2,015,150 บาท ต่อปี
อันดับ 10 : วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) หรือ
เรียกอีกอย่างว่า “วิศวกรรม ชีเวช หรือ วิศวกรรมการแพทย์” เป็นสาขา
วิชาที่น�ำเอาความรู้ “วิทยาศาสตร์การแพทย์” มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
เพื่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ ต้องการขั้นตอน
การผลิตที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลายของงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้แก่ การสร้างอวัยวะเทียม
การประมวลภาพจากเครื่อง TC Scan และอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น
เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 1,417,825 บาท
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�ำปาง
ข้อมูลจาก : www.naceweb.org

Smart DOE

รมว.แรงงาน ย�้ำ นายจ้าง-ลูกจ้างกลมเกลียว

ใช้ “ประชารัฐ” พัฒนาฝีมอื รับไทยแลนด์ 4.0 แก้ขาดแคลนแรงงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดตราด พบผู้ประกอบการ
รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะด้านแรงงาน ย�ำ 
้ กระทรวงแรงงานประสานภาคส่วนเกีย่ วข้อง ก�ำหนดความต้องการแรงงาน
ที่แท้จริง พัฒนาทักษะฝีมือรองรับยุคไทยแลนด์ 4.0 ใช้แนวทาง “ประชารัฐ” พัฒนาแนวคิดการมีส่วนร่วม
เน้นลูกจ้าง นายจ้าง กลมเกลียวมั่นคง มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสพบปะผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง

และ จ.ตราด พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ศูนย์กีฬาในร่ม
เทศบาลเมืองตราด อ.เมือง จ.ตราด ว่า สิ่งที่ได้พบกับผู้ประกอบการพอสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่พบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะการขาดแรงงานที่มีทักษะฝีมือเพื่อให้สามารถรองรับโอกาสที่ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น กระทรวง
แรงงานจ�ำเป็นต้องหารือกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ ก�ำหนดความต้องการแรงงาน (Demand) ทีแ่ ท้จริง ทัง้ ส่วนของแรงงานทีม่ ที กั ษะพืน้ ฐาน
และแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง เพื่อทราบตัวเลขความต้องการที่ชัดเจน โดยเรื่องนี้กระทรวงแรงงานจะต้องพิจารณาในรายละเอียด
ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ นายจ้างและลูกจ้างต้องสร้างการรับรู้ร่วมกันหลายฝ่าย โดยใช้แนวทางประชารัฐในการพัฒนา
แนวคิดโดยเฉพาะเรื่องการเป็นหุ้นส่วน (partnership) และแรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความกลมเกลียว
มั่นคงถาวรมากขึ้นกว่าเดิม มีหลักการที่ชัดเจน เพราะหากเกิดปัญหาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจะกระทบทั้งระบบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การตรวจเยี่ยมศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจะมีการด�ำเนินงาน 2 ส่วน
คือ ส่วนแรกเป็นแรงงานต่างด้าวผู้ที่ถือบัตรชมพู ซึ่งจะต้องมารายงานตัวภายในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้   และส่วนที่สองเป็นการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ซึง่ ทีผ่ า่ นมามีผลการจดทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดตราด
โรงพยาบาลตราด เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันให้การด�ำเนินการ แต่ยังมี
ผู้ประกอบการบางส่วน ที่ยังไม่ได้น�ำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน ทั้งนี้ภายหลังหมดเขตวันที่ 29 กรกฎาคมแล้ว กระทรวงแรงงาน
จะเข้าไปตรวจแรงงานในสถานประกอบการและหากพบการกระท�ำผิดจะด�ำเนินการตามกฎหมาย
ที่มา : www.mol.go.th

11

ร้อยแปด พันเรื่อง

ช่วงชีวิตในการออม
เปลี่ยนจาก 20-40-20

เป็น 20-40-60

หากแบ่งช่วงชีวิตของคนเราอาจจะแบ่งได้ 3 ช่วงใหญ่ๆ ได้แก่ ช่วงเล่าเรียน คือตั้งแต่เกิดจนจบการศึกษาเฉลี่ยแล้ว
อยู่ที่ 20 ปี ช่วงท�ำงาน คือตั้งแต่เริ่มท�ำงานจนถึงวัยเกษียณ ที่อายุ 60 ปี เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 40 ปี ช่วงเกษียณ คือช่วงตั้งแต่
เกษียณจนถึงเสียชีวิต เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 20 ปี โดยอายุขัยเฉลี่ยของผู้สูงอายุชายไทยอยู่ที่ 66.2 ปี ส่วนอายุขัยเฉลี่ยของผู้สูงอายุ
หญิงไทยมีอายุยืนยาวกว่าชายไทย คือ อยู่ที่ 75.1 ปี ซึ่งหากเราเอามาเขียนเป็นอัตราส่วนชีวิตก็จะได้ 20-40-20 เท่ากับเราท�ำงาน
หาเงิน 40 ปี แต่เงินที่เราหามาได้เราต้องบริหารไว้ใช้เป็นระยะเวลา 60 ปี คือ 40 ปีในวัยท�ำงาน และ 20 ปีในวัยเกษียณ หากเอา
ระยะเวลาใช้เงินหารด้วยระยะเวลาหาเงิน จะได้เท่ากับ 60/40 = 1.5 เท่า หมายความว่า หากเราเริ่มบริหารเงินตั้งแต่เริ่มท�ำงาน
เงินที่เราหา 1 เดือนเราต้องบริหารให้พอใช้ 1.5 เดือน ซึ่งมองดูแล้วเป็นเรื่องยากมากที่เราจะบริหารเงินให้พอใช้ ส่วนใหญ่
จะเริ่มบริหารเงินอายุ 35-40 ปี คือ เป็นช่วงที่รายได้เริ่มจะมาก หากเริ่มบริหารเงินอายุ 40 ปี เท่ากับมีเวลาหาเงิน 20 ปี
เพื่อใช้ตลอดอายุท�ำงานที่เหลือ+อายุหลังเกษียณ = 20+20 = 40 ปี ระยะเวลาใช้เงินหารด้วยระยะเวลาหาเงิน จะได้เท่ากับ
40/20 = 2 เท่า โอกาสที่จะมีเงินพอใช้ยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้น
ในอีก 20 ปีข้างหน้า นับจากตอนนี้อายุขัยเฉลี่ยของ
ผูส้ งู อายุไทยจะอยูท่ ี่ 120 ปี แปลว่าอัตราส่วนชีวติ ก็จะเปลีย่ นจาก
20-40-20 เป็น 20-40-60 เท่ากับเราท�ำงานหาเงิน 40 ปี แต่เงิน
ที่เราหาเราต้องบริหารไว้ใช้เป็นระยะเวลา 100 ปี คือ 40 ปีในวัย
ท�ำงาน และ 60 ปีในวัยเกษียณ ระยะเวลาใช้เงินหารด้วยระยะ
เวลาหาเงิน จะเท่ากับ 100/40 = 2.5 เท่า หรือเงินที่หา 1 เดือน
ต้องบริหารให้พอใช้ 2.5 เดือนยิ่งยากเข้าไปใหญ่

วิธีที่จะบริหารเงินให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต
วัยเกษียณไปได้ จึงต้อง
1. ออมให้เร็วทีส่ ดุ และให้ได้มากทีส่ ดุ เริม่ ออมให้เร็วทีส่ ดุ
ยิ่งออมตอนเริ่มท�ำงานได้ยิ่งดี แต่ข่าวร้ายคือ เราไม่สามารถ
ย้อนเวลากลับไปออมตอนเริ่มท�ำงานได้ ดังนั้นทางที่ดีที่สุด คือ
เริม่ ออมตอนนีเ้ ลย ออมเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยแบ่งสัดส่วน 10%
จากรายได้มาเก็บออม อาจท�ำโดยการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
ตั้งแต่วันที่เงินเดือนเข้าบัญชีไปยังบัญชีเงินฝากปลอดภาษีที่จะให้
เราเก็บเงินสม�ำ่ เสมอเท่าๆ กันทุกงวด และให้ผลตอบแทนทีส่ งู กว่า
เงินฝากทั่วไป
2. ออมให้ผลตอบแทนสูงทีส่ ดุ ความมหัศจรรย์ของดอกเบีย้
ทบต้น ยิ่งผลตอบแทนมาก ระยะเวลาการออมยาว เงินที่ได้
ในอนาคตก็จะมากด้วย อีกทั้งควรศึกษาข้อมูลทางการเงินและ
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การบริหารของธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทน
ควบคู่กับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดถึงการบริการที่ครอบคลุม
สะดวกสบาย เช่น การท�ำธุรกรรมออนไลน์เพื่อลดค่าใช้จ่าย
การออมในบัญชีเงินฝากบางประเภทที่มีความคุ้มครองชีวิตและ
อุบัติเหตุ เพื่อใช้เงินฝากของเราและเป็นตัวช่วยในการปกป้องเรา
จากเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้
3. เพิม่ ระยะเวลาการท�ำงาน เมือ่ เราไม่สามารถย้อนกลับ
ไปออมได้ อีกวิธีคือ เพิ่มระยะเวลาการท�ำงานให้มากขึ้น นอกจาก
ช่วยให้มีเงินออมมากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดช่วงเวลาหลังเกษียณได้
อีกด้วย แต่ปัญหาคือ โอกาสที่คนเกษียณจะได้ท�ำงานนั้นมีน้อยลง
เรือ่ ยๆ นอกจากการเป็นนายของตัวเอง ซึง่ จะต้องวางแผนแต่เนิน่ ๆ
ก่อนเกษียณ
การออมเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ของเราทุกคน ไม่วา่ จะเด็ก วัยรุน่
วัยท�ำงาน วัยสร้างครอบครัว วัยเตรียมเกษียณ ทั้งหมดต่างมี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปโดยการฝึกวินัยการออมอย่างเป็น
ระบบ และที่ส�ำคัญเหนือสิ่ง อื่นใด คือ การปฏิบัติตนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักการประมาณตน ควบคุมตนเองให้อยู่ใน
ความพอดี พอประมาณ ไม่ประมาท ด�ำรงตนอย่างมีสติ มีเหตุผล
จะเป็นเกราะป้องกันและช่วยให้ทุกคนบรรลุเป้าหมาย สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นและมีอนาคตที่มั่นคงต่อไป
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