
วารสารส านักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส านักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน          
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังใหม่ (ชั้น 1) ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร 053 - 611972

ฉบับที ่ 6 ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564

ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน
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ทักทาย ก่อนเปิดเล่ม 
วารสารส านกังานจดัหางานจงัหวดัแมฮ่่องสอน ฉบบัที่ 6 ประจ าเดอืนตุลาคม 2564 วารสารฉบบันี้ประกอบดว้ย

สถานการณ์ตลาดแรงงานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนตุลาคม 2564..ข่าวประชาสมัพนัธ์

ของส านกังานจดัหางานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตลอดจนสาระน่ารู  ้เพื่อใชป้ระโยชน์และเผยแพร่ประชาส ัมพนัธ์

แก่ประชาชน ผูห้างาน และผูส้นใจทราบโดยท ัว่กนั

…….บรรณาธิการ 



สถานการณ์ตลาดแรงงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจ าเดือน กันยายน 2564

ความต้องการแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือน กันยายน 2564 มีจ านวน 32 อัตรา โดยระดับการศึกษาท่ีมีความ
ต้องการแรงงานมากที ่สุด คือระดับ มัธยมศึกษา จ านวน 18 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 56.3 ,ประถมศึกษา
และต่ ากว่า จ านวน 7 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 21.9 ,ปวช. จ านวน 3 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 9.4ใ ,ปวส. จ านวน 2 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 6.3 ,อนุปริญญาจ านวน 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 3.1 และปริญญาตรี 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 3.1  
ตามล าดับ

อาชีพที่มีความ
ต้องการมากท่ีสุด

วุฒิการศึกษาที่มี
ความต้องการมากที่สุด

แรงงานพื้นฐาน 18

ช่างเทคนิค 7  

พนักงานบริการ 4

แรงงานฝีมือ 3

หน่วย : อัตรา

มัธยมศึกษา. 18

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 7

ปวช.                        3

ปวส.        2

อนุปริญญา 1

ปริญญาตรี       1
หน่วย : อัตรา
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สถานการณ์ตลาดแรงงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจ าเดือน กันยายน 2564

ผู้มาลงทะเบียนสมัครงานใหม่ เดือนกันยายน 2564 มีจ านวน  47 คน โดยระดับการศึกษาท่ีมีผู้มาลงทะเบียนสมัคร
งานใหม่ มากท่ีสุด คือระดับ ประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ,ปริญญาตรี จ านวน 12 คน    
คิดเป็นร้อยละ 25.5 ,มัธยมศึกษาจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ,ปวส. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6
และปวช. 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดับ

วุฒิการศึกษาที่มีผู้สมัครงาน
มากท่ีสุด

อาชีพที่มีผู้สมัครงาน
มากท่ีสุด

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 19

ปริญญาตรี                    12

มัธยมศึกษา 10

ปวส. 5

ปวช. 1

หน่วย : คน

แรงงานพื้นฐาน           20

ช่างเทคนิค        9

ผู้ประกอบวิชาชีพ        6

เสมียนเจ้าหน้าที่ 4

พนักงานบริการ 4

แรงงานฝีมือ 4

หน่วย : คน
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สถานการณ์ตลาดแรงงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจ าเดือน สิงหาคม 2564

ผลการบรรจุงาน เดือน กันยายน 2564 มีจ านวน 32 คน โดยระดับการศึกษาท่ีมีผลการบรรจุงาน ท่ีสุด คือระดับ 
ประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 , มัธยมศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9
,ปวส. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และปริญญาตรี  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดับ

อาชีพที่มีการบรรจุงานมากท่ีสุด

วุฒิการศึกษาที่มี
การบรรจุงานมากท่ีสุดแรงงานพื้นฐาน 19

ช่างเทคนิค 7

แรงงานฝีมือ 3

พนักงานบริการ          2

เสมียน เจ้าหน้าที่ .  1

หน่วย : คน

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 15

มัธยมศึกษา 7

ปวส. 6

ปริญญาตรี 4

หน่วย : คน
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สถานการณ์การท างานของคนต่างด้าวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การท างานของคนต่างด้าวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจ านวน 5,878 ราย ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
โดยคนต่างด้าวประเภททั่วไป จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.4 ,คนต่างด้าว 3ใสัญชาติ จ านวน 2,159 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 36.7 และบุคคล/ชุมชนพื้นท่ีสูง จ านวน 3,634 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.8
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การส ารวจภาวะการท างานของประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2564

ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส ารวจภาวะการว่างงานของประชากร ประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ท่ีว่างงานท้ังส้ิน จ านวน 1,102 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 โดยสัดส่วนของชายต่ ากว่าหญิง คิดเป็นร้อยละ 0.4 
และร้อยละ 1.8 ตามล าดับ ดังตาราง จ านวนและอัตราการว่างงาน จ าแนกตามเพศ ส าหรับอัตราการว่างงานของ
ประชากรซึ่งหมายถึงสัดส่วนของผู้ว่างงานต่อจ านวนประชากรท่ีอยู่ในก าลังแรงงานรวมพบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0
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ต ำแหนง่งำนวำ่งจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนทีน่ำ่สนใจ ประจ ำเดอืนตลุำคม 2564
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ต ำแหนง่งำนวำ่งจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนทีน่ำ่สนใจ ประจ ำเดอืนตลุำคม 2564
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ประมวลภาพกิจกรรมของส านักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เดือน กันยายน 2564

วันที่ 1 - 3 กันยายน 2564 นายสมพงษ์  แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัด ออกส ารวจต าแหน่งงานว่าง นายจ้าง/สถานประกอบการ และส ารวจกลุ่มเปราะบาง ที่มีรายได้ต ่ากว่า 8,000 
บาท/เดือน กลุ่มครัวเรือน และ กลุ่มที่ท างานในสถานประกอบการ ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33, 39, 40 
(ตามประเภท รปบ.1-รปบ.4) ในเขตพื้นท่ีอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ส านักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับ
เป้าหมายส ารวจกลุ่มเปราะบาง จ านวน 223 ราย ส ารวจไปแล้ว 64 ราย ส ารวจครั้งนี้ 101 ราย รวมส ารวจแล้ว 165 ราย

วันที่ 6 – 9 กันยายน 2564 นายสมพงษ์  แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายกัณตินันท์ บุศแดง 
นักวิชาการแรงงาน  พร้อมด้วยนายศุภสัณห์  อินทร์ต๊ะ นักวิชาการแรงงาน  เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมแนะแนว
อาชีพให้น ักเร ียน น ักศึกษา ตามโครงการเตร ียมความพร้อมแก่ก  าลังแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ณใโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตามคาบวิชาเรียนแนะแนว โดยมีนักเรี ยน
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 118 คน
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ประมวลภาพกิจกรรมของส านักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เดือน กันยายน 2564

วันท่ี 9 กันยายน 2564 นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
ให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์    
ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ท่ีมีข้อจ ากัด ไม่สามารถใช้บริการของ
ส านักงานจัดหางานได้ และเพื่อให้ผู้ต้องขังมีแนวทางในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ โดยได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 
“กฎหมายเกี่ยวกับ พรบ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานและการทดสอบความถนัดทางอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู ่ตลาดแรงงาน การศึกษาเพื ่อพ ัฒนาอาชีพและพัฒนาชีว ิต และกฎหมายเกี ่ยวกับ พรบ . ยาเสพติด
และการช่วยเหลือผู้ต้องขังคดียาเสพติด” มีผู้ต้องขังเข้าร่วมการอบรมทั้งหมดจ านวน 30 คน ณ เรือนจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ถนนศิริมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันท่ี 10 กันยายน 2564 นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ ธนะกิจวัชรกุล
นักวิชาการแรงงานช านาญการ และเจ้าหน้าที ่ฝ่ายควบคุมการท างานของคนต่างด้าว ออกตรวจสอบนายจ้าง
และสถานประกอบการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดด้านการค้ามนุษย์ และขบวนการลักลอบน าพา
แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มงานความมั่นคง ท่ีท าการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี7 และต ารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ านวน 3 แห่ง 
(ร้านหิรัญพลก่อสร้าง สวนส้มไทยเสรีและ โครงการก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
พบแรงงานไทย 9 ราย และแรงงานต่างด้าว 40 ราย ไม่พบการกระท าความผิด
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ประมวลภาพกิจกรรมของส านักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เดือน กันยายน 2564

วันท่ี 13 -14 กันยายน 2564 นายสมพงษ์  แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายกัณตินันท์ บุศแดง 
ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน และเจ้าหน้าท่ีในสังกัด ออกปฏิบัติงานออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ณ ศูนย์จัดหางานสาขา
แม่สะเรียง ที่ว่าการอ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน      
ผู้มาใช้บริการกับส านักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ท าให้การเดินทางมาติดต่องานค่อนข้าง
ยากล าบาก และเสียค่าใช้จ่ายมาก รวมผู้มาใช้บริการ ท้ังส้ิน จ านวน 39 ราย

วันท่ี 17 , 20 และ 21 กันยายน ๒๕๖๔ นายสมพงษ์  แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้
นายกัณตินันท์ บุศแดง นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยนายอนุสัตย์ ปรีชาโอภากุล  นักวิชาการแรงงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแนะแนวอาชีพ/ให้ค าปรึกษาด้านอาชีพให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานข้อมูล     
โลกการศึกษาข้อมูลโลกอาชีพข้อมูลตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต ใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลื อก
ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตาม ความรู้ ความสามารถ ความสนใจบุคลิกภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ณ  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตามคาบ
วิชาเรียนแนะแนว โดยมีนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน
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ประมวลภาพกิจกรรมของส านักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เดือน กันยายน 2564

วันท่ี 21 กันยายน 2564 นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวภัทรสิริ สารจินดาพงศ์
และนางสาววีริยา จันทร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที ่ฝ่ายควบคุม การท างานของคนต่างด้าว           
ออกตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต ่างด ้ าว และลงพ ื ้นท ี ่ เช ิงร ุก เพ ื ่อส  ารวจกลุ ่ มเปราะบาง
ในสถานประกอบการ ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในเขตพื้นที่อ าเภอปางมะผ้าและอ าเภอปาย
จ านวน 21 แห่ง พบแรงงานไทย 5 ราย และแรงงานต่างด้าว 23 ราย

วันท่ี 22 - 23 กันยายน  2564  นายสมพงษ์  แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้  นางสาวภัทรสิริ  สารจินดาพงศ์  
ต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่  ณ  ศูนย์ บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน  ต าบลเวียงใต้  อ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บริการให้ค าปรึกษาการบริการจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว  โดยมีผู้รับบริการ  จ านวน  74 ราย
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นายสุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19
และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท าให้มีแรงงานจ านวนหนึ่ง ตัดสินใจเดินทางกลับภูมิล าเนาด้วยเหตุผลต่างๆ บ้างเพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่าย บ้างคิดลงหลักปักฐานถาวร เกี ่ยวกับเรื ่องนี ้ท่านนายกรัฐมนตรี พล .อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา                  
และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งก ากับดูแลกระทรวงแรงงาน ต่างห่วงใยแรงงานไทยท่ีได้รับผลกระทบ
จนต้องพักจากการประกอบอาชีพท่ีเคยท า ผู้ที่เสียรายได้จากการลดชั่วโมงท างาน จึงก าชับกระทรวงแรงงานเตรียมข้อมูล
อาชีพทางเลือกไว้ให้บริการ เพื่อเพิ่มโอกาสมีอาชีพ มีรายได้ มีงานท าในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 หรืออาจเป็นแนวคิด    
เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพจนอาจเป็นอาชีพหลักในอนาคต โดยข้อมูล “อาชีพอิสระ 
2021” แบ่งเป็น 10 ประเภทอาชีพ รวมทั้งสิ ้น 200 อาชีพ ซึ่งมีความหลากหลายเหมาะกับทุกช่วงวัย ได้รับความนิยม      
ในปัจจุบัน ลงทุนน้อย ผลตอบแทนมาก และท าได้ง่าย สามารถท าได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19      
โดยประชาชนท่ีสนใจสามารถเข้าชมข้อมูลอาชีพและคลิปสาธิตการประกอบอาชีพ ได้ทางเว็บไซต์  www.doe.go.th/vgnew  
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมส่งเสริมการมี
งานท าและส่งเสริมประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนโดยการสาธิตการประกอบอาชีพผ่านกลุ่มไลน์ การให้ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีทั้งข้อมูลและคลิปแนะน าการประกอบอาชีพที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 
รวมทั้งสามารถศึกษาซ ้าได้ด้วยตนเองจนกว่าจะเข้าใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลอาชีพและคลิปสาธิตการประกอบ
อาชีพ ได้ทางเว็บไซต์  www.doe.go.th/vgnew เลือก เมนู “อาชีพอิสระ 2021” บนหน้าแบนเนอร์ - เลือกประเภทอาชีพ
ท่ีสนใจ เลือกอาชีพ เมื่อกดเข้าไปจะพบรายละเอียดข้อมูลอาชีพ รายได้ และคลิปวีดีโอสาธิต ส าหรับ “อาชีพอิสระ 2021” 
ท่ีกรมการจัดหางานรวบรวมไว้ มีด้วยกัน 10 ประเภทอาชีพอิสระ ดังนี้ 
1.ประเภทการขายและการให้บริการ อาทิ รับจ้างพาสุนัขเดินเล่น ขายต้นไม้ออนไลน์ การขายภาพเวกเตอร์ รับจ้างถอดเทป 
รับจ้างเล่นเกม รับดูดวง และรับจ้างพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล
2.ประเภทการใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะด้าน อาทิ รับท าโมเดล รับสร้างและตอบแบบสอบถาม ท าหนังสือ E- book
3.ประเภทการออกแบบ อาทิ รับท า Sticker Line รับท า Resume และ Portfolio รับออกแบบโลโก้
4.ประเภทการสอน อาทิ รับสอนโหราศาสตร์ สอนลงทุน/เล่นหุ้น เทรนเนอร์ออนไลน์
5.ประเภทงานประดิษฐ์ หัตถกรรม และภูมิปัญญา อาทิ ท าเคสโทรศัพท์ จัดช่อดอกไม้ธนบัตร ท าเย็บหน้ากากอน ามัย     
สายคล้องหน้ากากอนามัย ท าเหรียญโปรยทาน 
6.ประเภทการตัด – เย็บ อาทิ รับซ่อมตุ๊กตา เย็บเส้ือผ้าสุนัข รับตัด - เย็บ/แก้ไขเส้ือผ้า
7.ประเภทการท าอาหาร อาทิ ท าอาหารเพื่อสุขภาพ ท ากิมจิ ขนมเป๊ียะลาวา  โมจิไอศกรีม ก๋วยเต๋ียวเรือ
8.ประเภทการให้ค าปรึกษา อาทิ รับให้ค าปรึกษาวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
9.ประเภทการเขียนและรีวิว อาทิ รับโปรโมทสินค้า รีวิวสินค้าและบริการ รับเขียนบทความ
10.ประเภทการเกษตรและเล้ียงสัตว์ อาทิ ปลูกผักออแกนิค เพาะเห็ดฟางในตะกร้า ปลูกพริกในกระถาง ท าปุ๋ยมูลไส้เดือน 
ท้ังนี้ ผู้สนใจท่ีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ท่ีส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 – 10 หรือท่ีสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการ
จัดหางาน โทร.1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

รมว.แรงงำนเพิ่มทำงเลือกให้แรงงำนคืนถิ่น
เตรียมอำชีพอิสระให้บริกำรผ่ำนออนไลน์

ข้อมูลจาก กรมการจัดหางาน เมื่อ 6 ตุลาคม 2564. เข้าถึงได้จาก 
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/50388 12



นายสมพงษ์  แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ครม.ใมีมติ
เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิดตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  ซึ่งมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้

1.เข้าตรวจสถานที่ก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่ท างาน เพื่อให้ค าแนะน าการปฏิบัติต น
ตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้างและแรงงานข้ามชาติ เป็นระยะเวลา 30 วัน

2. หากตรวจพบแรงงานข้ามชาติ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพแรงงานข้ามชาติ พร้อมท าประวัติ
เบ้ืองต้น และให้นายจ้างกรอกแบบค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว พร้อมจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุ
ไว้ในแบบค าขอให้ครบถ้วน

3.นัดหมายนายจ้างยื่นค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว รวมทั ้งช าระค่ายื ่นค าขอฉบับละ 100 บาท            
และค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างาน ตามที่กฎหมายก าหนด ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือส านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 –..10 ที่เป็นที่ตั ้งของสถานที่ท างานของแรงงานข้ามชาติ ภายใน 3 วันท าการ หลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินและใบรับค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว เพื่อให้แรงงานข้ามชาติใช้เปน็หลักฐาน
แทนใบอนุญาตท างานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตท างาน ซึ่งใบอนุญาตท างานสามารถใช้ได้ถึงวันท่ี 13 ก.พ. 2566

ในส่วนแรงงานข้ามชาติท่ีได้ด าเนินการตามมติครม.เมื่อวันท่ี 29 ธ.ค. 63 ไปแล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการครบ
ทุกขั้นตอนได้ภายในก าหนด เพราะมาตรการงดการให้บริการชั่วคราว หรือการจ ากัดจ านวนผู้มาใช้บริการ ได้พจิารณาให้
ขยายระยะเวลาการด าเนินการ ไม่เกินวันท่ี 31 มี.ค. 65 เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19
ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ หากนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือคนต่างด้าวต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สาย ด่วน
กระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ซึ่งมีการจัดล่าม
ในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะน าวิธีการด าเนินการ หรือที่ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 053 - 611 972

ครม.มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ 

ข้อมูลจาก สวท.แม่ฮ่องสอน เม่ือ 6 ตุลาคม 2564. เข้าถึงได้จาก https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news
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ข้อมูลจาก ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ 6 ตุลาคม 2564. เข้าถึงได้จาก
https://maehongson.prd.go.th/th/content/category/index/id/

แนวทำงและมำตรกำรป้องกันโควิคของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ข้อมูลจาก สถาบันโรคผิวหนัง เมื่อ เมื่อ 6 ตุลาคม 2564. เข้าถึงได้จาก https://www.iod.go.th 15



ที่ปรึกษา นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ นางสาวธิดารัตน์ ธนะกิจวัชรกุล นักวิชาการแรงงานช านาญการ
กองบรรณาธิการ นางสาวภัทรสิริ สารจินดาพงศ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นางสาววีริยา จันทร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
นายศุภสัณห์ อินทร์ต๊ะ นักวิชาการแรงงาน


