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“...ในการด�ำเนินชีวต
ิ และการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปญ
ั หาต่าง ๆ

เป็นอุปสรรคขัดขวางความส�ำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพ้นได้
คนก็มีปญ
ั หาของคน สังคมก็มีปญ
ั หาของสังคม ประเทศก็มีปญ
ั หาของประเทศ
แม้กระทั่งโลกก็มีปญ
ั หาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวต
ิ และกิจการงาน

จึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อส�ำคัญเมื่อมีปญ
ั หาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชก
ั ช้า
ผู้ใดมีสติปญ
ั ญาคิดได้ดี ปฏิบต
ั ิได้ถูก ผู้น้ันก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมาย มีความส�ำเร็จสูง
ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากที่จะประสบความส�ำเร็จสมหวังได้...”
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4 สนทนาเปิดเล่ม

Editor’s Talk

ก้าวสู่ปีท่ี 27 อย่างเต็มภาคภูมิ เป็นก้าวที่ส�ำคัญภายใต้แนวคิด 27 ปีกระทรวงแรงงาน “แรงงานร่วมใจ

รวมไทยสร้างชาติ” ที่ยังตอกย้�ำมุ่งมั่นบริหารจัดการแรงงานในทุกมิติ เพื่อให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้
รับการคุ้มครอง เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคม

เป็นธรรมเนียมไปแล้วกับช่วงปลายปีงบประมาณ ที่หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะภาคราชการ ถือเป็นห้วงส�ำคัญ

ที่ จ ะได้ มี ก ารแสดงมุ ทิ ต าจิ ต แก่ ผู้ ท่ี จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ

ให้ เ สร็ จ สิ้ น เรี ย บร้ อ ย การรั บ มอบนโยบายเพื่ อเตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ เริ่ ม ต้ น การท� ำ งานในปี ง บประมาณใหม่
ในต้นเดือนหน้า เฉกเช่นกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน แม้ว่าผ่านไปกว่าเดือนเศษแล้วส�ำหรับการมารับหน้าที่
ของสองรัฐมนตรีแรงงานใหม่ป้ายแดง ‘สุชาติ ชมกลิ่น’ และ ‘นฤมล ภิญโญสินวัฒน์’

e-Magazine MOL ฉบั บ เดื อ นกั น ยายนนี้ จึ ง พาท่ า นผู้ อ่ า นไปพบกั บ วาระส� ำ คั ญ เร่ ง ด่ ว นว่ า ก้ า วต่ อ ไป

ของกระทรวงแรงงาน กั บ การก้ า วเข้ า สู่ ปี ท่ี 27 จะมี ค วามเข้ ม ข้ น ของนโยบายขนาดไหน มี ก ลไกและทิ ศ ทาง
การขับเคลื่อนการท�ำงานในแต่ละหน่วยงานในสังกัดให้มีความแปลกใหม่ เชื่อมโยงในมิติต่างๆ กันอย่างไรบ้าง

พร้อมเรื่องราวน่ารู้มากมายด้านแรงงาน ซึ่งติดตามอ่านได้ ใน e-Magazine MOL ด้วยรักจากกระทรวงแรงงาน

บรรณาธิการ
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27 ปี แรงงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ

ทั น ที ท่ี สองรั ฐ มนตรี แ รงงานใหม่ ป้ า ยแดง ‘สุ ช าติ ชมกลิ่ น ’ และ ‘นฤมล ภิ ญ โญสิ น วั ฒ น์ ’ เดิ น ทางเข้ า

กระทรวงแรงงานเพียงไม่ก่ีวัน จากนั้นได้มีการเรียกผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ‘5 เสือ’

เข้ า มารั บ ฟั ง การมอบนโยบายไปพร้ อ มๆ กั น เพื่ อเป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อนการปฏิ บั ติ ร าชการไปสู่ ร ะดั บ พื้ นที่
เรื่ องเล่ า จากปกฉบั บ นี้ จึ ง มาส่ อ งวาระส� ำ คั ญ เร่ ง ด่ ว นว่ า ก้ า วต่ อ ไปของกระทรวงแรงงาน กั บ การก้ า วเข้ า สู่ ปี ท่ี 27
จะมีความเข้มข้นของนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการท�ำงานในแต่ละหน่วยงานในสังกัดให้มก
ี ารเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง

ส�ำหรับวาระเร่งด่วนทีน
่ ายสุชาติ ชมกลิน
ู้ ริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ
่ รมว.แรงงาน ได้กล่าวมอบนโยบายให้แก่ผบ

ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผา่ นมา ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชัน
้ 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
ประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วนที่ให้การบ้านภายใน 3 เดือน ดังนี้

1. เยียวยาความเจ็บปวดที่ประเทศก�ำลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะ SMEs และประชาชนตกงาน ได้แก่ มาตรการชดเชย

รายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19 มาตรการลดอัตราเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคมให้นายจ้างและผู้ประกันตน มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยปลอดดอกเบี้ย มาตรการเชิงรุกให้ลูกจ้างที่ว่างงานได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็ว

2. แก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ในแนวทางที่ ต้ อ งยั่ ง ยื น (เศรษฐกิ จ ยั่ ง ยื น ) ต้ อ งใช้ เ งิ น ที่ เ หมาะสมและที่ ส� ำ คั ญ ช่ ว ยเหลื อ

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงและกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลไก ศบศ. ได้แก่ มาตรการ

สนับสนุนการจ้ างงานเพื่อคนว่ างงานในภาวะวิ กฤติ เศรษฐกิ จโควิ ด มาตรการเร่งรัดการออกกฎหมายว่ าด้ วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และมาตรการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤติ
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3. สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจต่างๆ ยังคงต้องจ้างงานต่อไปและใช้วิกฤติพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้

ได้แก่ มาตรการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล (Super Worker) มาตรการสินเชื่อ

เพื่อส่งเสริมการจ้ างงาน และมาตรการส่งเสริมการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยและมาตรฐานด้ านความปลอดภั ย
ในการท�ำงาน

4. รัฐ (หน่วยงานของรัฐ) ให้มีแผนการจ้างงานคนรุน
่ ใหม่และผู้ไม่เคยเข้าสูต
่ ลาดแรงงานให้มีงานท�ำ ได้แก่ มาตรการ

สนับสนุนการจ้างงานผู้ส�ำเร็จการศึกษาใหม่ JOB EXPO THAILAND 2020 และ Platform ไทยมีงานท�ำ.com ซึ่งจะจัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ต่อจากนั้นเป็นนโยบายส�ำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่ อวางรากฐานด้านแรงงานให้เป็นมาตรฐานสากล ดังนี้
1. มาตรการบริหารจัดการการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว ทั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรและท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อมุ่งสู่ Tier1

3. มาตรการถอดรายการสินค้าออกจากรายการที่ถูกขึ้นบัญชีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ (TVPRA List)

เป้าหมายถอดถอน 1 รายการสินค้าภายในปี 2565

4. มาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคมสูแ
่ รงงานนอกระบบ

5. มาตรการส่งเสริมแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ โดยรักษาตลาดงานเดิมในต่างประเทศ ส่งเสริมการจ้างงาน

ระยะสั้น และขยายตลาดแรงงานใหม่ในต่างประเทศ

6. มาตรการเร่งรัดการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

7. มาตรการบริ ห ารจั ด การด้ า นแรงงานในเขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) และเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิเศษ

ชายแดน (SEZ)

7

8. มาตรการ Safety & Healthy Thailand ในการตรวจและก�ำกับสถานประกอบการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบต
ั ิตาม

มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

9. พัฒนาสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจสังคม และรองรับสังคมสูงอายุ โดยแก้ไขกฎหมายประกันสังคม

และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกรณีต่างๆ

กลไกการขับเคลื่อน

1. จั ดตั้ งศูนย์อ�ำนวยการแรงงานแห่งชาติ (ศอร.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการก�ำกับ ติ ดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน

อย่างรวดเร็ว ฉับไว และทันต่อสถานการณ์

2. การให้ บ ริ ก ารประชาชนผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น e – Service, Application, Web Application,

Mobile Application

3. พัฒนาระบบวิ เคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อพัฒนาก�ำลั งแรงงาน

ของประเทศ

4. สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุ ก (IO) เพื่อให้สามารถเข้าถึงแรงงานและประชาชนได้ฉับไว และทันต่อสถานการณ์

เพื่อให้สามารถเข้าถึงแรงงานและประชาชนได้ฉับไวและทันสถานการณ์

ทั้ ง หมดนี้ คื อ สิ่ ง ที่ จ ะผนึ ก ก� ำ ลั ง ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู่ ค วามส� ำ เร็ จ ในการวางรากฐานที่ ม่ั น คงด้ า นแรงงาน

อย่างเป็นรู ปธรรม และเป็นกลไกส�ำคั ญในการพัฒนาประเทศ ให้หลุดพ้นจากกับดั กรายได้ ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้�ำ
เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องรั ฐ บาล “มุ่ ง มั่ น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ในศตวรรษที่ 21”

และน้อมน�ำหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็นแนวทางการปฏิ บัติราชการ เป้าหมายที่ ส�ำคั ญในการขับเคลื่ อน

ประเทศ เพื่อเร่งฟื้ นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง โดยน�ำนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ”
เข้ามาด�ำเนินการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รว
่ มกันวางแผนเพื่อก�ำหนดอนาคตประเทศไทยต่อไป

8 สิทธิประโยชน์ของคนท�ำงาน
เรื่อง : ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม

ข้อมูล : ส�ำนักงานประกันสังคม

มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

นายจ้างและผู้ประกันตน
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงแรงงาน โดยส�ำนักงานประกันสังคมได้ออกประกาศต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทา
ความเดือดร้อนของนายจ้าง และผู้ประกันตน และเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็ น
กลุ่มเสีย
่ ง ดังนี้

ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน
เพื่ อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตน ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิ บัติร้ายแรง กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กระทรวงแรงงานจึงประกาศลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ของนายจ้างและผู้ประกันตน งวดเดือนกันยายน ถึงงวดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ดังนี้
มาตรา 33 ให้ส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 2 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
มาตรา 39 ให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการส่งเงินเกินกว่าจ�ำนวนเงินที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น ให้นายจ้าง
หรื อ ผู้ ป ระกั น ตนยื่น ค� ำ ร้ อ งขอรั บ เงิ น ในส่ ว นที่เ กิ น คื น ได้ ณ ส�ำ นั ก งานประกั น สั ง คม
กรุงเทพมหานครพื้ นที่ ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือส�ำนักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา

ผูป
้ ระกันตน อายุ 50 ปีขน
ึ้ ไป รับวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี ปีละ 1 ครั้ง
เพื่อป้องกันโรคในกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุในระบบประกันสังคม คณะกรรมการ
ประกันสังคม มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส�ำหรับ
ประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท�ำงาน
พ.ศ. 2563
ให้ผู้ประกันตนทีม
ั้ แต่ 50 ปีขน
ึ้ ไปสามารถรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
่ ีอายุตง
ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลทีส
่ �ำนักงานประกันสังคมก�ำหนด
1 ครัง
้ ต่อคนต่อปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

เริ่มให้บริการ 15 ตุลาคม 2563 นี้เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยเพิ่ มเติม สอบถามได้ที่
#สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 ส�ำนักงานประกันสังคม
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เรื่อง : ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม
ข้อมูล : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน ก�ำหนดจัดมหกรรม

JOB EXPO THAILAND 2020
เพื่ อคนไทยมีงานท�ำ
26-28 ก.ย.63 นี้
เพื่ อบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนจากผลกระทบของการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)

ในเดือนกันยายนนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ก� ำหนดจัดมหกรรม “JOB EXPO THAILAND 2020 เพื่อคนไทยมีงานท� ำ” ระหว่างวันที่

26 - 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งรูปแบบการจัดงานแบ่งออกเป็นกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

1) กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียง 2) กิจกรรม Platform “ไทยมีงานท�ำ” 3) กิจกรรมไทยไม่ท้ิงกัน
ล้านงานเพื่อล้านคน 4) กิจกรรมรวมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ 5) กิจกรรมนวัตกรรม จะเป็นการน�ำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

และอนาคต 6) กิจกรรมบนเวที อาทิ การเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่มค
ี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ
มินิคอนเสิร์ต (เบิล
้ ปทุมราช/ล�ำเพลิน วงศกร/ล�ำไย ไหทองค�ำ) และกิจกรรมภาควิชาการและนันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย

โดยส�ำหรับกิจกรรมไทยไม่ท้ิงกัน ล้านงานเพื่อล้านคน จะมีการน�ำต�ำแหน่งงานว่าง ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และงานต่างประเทศ

(อิสราเอล ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศอื่นๆ) รวมทั้ง งานส�ำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ จ�ำนวน 1,239,021 อัตรา ซึ่งประกอบไปด้วย
ต�ำแหน่งงานว่างในประเทศ 475,725 อัตรา
ต�ำแหน่งงานต่างประเทศ 114,433 อัตรา

ต�ำแหน่งงานว่าง จากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น จ�ำนวน 101,716 อัตรา
ต�ำแหน่งงานโครงการเงินกู้ 287,147 อัตรา

ต�ำแหน่งงานจ้างนักศึกษาจบใหม่ Co-Payment 260,000 อัตรา

นายจ้างที่ออกบูธรับสมัครงานกว่า 500 บูธ ประเภทกิจการ เช่น ขายส่ง ขายปลีก การผลิต ขนส่ง เป็นต้น

เรี ย กว่ า พลาดไม่ ไ ด้ เ ลย ส� ำ หรั บ มหกรรมการจั ด หางานครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ “JOB EXPO THAILAND 2020 เพื่ อคนไทยมี ง านท� ำ ”

ที่ได้รวบรวมทั้งต�ำแหน่งงานว่างกว่า 1,239,021 อัตรา กิจกรรมฝึกอาชีพที่ทันสมัย และเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในทิศทางการประกอบอาชีพ

และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในเทรนปัจจุบันและในอนาคตอีกมากมาย

แล้วพบกัน... ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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เรื่อง : ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม
ข้อมูล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย

ส�ำหรับคนไทยในเกาหลี ตั้งแต่ ก.ย. 63 เป็นต้นไป
้ นไทยในเกาหลีใต้ทม
ด้วยขณะนีค
ี่ ค
ี วามประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยมีจำ� นวนมาก สถานเอกอัครราชทูตไทย
่ วข้องเพื่ อจัดเตรียมเทีย
่ วบินพาณิชย์พิเศษ ในช่วงเดือนกันยายน
ณ กรุงโซล ได้ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย
2563 อีกจ�ำนวน 4 เที่ยวบิน ในวันที่ 10,17,24 และ 29 กันยายน 2563 ในการจัดส่งคนไทยในเกาหลีกลับมา
ยังประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งเพิ่ มเติมว่า หากได้รับการจัดสรรเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษเพิ่ มเติม
จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป
ในการนี้ MOL AROUND THE WORLD จึงขอแจ้งขั้นตอนการเดินทางกลับไทย ส�ำหรับคนไทยในเกาหลี
ตั้งแต่ ก.ย. 63 เป็นต้นไป ดังนี้
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ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย

ส�ำหรับคนไทยในเกาหลี ตั้งแต่ ก.ย. 63 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเดินทางกลับผ่านระบบ Google Form

กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง โดยเฉพาะตัวสะกดชื่อ - นามสกุล และเลขที่หนังสือเดินทาง

รอรับโทรศั พท์จากสถานฑูตฯ เพื่ อยืนยันการเดินทาง

ก่อน
เดินทาง

สถานฑูตฯ จะติดต่อผู้มีสิทธิ์เดินทางกลับตามล�ำดับคิวทางโทรศัพท์

เตรียมเอกสารเดินทาง และซื้อตั๋วเครื่องบิน
สถานทูตฯ จะแจ้งวิธีการซื้อตั๋วให้ทราบทางโทรศัพท์

ผู้พ�ำนักระยะยาว

แรงงาน EPS

ท�ำเรื่องขอรับเงินแทจิกึม
(สอบถามขั้นตอนได้ที่
ส�ำนักงานแรงงาน)

ติดต่อ ตม. เกาหลี
เพื่ อขอ Re-entry Permit
หากจะกลับเข้าเกาหลีอีก

ผู้พ�ำนักผิดกฎหมาย
(ผีน้อย)*
รายงานตัวกลับ
กับ ตม. เกาหลีในพื้ นที่

ตรวจสุขภาพเพื่ อออกใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly
(อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)

สามารถตรวจที่คลินิกในสนามบิน (Terminal 1 ชั้น B1) ในวันเดินทางก็ได้ แต่ต้องเผื่อเวลา

วัน
เดินทาง

รับหนังสือรับรอง และแบบฟอร์ม ต.8

่ ับเอกสาร : Terminal 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ B21 ระหว่าง 12.00 – 15.00 น.
สถานทีร
(*เฉพาะผู้พ�ำนักผิดกฎหมาย ต้องรายงานตัวกลับ ตม.เกาหลีอีกครั้ง ที่ Terminal 2 ชั้น 2)

เช็คอินเพื่ อออกตั๋วและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

สถานที่เช็คอิน : Terminal 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ B23/B25/B27 ระหว่าง 14.00 – 17.00 น.

รายการเอกสารที่ต้องใช้กลับไทย

(1) หนังสือรับรองจากสถานทูตฯ
(2) แบบฟอร์ม ต.8
(3) ใบรับรองแพทย์ fit to fly
(อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง)
(4) เอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ C.I.)
(5) ตั๋วเครื่องบิน

ลงทะเบียนกลับไทย

ตรวจสอบล�ำดับคิว

ขอความร่ ว มมื อ ทุ ก ท่ า นโปรดใช้ ค วามรอบคอบในการ
ลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลการติดต่อของท่าน เพื่อรักษาสิทธิ์
การเดินทางกลับประเทศไทย และหากไม่สะดวกเดินทางกลับแล้ว
่ ได้มโี อกาส
ขอให้รบ
ี แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้คนไทยคนอืน
กลับประเทศไทยได้เร็วขึ้น

**ผู้ที่เดินทางกลับทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว

12 จับตา MOL

เรื่อง : จิตาภักดิ์ รัตนวรรณ
ภาพ : ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร

มุ่งเน้นมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทย
มุ่งแก้ปัญหาว่างงานในเชิงรุก
จากนโยบายส�ำคัญของกระทรวงแรงงาน ภายใต้การน�ำของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
นายสุ ช าติ ชมกลิ่ น ที่ มุ่ ง เน้ น มาตรการช่ ว ยเหลื อ แรงงานไทย แก้ ปั ญ หาว่ า งงานในเชิ ง รุ ก
ตามนโยบายของรัฐบาล จับตา MOL ฉบับนี้จึงขอเน้นหนักไปที่การขับเคลื่อนการท�ำงานเชิงรุก
รวบรวมต� ำ แหน่ ง งานว่ า งรองรั บ คนว่ า งงาน เร่ ง ผลั ก ดั น สางปั ญ หาว่ า งงานในทุ ก ภาคส่ ว น
เนื่องจากผลกระทบพิ ษโควิด-19

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้ก�ำหนดจัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน
2563 ณ ไบเทค บางนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงาน-ตกงาน และสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยภายในงาน Job Expo Thailand 2020
ประกอบไปด้วย โซนไทยไม่ท้ิงกัน ล้านงานเพื่อล้านคน จากการออกบูธของหน่วยงานและองค์กรชั้นน�ำจากทั่วประเทศ ที่รวบรวมต�ำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรา
พร้อมเสิร์ฟสู่คนว่างงาน อาทิ การจ้างงานโดยภาครัฐ งานต่างประเทศ งานพาร์ทไทม์ งานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว การจ้างงาน
กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ และงานส�ำหรับผู้สูงอายุ ส�ำหรับผู้พิการ มารวมตัวกันเพื่อจับคู่ “งาน กับ คน” โดยผู้สนใจสมัครงานสามารถลงทะเบียนผ่านแพลทฟอร์ม
ไทยมีงานท�ำ.com ซึ่งระบบจะมีการประมวลผลจับคู่งานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินหาสถานประกอบกิจการอีกด้วย
อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานสามารถพัฒนาทักษะอาชีพ ภายในโซนร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ สลับเปลี่ยนหลักสูตรไม่ซ้�ำกันตลอดวันงาน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นกับพีน
่ อ
้ งแรงงานในทุกภาคส่วนของประเทศ เร่งสร้างงาน
สร้างอาชีพทุกมิติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันที ชี้ ผลพวงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบถึงสถานการณ์การจ้างงานทั่วโลกไม่เฉพาะ
ประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ “รัฐบาลโดยการน�ำของ ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น ให้ความส�ำคัญกับ
ปัญหาการว่างงานที่เกิดขึน
ั มอบหมายจาก ท่านนายกรัฐมนตรี ทางกระทรวงแรงงานได้จัดการวางแนวทางแก้ไข
้ กับประชาชน และไม่ได้นงิ่ นอนใจ ซึง่ ทันทีท่ไี ด้รบ
ปัญหาการว่างงาน และเร่งด�ำเนินการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานอย่างเร่งด่วนทันที ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้ เตรียมต�ำแหน่งงานว่างไว้รองรับผูว้ ่างงาน ดังนี้
1) เปิดตลาดในต่างประเทศ โดยได้รว
่ มมือกับสมาคมผู้สง่ ออกแรงงานไทยไปต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มีการส่งแรงงานไปในประเทศที่มีความเสี่ยง
ต่�ำ อาทิ ไต้หวัน โดยมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการติดเชื้อ อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน พบว่า ยังมี
ต�ำแหน่งงานที่ยังว่างอยู่ ส�ำหรับส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ใน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาลาเซีย สิงคโปร์ และ
อิสราเอล ซึ่งกระทรวงแรงงานจะประสานงานใกล้ชด
ิ กับอีกหลายประเทศ เพื่อส่งคนไทยไปท�ำงานในอาชีพใหม่ๆ ได้ทันทีหลังสถานการณ์โควิด-19 เริม
่ คลี่คลาย
2) ต�ำแหน่งงานในประเทศทั่วประเทศทั้งในภาคเอกชนจากระบบ Smart Job ที่เป็นงานประจ�ำ และงาน part-time รวมทั้งต�ำแหน่งงานว่างใน
เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใน 3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม
ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษา จนถึงปริญญาตรี ขึ้นไป
ขณะเดียวกัน ยังได้วางแนวทางใช้ platform ชื่อ “ไทยมีงานท�ำ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสภาพัฒน์กับแบงค์ชาติ ร่วมกันจัดท�ำ ตามนโยบายของ
ท่านนายกรัฐมนตรี “เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน โดยเฉพาะ ซึ่งจะรวบรวมต�ำแหน่งงานว่างจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ โครงการเงินกู้กว่า 400,000 ต�ำแหน่ง
เพื่อให้บริการประชาชน พร้อมการสมัครฝึกอบรมทั้ง online และ classroom เป็น platform เบ็ดเสร็จส�ำหรับการส่งเสริมการมีงานท�ำ ซึ่งขณะนีอ
้ ยูร่ ะหว่างการ
พัฒนา คาดว่าจะสามารถให้บริการประชาชนได้ภายในสิน
้ อกจากนี้ ทางรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานและกระทรวงต่างๆ ยังได้ระดมกันจัดท�ำโครงการ
้ เดือนนีน
เพื่อจ้างงาน สร้างรายได้ เกือบ 100,000 อัตรา รองรับการแก้ปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะ อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร เป็นต้น ส�ำหรับกระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ 2564 ได้ขอจัดสรร
เพื่อด�ำเนินโครงการจ้างงานให้กับประชาชน จ�ำนวน 30,000 อัตรา เช่นกัน
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ทั้ ง นี้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน เดิ น สายขอต� ำ แหน่ ง งานจากผู้ ป ระกอบการ
ภาคเอกชนรายใหญ่ เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น ขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยนโยบาย
“รวมไทยสร้ า งชาติ ” พลิ กฟื้ นเศรษฐกิ จภาพรวมของประเทศให้ ก ลั บมาให้ ไ ด้ โดยเร็ ว
โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้น�ำแจกันดอกไม้ไปมอบให้แก่คณ
ุ อัศวิน อิงคะกุล ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทในเครือมิราเคิล กรุป
๊ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่ทางโรงแรมได้เปิดรับสมัครงานพนักงานใหม่ เพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษา
จบใหม่และคนตกงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิ ด-19 ได้ มีงานท� ำ เพื่อเป็นการ
แสดงความขอบคุณผู้ประกอบการภาคเอกชนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับรัฐบาล
ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ”

อี กทั้ งลงพื้นที่ พบผู้ประกอบการค้ าปลี ก รับฟังมาตรการส่งเสริมการจ้ างงาน และเยี่ยมชมการปฏิ บัติงานของพนักงานเทสโก้ โลตั ส สนับสนุนให้
ผู้ ป ระกอบการจ้ า งงานพาร์ ท ไทม์ โดยเมื่ อวั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2563 นายสุ ช าติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวงแรงงาน ลงพื้ นที่ ไ ปพบกั บ
นายสมพงษ์ รุง่ นิรต
ั ิ ศย
ั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอก – ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด (เทสโก้ โลตัส) เพื่อรับฟังมาตรการส่งเสริมการจ้างงาน
และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงานเทสโก้ โลตัส ณ เทสโก้โลตัส ส�ำนักงานใหญ่ และสาขาสุขาภิบาล 1 ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
โอกาสนี้มี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
จากนี้ไปรัฐบาลจะต้องท�ำงาน โดยดึงทุกภาคส่วน ทุกระดับในสังคม เข้ามามีสว
่ นร่วม และมีบทบาทมากขึ้น ในการช่วยกันก�ำหนดอนาคตของประเทศ
ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่จะไปพบภาคเอกชนรายใหญ่เพื่อขอความร่วมมือจัดต�ำแหน่งงานว่างให้ผู้ใช้แรงงานที่ก�ำลังเดือดร้อน ตกงาน
ได้มงี านท�ำ กลับเข้าสูร่ ะบบการจ้างงานให้ได้มากที่สด
ุ และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนของห้างค้าปลีกดังกล่าวปัจจุบน
ั มีการจ้างงานพนักงาน
ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และสร้างงานสร้างอาชีพช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบให้มีงานท�ำ มีรายได้ อาทิ ได้จ้างพนักงานของร้านค้าในพื้นที่ศูนย์การค้า ที่ต้อง
ปิดกิจการชั่วคราวมาท�ำงานในสาขา รวมทั้งได้จัดพื้นที่ขายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กภายในศูนย์อาหารฯ นอกจากนี้
ยังสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมต�ำแหน่งงานส�ำหรับผู้ท่ีต้องการท�ำงานแบบรายชั่วโมง (Part time) เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้มีทางเลือกในการท�ำงานมีรายได้เสริม ทั้งนี้ ปัจจุบันเทสโก้ โลตัส มีต�ำแหน่งงานว่างรายชั่วโมง (Part Time) อยูป
่ ระมาณ
10,000 อัตรา ซึ่งลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นประเภทจัดเรียงสินค้า บริการลูกค้า แผนกอาหาร ตัดแต่งผัก/ผลไม้ เป็นต้น
จากผลกระทบของโควิด-19 ท�ำให้ตลาดแรงงานในประเทศไทยมีความผันผวน ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ตระหนักว่า
หากแรงงานในประเทศ ไม่ มี ง านท� ำ นั้ น ย่ อ มจะส่ ง ผลต่ อ การใช้ จ่ า ยของคนในประเทศ อาจส่ ง ผลกระทบเป็ น ลู ก โซ่ ต่ อ ไป ถึ ง ภาคส่ ว นอื่ นๆ ทางรั ฐ บาล
จะเร่งวางแนวทางและด�ำเนินมาตรการให้ครอบคลุมและให้ได้ผลดีท่ีสุดกับพี่น้องภาคแรงงานทุกกลุ่ม ให้ได้กลับเข้าสูร่ ะบบการจ้างงานให้ได้มากที่สุด และเกิด
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปในแนวทางที่ดีข้ึน เพราะว่าประเทศไทย เป็นที่ 1 ในโลก ที่แก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จนกิจการต่างๆ
ในประเทศสามารถเปิดเป็นปกติได้เกือบ 100% แล้ว เป็นที่อิจฉาของนานาประเทศทั่วโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวในท้ายสุด
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นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน
ตรวจเยี่ยมและให้ก�ำลังใจ
พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
แก่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะ

นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวอ�ำพันธ์ ธุ ววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะอุปนายก

สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน นางพัฒนา พันธุ ฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน มอบสิ่งของอุปโภค
บริโภคให้แก่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 199/2 หมู่ 2

ซอยเทศบาลบางปู 66 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต� ำบลท้ายบ้าน อ� ำเภอเมือง จั งหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกระทรวงแรงงานร่วมกับ

สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน น�ำสิ่งของส�ำหรับบริจาคให้แก่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ตู้ท�ำความเย็น นมกล่อง ขนม ของเล่น เป็นต้น

ส�ำหรับศูนย์ดังกล่าวเป็นหน่วยงานภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง

แรงงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการและแบ่งเบาภาระแก่ผู้ใช้แรงงานให้สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่มี
ความกังวลห่วงใยบุตรหลาน ซึ่งกระทรวงแรงงานและสมาคมแม่บา้ นกระทรวงแรงงานได้มงุ่ หวังที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เป็นไปด้วยดีต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ได้จาก e-Magazine MOL

“ด้ ว ยรั ก จากกระทรวงแรงงาน” ทุ ก ฉบั บ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th

อีกทั้งติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของสมาคมฯ ได้ท่ี http://ladyofmol.mol.go.th และเพจ Facebook

ของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน

กิจกรรมเด่นกระทรวงแรงงาน 15
ข้อมูลและภาพ : กลุ่มงานโฆษกและการข่าว
เรียบเรียง : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

่ งในวันครบรอบ 30 ปี ส�ำนักงานประกันสังคม ชูนโยบายเร่งด่วน
รมว.แรงงาน มอบนโยบายเนือ
่ นการด�ำเนินงาน
และส�ำคัญในการขับเคลือ
วันที่ 3 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ส�ำนักงานประกันสังคม ณ ส�ำนักงาน

ประกันสังคม (ส�ำนักงานใหญ่) ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่

ส�ำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ พร้อมชูนโยบายเร่งด่วนและส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน และทิศทางในการท�ำงานของส�ำนักงานประกันสังคม

ที่พร้อมก้าวสูป
่ ีท่ี 31

่ นนโยบาย สร้าง–ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ ปั้ นช่างแอร์คณ
รมช.แรงงาน ขับเคลือ
ุ ภาพ รับไลเซนส์
วั นที่ 9 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิ ญโญสินวั ฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึ กข้อตกลง

ความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กับ นางสาวจรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ซึ่งความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมอ
ื แรงงาน (กพร.) และบริษัท อีมแ
ิ น้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ถือเป็นการท�ำงานตามแนวโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี

รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนการท�ำงานตามแนวทาง สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ เพื่อสร้างแรงงานคุณภาพ และยกระดับทักษะฝีมอ
ื แรงงานให้ได้มาตรฐานด้วย
อันจะส่งผลให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมฉลอง 10 ปี ความร่วมมือด้านแรงงาน ไทย-อิสราเอล ‘ยืนยันการส่งแรงงาน
ไทยไปท�ำงานในอิสราเอล มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม’
วันที่ 9 ก.ย. 63 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในโอกาส

การเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและอิสราเอล พร้อมหารือข้อราชการกับ นายเมเอียร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอล
ประจ�ำประเทศไทย ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท ยืนยันการจัดส่งแรงงานไทยไปท� ำงานในอิสราเอลในโครงการ TIC Project จะยังคงด�ำเนินต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม

บริการของกระทรวงแรงงานเพื่ อประชาชน
ส่วนกลาง

กระทรวงแรงงาน
Ministry of Labour

สายด่วน

1506

WEBSITE

สำ�นักงานประกันสังคม
สายด่วน 1506 กด 1
กรมการจัดหางาน
0 2247 9423, 0 2248 4743
สายด่วน 1506 กด 2
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
0 2245 4310-4
สายด่วน 1506 กด 3
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
0 2245 1707 สายด่วน 1506 กด 4
สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
0 2232 1262-4, 1467
สายด่วน 1506 กด 5

สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
www.mol.go.th
กรมการจัดหางาน
www.doe.go.th
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
www.dsd.go.th
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
www.labour.go.th
สำ�นักงานประกันสังคม
www.sso.go.th
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
counterservice.mol.go.th

เบอร์ติดต่อศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ห้างฯ บิ๊กซี อ�ำเภอคลองหลวง
ที่ว่าการอ�ำเภอบางปะอิน
ศาลากลาง (ส่วนหน้า) อ�ำเภอเมือง
ที่ว่าการอ�ำเภอสามชุก
ที่ว่าการอ�ำเภอพัฒนานิคม
อบต.เมืองการุ้ง อ�ำเภอบ้านไร่
ศูนย์การเรียนรู้อดิตยาเบอร์ล่า ที่ว่าการอ�ำเภอแก่งคอย
ที่ว่าการอ�ำเภอศรีมหาโพธิ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อ�ำเภอเมือง
ที่ว่าการอ�ำเภอเขาย้อย
ห้างฯ เซ็นทรัล เวสต์เกต อ�ำเภอบางใหญ่
ห้างฯ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ อ�ำเภอปากเกร็ด

02-529-4332
035-262-888
034-241-254
035-571-470
036-491-532
056-520-713
036-220-059
037-279-479
064-068-5141
098-251-8995
02-580-0726
089-511-9797

ห้างฯบิ๊กซี อ�ำเภอเมือง
ที่ว่าการอ�ำเภอเกาะพะงัน

076-612-633
077-420-938

ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน
อ�ำเภอตะกั่วป่า

076-421-625

ที่ว่าการอ�ำเภอทุ่งสง
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อ�ำเภอเมือง
ศูนย์ราชการจังหวัด อ�ำเภอเมือง
รร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ�ำเภอเกาะลันตา
ที่ว่าการอ�ำเภอละงู
ห้างฯ บิ๊กซี อ�ำเภอเมือง
ที่ว่าการอ�ำเภอกระบุรี
ที่ว่าการอ�ำเภอหลังสวน

075-411-644
073-274-043
073-335-159-60
075-668-143
074-722-512
075-581-977
077-800-152
077-630-382

สมุทรสาคร

ที่ว่าการอ�ำเภอด�ำเนินสะดวก
เทศบาลนครอ้อมน้อย อ�ำเภอกระทุ่มแบน

032-337-730
02-431-0400

ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน

032-513-784

ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
อุทัยธานี
สระบุรี
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
เพชรบุรี
นนทบุรี

ภาคใต้
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
พั งงา
นครศรีธรรมราช
ยะลา
ปัตตานี
กระบี่
สตูล
ตรัง
ระนอง
ชุมพร

ระยอง
จันทบุรี
ตราด
สระแก้ว

ล�ำปาง
พิ ษณุโลก
เชียงราย
พิ จิตร
ล�ำพู น
สุโขทัย
พะเยา
เพชรบูรณ์
ก�ำแพงเพชร

น่าน
เชียงใหม่
แพร่

038-278-582

ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น อ�ำเภอเมือง
ที่ว่าการอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 21/38 ถนนมาบค้างคาว อ�ำเภอเกาะช้าง
เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

038-694-020
039-447-312
039-551-205
037-425-024-5

055-533-134
056-226-032
054-222-886
055-248-075
053-733-770
056-613-716
053-525-615-6
089-960-1858

อาคารพาณิชย์ เลขที่ 463/14 ต.หย่วน
อ�ำเภอเชียงค�ำ

054-452-157

ที่ว่าการอ�ำเภอบึงสามพัน
เทศบาลต�ำบลสลกบาตร อ�ำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี
ศาลาสร้างองค์ความรู้เทศบาลต�ำบลปาย อ�ำเภอปาย
สนง.สปส.สาขาอ�ำเภอปัว
ที่ว่าการอ�ำเภอจอมทอง
ที่ว่าการอ�ำเภอวังชิ้น

056-731-479
055-705-023
053-699-202
054-791-713
053-341-273
054-588-078

อุบลราชธานี

ห้างฯ บิ๊กซี อ�ำเภอเมือง

045-355-332

นครราชสีมา

ห้างฯ เดอะมอลล์ อ�ำเภอเมือง

044-288-033

บุรีรัมย์

สนง.สปส.สาขาอ�ำเภอนางรอง

044-633-817
ต่อ 303

ชัยภูมิ

ห้างฯ บิ๊กซี อ�ำเภอเมือง
ที่ว่าการอ�ำเภอหนองหาน
ที่ว่าการอ�ำเภอชุมแพ
ที่ว่าการอ�ำเภอโพนพิสัย
ที่ว่าการอ�ำเภอธาตุพนม
ที่ว่าการอ�ำเภอสว่างแดนดิน
ที่ว่าการอ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ที่ว่าการอ�ำเภอเชียงยืน
ที่ว่าการอ�ำเภอค�ำชะอี
ที่ว่าการอ�ำเภอเลิงนกทา
ที่ว่าการอ�ำเภอห้วยผึ้ง
ที่ว่าการอ�ำเภอท่าตูม
ห้างฯ บิ๊กซี อ�ำเภอเมือง
ห้างฯ บิ๊กซี อ�ำเภอเมือง
ที่ว่าการอ�ำเภอเซกา

044-812-405
042-261-259
043-313-323
042-471-575
042-540-632
042-722-743
043-791-100
043-781-061
042-691-333
045-781-227
043-869-446
044-518-155-6
043-624-166
045-614-061
042-491-381

อุดรธานี
ขอนแก่น
หนองคาย

สกลนคร
มหาสารคาม
มุกดาหาร

อาคารพาณิชย์ (ด้านหน้า)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ�ำเภอเมืองชลบุรี

อาคารพาณิชย์ เลขที่ 2/6-7 ถนนเยลลี่อุทิศ อ�ำเภอแม่สอด
ห้างฯ บิ๊กซี อ�ำเภอเมือง
ห้างฯ บิ๊กซี อ�ำเภอเมือง
ห้างฯ เทสโก้โลตัส สาขาท่าทอง อ�ำเภอเมือง
ที่ว่าการอ�ำเภอแม่สาย
ที่ว่าการอ�ำเภอตะพานหิน
ที่ว่าการอ�ำเภอป่าซาง
ที่ว่าการอ�ำเภอสวรรคโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครพนม

ภาคตะวันออก
ชลบุรี

นครสวรรค์

แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันตก
ราชบุรี

ตาก

ยโสธร
กาฬสินธุ์
สุรินทร์
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
บึงกาฬ

