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สารบัญ

1

สถานการณ์ตลาดแรงงาน

2

รอบรัว้ แรงงาน

3

ตาแหน่งงานว่าง

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2564
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กรมการจัดหางาน ได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้แรงงาน
ภาคเอกชน และความต้องการทำงานของผู้สมัครงานใหม่ โดยรวบรวมจากสถิติการให้บริการจัดหางานในประเทศ
และการออกเยี่ยม นายจ้าง/สถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่
และบางพลัด) ประจำเดือนมิถุน ายน 2564 ปรากฏว่านายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการใช้แรงงาน
(ตำแหน่ ง งานว่ า ง) จำนวน 524 อัตรา มี ผ ู ้ ส มั ค รงานใหม่ จำนวน 376 คน มี ผ ลการบรรจุ ง านจำนวน 15 คน
รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้

แผนภูมทิ ี่ 1 ตำแหน่ งงำนว่ ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำน จำแนกตำมเพศ
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จากแผนภูมิ 1 จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่า ง) เมื่อจำแนกตามเพศพบว่า มีความต้องการ
จ้างงานโดยไม่ระบุเพศมากที่สุด จำนวน 246 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 46.95 รองลงมาคือเพศหญิง จำนวน 141 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 26.91 และเพศชาย จำนวน 137 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 26.15 ของตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 524 อัตรา
ในส่วนของความต้องการทำงานของผู้สมัครงานใหม่ เมื่อจำแนกตามเพศพบว่า เพศหญิงมีความ
ต้องการทำงานมากที่ส ุด จำนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 54.79 และเพศชายมีความต้องการทำงาน จำนวน
170 คน คิดเป็นร้อยละ 45.21 ของผู้สมัครงานทั้งสิ้น 376 คน
สำหรับการบรรจุงานเมื่อจำแนกตามเพศพบว่า เพศหญิงมีการบรรจุงานมากที่สุด จำนวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 20 และเพศชายมีการบรรจุงาน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของผลการบรรจุงานทั้งสิ้น 67 คน

แผนภูมทิ ี่ 2 เปรียบเทียบตำแหน่ งงำนว่ ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำน จำแนกตำมอำยุ
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จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) เมื่อจำแนกตามอายุพบว่า ช่วงอายุที่มีความ
ต้องการจ้างงานมากที่สุด คือช่วงอายุ 25-29 ปี จำนวน 159 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 30.34 รองลงมาคือช่วงอายุ
30-39 ปี จำนวน 145 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.67 และช่วงอายุ 18-24 ปี จำนวน 131 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 25
ของตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 524 อัตรา
ในส่วนของความต้องการทำงานของผู้สมัครงานใหม่ เมื่อจำแนกตามอายุพบว่า อายุที่มีความ
ต้องการทำงานมากที่สุด คือช่วงอายุ 18-24 และ อายุ 25-29 ปี จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 22.34 และ 40-49
ปี จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.95 ของผู้สมัครงานใหม่ทั้งสิ้น 376 คน
สำหรับ การบรรจุงาน เมื่อจำแนกตามอายุพบว่า อายุที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือช่ว งอายุ
18-24 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมา คือช่วงอายุ 25-29 และอายุ 30-39 ปี จำนวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 20 จากผลการบรรจุงานทั้งสิ้น 15 คน

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน บรรจุงาน จาแนกตามวุฒิ
การศึกษา
ร้อยละ (%)
180
164

163

160
140
120

150
132

109

100
80
65
60
39

40

39

37

20
1
0

2

0

ตาแหน่งงานว่าง(อัตรา)

3

ผู้สมัครงาน(คน)

9
2

บรรจุงาน(คน)

จากแผนภูมิ ที่ 3 จะเห็น ได้ว ่าความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า
วุฒิการศึกษาที่มีความต้องการจ้างงานมากที่สุด คือระดับ ปวช.-ปวส. จำนวน 164 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 31.30
รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษา จำนวน 150 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 28.63 และ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน
132 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 25.19 ของ ตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 524 อัตรา
ในส่ ว นของความต้ อ งการทำงานของผู ้ ส มั ค รงานใหม่ เ มื ่ อ จำแนกตามวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาพบว่ า
วุฒิการศึกษาที่มีความต้องการทำงานมากที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 43.35
รองลงมา คือระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99 และระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า
ประถมศึกษา จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.29 ผู้สมัครงานใหม่ทั้งสิ้น 376 คน
สำหรับการบรรจุงาน เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า วุฒิการศึกษาที่ได้รับการบรรจุงาน
มากที่สุด คือระดับ มัธยมศึกษา จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา คือระดับ ปวช.-ปวส. จำนวน 3 คน
คิดเป็น ร้อยละ 20 และประถมศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของผลการ
บรรจุงานทั้งสิ้น 15 คน

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนก
ตามประเภทอาชีพ
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จากแผนภูมิที่ 4 จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) เมื่อจำแนกตามประเภทตำแหน่ง
งานพบว่า ตำแหน่งงานที่มีความต้องการจ้างงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 141 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
26.91 รองลงมาคือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการ 104 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 19.85 และ
ผู้ป ฏิบ ัติงานโดยใช้ฝ ีมือในธุร กิจ ต่าง ๆ จำนวน 85 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 16.22 ของตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น
524 อัตรา
ในส่วนของความต้องการทำงานของผู้สมัครงานใหม่ เมื่อจำแนกตามประเภทพบว่า ตำแหน่งงานที่
ผู้สมัครงาน มีความต้องการทำงานมากที่สุด คือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.48 รองลงมา คือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ
23.48 และเสมียน เจ้าหน้าที่ จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 20.21 ของผู้สมัครงานใหม่ทั้งสิ้น 376 คน
สำหรับการบรรจุงาน เมื่อจำแนกตามประเภทพบว่า ตำแหน่งงานผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน
มากที่สุด คือ . อาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมาคือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง และ เสมียน เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของผู้ที่รับการบรรจุงานทั้งสิ้น 15 คน

การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนมิถุนายน
2564 ได้ดังนี้
1. นายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานในตำแหน่ง อาชีพงานพื้นฐานมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 26.91 รองลงมาคือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 19.85 ส่วนวุฒิการศึกษา
นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการผู้จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.30 รองลงมาเป็น
ระดับ มัธยมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 28.63
2. ผู้สมัครงานมีความต้องการทำงานในตำแหน่งเสมียน ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 25.80 รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด คิดเป็นร้อยละ 20.48
ส่วนวุฒิการศึกษาที่มีความต้องการทำงานมากที่สุด ได้แก่ระดับ มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.35 รองลงมาเป็น
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.99
3. การบรรจุงาน ตำแหน่งงานที่มีการบรรจุงานมากที่สุดคือ เอาชีพงานพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 86.67
มากที่สุด รองลงมาคือ เสมียน เจ้าหน้าที่ และ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 6.67
ส่วนวุฒิการศึกษาที่มีการบรรจุงานมากที่สุดคือ มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นระดับ ปวช.-ปวส.
คิดเป็นร้อยละ 20

รมว.แรงงาน ชวน ผู้สนใจไปทำงานประเทศญี่ปุ่น สมัครสอบภาษาญี่ปุ่นและ
ทักษะฝีมือด้านงานบริบาล
07-06-2021

กระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น เปิดโอกาส ให้แรงงานที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น และผู้สนใจ
ได้เข้าร่วมสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาลและทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาลเพื่อสมัครทำงานในสถานะ
แรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้รับการประสานจาก
กระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานไทยที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ครบ 3 ปี และต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในสาขาอื่นที่ไม่ได้ผ่านการฝึกงานมาก่อน และผู้ สนใจทำงานใน
สถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) เตรียมความพร้อมตนเองล่วงหน้า สำหรับสมัครสอบภาษาญี่ปุ่นที่
เกี่ย วกับงานบริบ าล และทักษะฝีมือด้านงานบริบาล ที่จะมีกำหนดการจัดสอบวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โดย
กระทรวงสาธารณสุ ข แรงงาน และสวั ส ดิ ก าร ประเทศญี ่ ป ุ ่ น แล ะบริ ษ ั ท Prometric Japan Co.,Limited
เป็ น ผู ้ จ ั ด ทดสอบ โดยผู ้ ส นใจสามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดการสมั ค รสอบได้ ท ี ่ http://ac.prometricjp.com/testlist/nc/index.html
“พล.อ. ประยุทธ์ จัน ทร์โ อชา นายกรัฐ มนตรี ในฐานะผู้นำรัฐ บาล และพล.อ. ประวิตร วงษ์ส ุว รรณ
รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ ่ ง กำกั บ ดู แ ลกระทรวงแรงงาน ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม แรงงานไทยไปทำงาน
ในต่างประเทศ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งมุ่งเน้นประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงาน
ไทยเป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงแรงงานมีการจัดส่งแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ที่แรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะมีโ อกาสในอาชีพ ทั้งมีแนวโน้มขยายจำนวนจั ดส่ ง
เพิ่มมากขึ้นได้ โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างสองประเทศ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
1,700 คน และ Re-entry 137 คน รวมทั้งสิ้น 1,837 คน “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ด้ า นนายไพโรจน์ โชติ ก เสถี ย ร อธิ บ ดี ก รมการจั ด หางาน กล่ า วว่ า สำหรั บ แรงงานไทยอายุ 17 ปี
หรือมากกว่า 17 ปีขึ้นไป ที่สนใจร่วมการทดสอบเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อทดสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับ
งานบริบาล และทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาล ที่มีกำหนดการจัดสอบ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ อาคาร
เกษมนครา อาคารที่ 2 ห้อง STN 10988 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ถนนมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ ค่าธรรมเนียมการสอบ 574 บาท โดยมีขอบข่ายการทดสอบ 2 ด้าน ได้แก่ 1.การผ่านการประเมินทักษะ
ฝีมือด้านการบริบาลเพื่อรับรองว่าผู้สมัครผ่านระดับการประเมินที่สามารถให้การบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมา ะสมตาม
กายภาพและสภาพจิตใจ โดยผู้ทดสอบต้องตอบคำถามข้อเขียน เรื่องหลักการบริบาลพื้นฐาน กลไกของจิตใจและ
ร่างกาย ทักษะการสื่อสาร และการบริบาลร่างกาย รวมทั้งข้อเขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ ซึ่งดำเนินการโดยวิธ ีใช้
คอมพิวเตอร์ 2.การผ่านการประเมินทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นด้ านการบริบาลเพื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีระดับความ
เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นที่สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลและใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา โดยมี
การทดสอบ เรื่องศัพท์เทคนิคของการบริบาล การสื่อสารด้านการบริบาล และเอกสารด้านการบริบาล ซึ่งต้องผ่าน
เกณฑ์ทดสอบร้อยละ 60 ของคะแนนรวมในแต่ละการทดสอบ
“ขอให้ผู้ที่สนใจ ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนไปทำงานต่างประเทศ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้
ฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษาและทดสอบทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ของแรงงาน
ที ่ ม ี ท ั ก ษะเฉพาะ (แรงงานฝี ม ื อ ) ในประเทศไทย และผู ้ ส นใจสามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได้ ที่

www.doe.go.th/overseas หรือ ติดต่อกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 6708
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วนกระทรวง
แรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน กรมการจัดหางาน 1694” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

ที่มา : https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/
object_id/46987

ครม.เห็นชอบขยายเวลาตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน
ให้ต่างด้าว ตามมติครม. 29 ธ.ค. 63
09-06-2564

วันที่ 8 มิถุนายน 64 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาดำเนินการ ให้ต่างด้าวกลุ่มมติ 29 ธ.ค. 63 ตรวจ
โควิ ด -19 พร้ อ มทำประกั น สุ ข ภ าพ และยื ่ น ขออนุ ญ าตทำงาน (บต. 48) ออกไปถึ ง 13 ก.ย. 64
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค โควิด -19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ยังคงมีความรุนแรง และพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 70
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ สำคัญ อันเป็นพื้นที่ท่มี ีคน
ต่างด้าวทำงานหนาแน่น ประกอบกับ การแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทาง
การแพทย์
ที่ต้องระดมทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในการป้องกันยับยั้งการแพร่
ระบาดของโรค เพื ่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ระบบสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในชี ว ิ ต ของประชาชนโดยรวม
จึงจำเป็นต้องชะลอหรือยับยั้งการการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคนต่างด้าวที่ดำเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
“คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ม ี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที ่ ก ระทรวงแรงงานเสนอให้ ข ยายระยะเวลาการตรวจคั ด กรอง
โรคโควิด - 19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต. 48) กับกรมการจัดหางานผ่านระบบ
ออนไลน์ของคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 ประกอบกับมติครม.เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64
และมติครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 ที่จากเดิมจะสิ้นสุดภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64 เป็นวันที่ 13 ก.ย. 64 สำหรับ
การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ให้ดำเนินการถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64 และผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค
สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 64 ตามแนวทางที่กำหนดเดิม ในส่วนคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบไม่มีนายจ้าง
ให้ ข ยายระยะเวลาการจั ด ทำทะเบี ย นประวั ต ิ ค นซึ ่ ง ไม่ ม ี ส ั ญ ชาติ ไ ทย (ทร. 38/1) ไปถึ ง วั น ที ่ 31 มี . ค. 65
เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ลุล่วง
สามารถขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพไปพร้อมกัน
ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากผลการดำเนินการตามมติครม.เมื่อวันที่
29 ธ.ค. 63 (ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 64 - 31 พ.ค. 64) มีคนต่างด้าวลงทะเบียนออนไลน์ทั้งสิ้น จำนวน 654,864 คน
แบ่งเป็น คนต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อ (มีนายจ้าง) 601,027 คน และยังไม่ดำเนินการ 53,837 คน ซึ่งจาก
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อจำนวน 601,027 คน กรมการจัดหางานได้สำรวจและคัดแยกข้อมูลเบื้องต้น
พบว่ามีการลงข้อมูลซ้ำซ้อนถึง 50,972 คน เป็นคนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนและเดินทางกลับไปแล้ว 29,000 คน
เป็นผู้ติดตาม 25,000 คน รวม 104,972 คน ทำให้คงเหลือคนต่างด้าวที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 496,055 คน
ซึ่งล่าสุดจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แล้ว 485,263 คน ผ่านการตรวจโควิด - 19 แล้ว 339,331 คน
ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.48) แล้ว 239,654 คน และจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ แล้ว 52,326 คน
“ สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามขั้นตอนขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit
หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ”
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ที่มา : https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/
object_id/47058

