SMART JOB NEWS AR6
ประจำเดือน มกราคม 2565
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กรมการจัดหางานให้บริการข่าวสารข้อมูลการเคลื่อนไหว
แรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการใช้แรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) จำนวน 240 อัตรา มีผู้สมัคร
งานใหม่ จำนวน 380 คน มีผลการบรรจุงานจำนวน 99 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
การบรรจุงาน
99 คน

ผูส้ มัครงานใหม่
380 คน

ความต้องการใช้แรงงาน
240 อัตรา

ตาแหน่งงาน จาแนกตามเพศ

ความต้องการใช้แรงงาน
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16 อัตรา

97 อัตรา

127 อัตรา
ตาแหน่งงาน จาแนกตามอายุ

ตาแหน่งงาน จาแนกตามวุฒิ
60 ปีขึ้นไป
13.33%

ปริญญาตรีขึ้นไป

15%

34.58%
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ปวช.-ปวส.

30 - 39 ปี

มัธยมศึกษา
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18 - 24 ปี
ประถมศึกษาและต่่ากว่า
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ตาแหน่งงาน จาแนกตามอาชีพ

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้าน
และตลาด 51.67%

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
14.17%

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 12.50%
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ผูส้ มัครงานใหม่ จาแนกตามเพศ
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พนักงานบริการ พนักงานขายใน
ร้านและตลาด 27.11%

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 21.05%

เสมียน เจ้าหน้าที่ 15.79%
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พนักงานบริการ พนักงานขายในร้าน
และตลาด 97.98%

อาชีพงานพื้นฐาน 2.02%
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รมว.เฮ้ง เตือนแรงงานสัญชาติเมียนมา ตามมติครม. 13 ก.ค. 64 ขอเอกสาร
รับรองบุคคล ณ ศูนย์ CI ภายใน 1 ส.ค. 65
18-01-2565

กระทรวงแรงงาน แนะนายจ้างกำชับแรงงานเมียนมาที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทย ตามมติ
ครม. 13 ก.ค. 64 วางแผนเข้ารับบริการ ณ ศูนย์ CI โดยเร็ว หลีกเลี่ยงความแออัดจากการใช้บริการพร้อมกัน
ช่วงใกล้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน สังคมโดยรวมของประเทศ และสภาพ
เศรษฐกิจ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติจำนวนมากที่เป็นกำลังหลักในการ
ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย จากอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การไม่สามารถ
เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อจัดทำเอกสารประจำตัวฉบับใหม่ได้นั้นเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จำเป็นต้องแก้ไข
เนื่องจากจะส่งผลให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย
หากแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ฉบับใหม่ เพื่อขอตรวจลงตราอยู่ต่อ
ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในกำหนดเวลา
“พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และการป้องกันไม่ให้
นายจ้าง/สถานประกอบการที่ใช้แรงงาน 3 สัญชาติ ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานสัญชาติ
เมียนมา ที่เป็นกลุ่มแรงงานที่มีจำนวนมากที่ส ุดในประเทศไทย ซึ่งการจัดตั้งศูนย์พิจารณาอนุญาตให้ อยู่
ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุ ค คล (Certificate of Identity: CI) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ในประเทศไทย ทั้ง 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ระนอง
สมุทรปราการ และสมุทรสาครนั้น จะทำให้แรงงานเมียนมาสามารถขอรับเอกสารรับรองบุคคล (CI) ฉบับใหม่
โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศของตน หลีกเลี่ยงความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายจากการกักตัว
ตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่จะเกิดกับนายจ้างได้ จึงขอความร่วมมือแรงงานสัญชาติเมียนมาตาม
มติครม. วันที่ 13 ก.ค. 64 มาดำเนินการตามขั้นตอนภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 ณ ศูนย์ CI ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่
ทำงานของแรงงานเมียนมาหรือศูนย์ CI ที่สามารถเดินทางได้สะดวก เพื่อให้มีเอกสารประจำตัวฉบับใหม่ในการ
ขออยู่ต่อและทำงานในราชอาณาจักรต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กล่าว
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู ่ใน
ราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ตามมติครม.เมื่อ
วันที่ 13 ก.ค. 64 มีเป้าหมายให้บริการแก่แรงงานสัญชาติเมียนมาที่ได้รับการผ่ อนผันให้อยู่ในประเทศไทย และ
ถือเอกสารรับรองบุคคล (CI) จำนวนประมาณ 8 – 9 แสนราย โดยแรงงานที่ประสงค์เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ CI
กลุ่มดังกล่าว ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1.แรงงานเมียนมานำเอกสาร CI ฉบับเดิม ดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกเอกสารรับรอง
บุคคล (CI) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7 – 11 โดยชำระค่าบริการ จำนวน 310 บาท หรือกรณีเอกสารรับรองบุคคล
ฉบับเดิมสูญหายหรือชำรุด ชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกเอกสารรับรองบุคคลฉบับใหม่ รวมเป็นเงินจำนวน
480 บาท เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว สามารถลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า โดยจะได้รับใบเสร็จที่ระบุวันนัด
หมายเพื่อไปดำเนินการ ณ ศูนย์ CI ซึ่งมีการกำหนดจำนวนผู้มาใช้บริการต่อวัน ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม
โรคที่แต่ละจังหวัดกำหนด
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2. ในวันนัดหมายให้แรงงานเมียนมานำใบเสร็จมาขอรับการดำเนินการที่ศูนย์ CI โดยทางศูนย์มีบริการ
ตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ด้วยวิธี ATK
3. ขอรับเอกสารรับรองบุคคล (CI) โดยเจ้าหน้าที่จากทางการเมียนมา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก
ตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสัญชาติ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometric Data) และออกบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าว
4. ทางการไทย โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน หากดำเนินการ
ต่อใบอนุญาตทำงานแล้ว จะตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ ระหว่างที่ยังไม่มีสิทธิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม ให้ทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือ
ประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และกรณีที่ยังไม่ได้ต่อใบอนุญาตทำงาน ให้ยื่นคำขอตามแบบ
บต. 50 พร้อมเอกสารและหลักฐาน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน จำนวน 1,000 บาท
5. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราเพื่ออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดย
แรงงานเมียนมาต้องชำระเงินค่าธรรมเนี ยม จำนวน 1,900 บาท ณ ศูนย์ CI และออกเอกสารรับรองบุคคล
(Certificate of Identity: CI) ตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64
“ศูนย์ CI เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 1 สิงหาคม 2565 โดยเปิดทำการในวันจันทร์ - วัน
เสาร์ เวลา 09.00 – 17.30 น. และหยุดทำการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม –
17 มกราคม 2565 มีผู้มาดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองบุคคล (CI) ทั้งสิ้น 6,688 คน แบ่งเป็น ศูนย์ CI จังหวัด
สมุทรปราการ 3,127 คน สมุทรสาคร 2,522 คน เชียงใหม่ 406 คน ชลบุรี 320 คน และระนอง 313 คน โดยมี
การจองคิวนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการแล้ว 17,428 คน ซึ่งนอกจากการรับบริการขอเอกสารรับรอง
บุคคล (CI) จากทางการเมียนมา และการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน กับกรมการจัดหางานแล้ว แรงงานต่างด้าว
ที่ประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน เช่น การเปลี่ยนนายจ้าง หรือการเปลี่ยนที่อยู่ สามารถยื่นคำ
ขอเปลี่ยนรายการฯ ตามแบบ บต. 44 ณ ศูนย์ CI ได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมฯ 400 บาท กรมการจัดหางาน
จึงขอให้นายจ้างกำชับแรงงานเมียนมาในความดูแล ให้มาดำเนินการโดยเร็ว หรือวางแผนวันและเวลาการเข้ารับ
บริการให้ดี เนื่องจากศูนย์ CI มีการจำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการต่อวันตามมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด
(ประมาณวันละ 450 - 500 ราย) หากทุกคนพร้อมใจเข้ารับบริการพร้อมกันในช่วงใกล้วันครบกำหนดอาจทำให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ทัน ทั้งนี้ ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตไห้ทำงาน และ
ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ทั้ง 5 แห่ง มีสถานที่ตั้ง ดังนี้
1.จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ ตลาดสยามนินจา ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3023 ตำบลหนองหงษ์
อำเภอพานทอง
2.จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 138 หมู่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
3.จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 89/296 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง
4.จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 339/2 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 อำเภอพระประแดง
5.จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ บริษัท มหาชัย ออโต้ เพ้นท์ จำกัด เลขที่ 32/8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบล
ท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ที่มา : https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/54499
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กระทรวงแรงงานนำเข้าแรงงานตาม MoU กลุ่มแรกเข้าไทย 1 กุมภานี้
27-01-2565

รมว.แรงงาน เผย แรงงานกัมพูชา กว่า 2 ร้อยคน ที่เข้ามาทำงานตาม MoU เตรียมเข้าประเทศไทย
เพื่อกักตัว ณ สถานที่กักกัน จ.สระแก้ว ก่อนนายจ้างในประเทศรับตัวไปทำงาน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานรับข้อสั่งการ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวง
แรงงาน บริห ารจั ดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และความต้องการแรงงานของนายจ้าง/สถาน
ประกอบการภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เปิดให้นายจ้างยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานใน
ประเทศ (Demand) ตั้งแต่วันที่1 ธ.ค. 64 โดยมีนายจ้างที่มีความต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าว และมีความ
พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่กักตัวมาดำเนินการแล้ว
“ล่าสุดมีการยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว จากบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) โดย
นายจ้างที่มีความต้องการจ้างแรงงานสัญชาติกัมพูชา เพื่อทำงานในสถานประกอบการภายในจังหวัด ชลบุรี
จำนวน 220 คน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 คน รวม 226 คน โดยทั้งหมดจะทยอยเดินทางผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และกักตัวในสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะ
องค์กร (Organization Quarantine) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ อาคาร อินโดจีน Grand Residence ศูนย์
OQ บริษัท สุวรรณภูมิอินเตอร์เฮลท์เมด จำกัด โดยจะต้องกักตัวอย่างน้อย 7 วัน ตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้ได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มจากประเทศต้นทาง และมี
การซื้อกรมธรรม์ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ซึ่งคุ้มครองการรักษาโรคโควิด -19
เมื่อครบกำหนดจะให้นายจ้างรับคนต่างด้าวไปยังสถานประกอบการ ในส่วนแรงงานข้ามชาติ สัญชาติเมียนมา
และลาวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของประเทศต้นทาง ซึ่งเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยตามขั้นตอนแล้ว ทางการไทย
จะอนุ ญ าตให้ น ำเข้ า แรงงานตามจำนวนสถานที ่ ร องรั บ ในการกั ก ตั ว เช่ นเดี ย วกั บ กรณี แ รงงานกั ม พูช า”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับสถานที่กักตัวในรูปแบบเฉพาะ
องค์กร (Organization Quarantine) ศูนย์ OQ บริษัท สุวรรณภูมิอินเตอร์เฮลท์เมด จำกัด ตั้งอยู่ที่ 555/554
หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีจำนวนห้องพัก 200 ห้อง สามารถรองรับผู้กักตัว
สูงสุด500 เตียง มีค่าใช้จ่ายในการกักตัว 7 วัน จำนวน 8,500 บาทต่อคน มีรถของสถานกักตัวรับจากด่านมาที่
พัก พร้อมบริการอาหาร 3 มื้อ ในส่วนคนต่างด้าวหากยังฉีดวัคซีนไม่ครบ กระทรวงแรงงานจะเป็นผู้จัดหาวัคซีน
และ ฉีดให้ระหว่างการกักตัว
“ขอฝากถึงนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่ างถูกกฎหมาย กรมการจัดหา
งานมีกระบวนการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
มาตรการใช้กำลังแรงงานที่มีอยู่ในประเทศเป็นลำดับแรก โดยมีการวางแผนให้ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวใน
ระบบการทำงานได้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 ซึ่งคนต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีในวาระต่าง ๆ หาก
ดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานในประเทศไทยได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องหลบซ่อน มีสวัสดิการและสิทธิตามกฎหมายแรงงานไม่ต่างจากคนไทย” อธิบดี
กรมการจัดหางาน กล่าว
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สำหรับขั้นตอนนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU มีขั้นตอน ดังนี้
1.นายจ้างยื่นแบบคำร้องกับสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐาน ได้แก่ แบบ นจ.2 หนังสือแต่งตั้ง สัญญาจ้างงาน และเอกสารนายจ้าง
2.การจัดส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยกรมการจัดหางาน/สจจ. สจก. 1-10 มีหนังสือ
แจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านสถานเอกอัครราชทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทยไปยังประเทศ
ต้นทาง
3. ประเทศต้นทางดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา และจัดทำบัญชีรายชื่อคนงานต่างด้าว
(Name List) ส่งให้กรมการจัดหางานผ่านสถานเอกอัครราชทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทย และกรมการ
จัดหางานส่งให้นายจ้าง
4. นายจ้างที่ได้รับบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) แล้วยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่าง
ด้าว พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ประเทศต้นทางรับรอง
4.2 แบบ บต.31 หรือ บต.33 พร้อมเอกสารและหลักฐาน
4.3 หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือใบรับรองแสดงประวัติการเคยติดเชื้อมาก่อนในช่ว ง
ไม่เกิน 3 เดือน
4.4 หนังสือยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการกักตัว ได้แก่ ค่าสถานที่กักกัน
ค่าตรวจโรคโควิด-19 ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ารักษากรณีติดเชื้อโควิด -19 รวมถึงกรณีป่วยฉุกเฉิน
หรือโรคอื่นระหว่างกักตัว/กรมธรรม์ที่คุ้มครองการรักษาโรคโควิด -19
4.5 หลักฐานยืนยันว่ามีสถานที่กักตัวตามที่ราชการกำหนด
4.6 หลักฐานที่ยืนยันว่ามียานพาหนะเพื่อรับคนต่างด้าวไปยังสถานที่กักตัว
4.7 กรณีเข้าประกันสังคมซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย 4 เดือน
4.8 กรณีเข้าประกันสังคม นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
- ชำระค่าคำขอและค่าใบอนุญาตทำงาน (2 ปี) 1,900 บาท
- วางเงินประกัน (กรณีนายจ้างดำเนินการด้วยตนเอง) หลักประกัน 1,000 บาท/คนต่างด้าว
1 คน
5. กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทางของคนต่างด้าวเพื่อ
พิจารณาออกวีซ่า (Non - Immigrant L-A) ให้แก่คนต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อ และหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจ
คนเข้าเมืองเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่นายจ้างได้แจ้งไว้
โดยจะอนุญาตให้นำเข้าตามจำนวนสถานที่รองรับในการกักตัว
6.เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องแสดงหนังสือยืน ยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงาน
ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคโควิด -19 โดยวิธี RT-PCR และ ATK (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)
หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด -19 หรือใบรับรองแสดงประวัติการเคยติดเชื้อในช่วงไม่เกิน 3 เดือน สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจลงตราอนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 2 ปี จากนั้นจึงเดินทางไปยัง
สถานที่กักตัว โดยยานพาหนะที่นายจ้างแจ้งไว้ (ไม่เดินทางร่วมกับบุคคลอื่น และหยุดพัก ณ สถานที่ใดๆ ก่อนถึง
สถานที่กักกัน)
7. คนต่างด้าวต้องเข้ารับตรวจสุขภาพ 6 โรคเป็นขั้นตอนแรก หากพบเป็นโรคต้องห้ามจะส่ง กลั บ
ประเทศต้น ทาง เพราะไม่ส ามารถอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฎหมาย หากไม่พบเป็นโรคต้องห้ามจะเข้าสู่
กระบวนการกักตัว และตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี RT - PCR ดังนี้
1. คนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางครบแล้ว เข้ารับการตรวจสุขภาพ 6 โรค
หากตรวจผ่าน กักตัวอย่างน้อย 7 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด - 19 จำนวน 2 ครั้ง
2. คนต่างด้าวที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบเข้ารับการตรวจสุขภาพ 6 โรค
หากตรวจผ่าน กักตัวอย่างน้อย 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด - 19 จำนวน 2 ครั้ง โดยกระทรวง
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แรงงานจะสนับสนุนวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดให้แก่คนต่างด้าว ทั้งนี้ กรณีตรวจพบเชื้อโควิด - 19 ให้เข้า
รับการรักษา โดยนายจ้างหรือประกันสุขภาพที่นายจ้างซื้อไว้ให้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา
จากนั้นเมื่อตรวจไม่พบเชื้อแล้ว จึงฉีดวัคซีนให้แก่คนต่างด้าว และให้นายจ้างรับคนต่างด้าวไปยังสถาน
ประกอบการ
8. คนต่างด้าวรับการอบรมผ่านระบบ Video Conference ณ สถานประกอบการ เมื่อผ่านการอบรม
แล้ว คนต่างด้าวรับใบอนุญาตทำงาน โดยการอนุญาตให้ทำงานจะเริ่มจากวันที่คนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา
(วีซ่า) ให้เดินทางเข้ามาในประเทศ

ที่มา : https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/54865
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ตำแหน่งงำน
เขตบางกอกน้อย
ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ

ตาแหน่ง

บริษัท เบลล์คาร์เร้นทัล แอนด์ ลีสซิ่ง จากัด
โทร.02-4242233

พนักงานบัญชี

จานวน
วุฒิการศึกษา
(อัตรา)

เพศ

อายุ (ปี) อัตราค่าจ้าง(บาท)

2

ปวส.-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

21-35 ปี

12,000 บาท/เดือน

บริษัท เน็ตคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซิสเต็ม จากัด
พนักงานขายด้านเทคนิค
โทร.02-0048219

1

ป.ตรี

ชาย/
หญิง

28-35 ปี

22,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

1

ป.ตรี

ชาย/
หญิง

24-35 ปี

25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

3

ป.ตรี

ชาย/
หญิง

22-35 ปี

25,000 บาท/เดือน

พนักงานขนถ่ายสินค้า

4

ม.6-ปวช.

ชาย

20-35 ปี

10,200 บาท/เดือน

พนักงานขับรถยนต์

2

ม.6-ปวช.

ชาย

20-35 ปี

10,200 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ

2

ม.6-ปวช.

ชาย/
หญิง

20-35 ปี

10,200 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ลงบัญชี

1

ป.ตรี

หญิง

22-35 ปี

15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน

1

ป.ตรี

หญิง

22-35 ปี

15,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน

4

ม.3

หญิง

20-40 ปี

10,200 บาท/เดือน

บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จากัด
โทร.02-1634654

บริษัท ธนบุรี แฮลท์แคร์ จากัด (มหาชน)
โทร.02-4872000

ตำแหน่งงำน
บางกอกใหญ่
ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เฮ้าส์อาวส์
โทร.085-1440446

บริษัท เอ เอ็ม เอฟ (ประเทศไทย) จากัด
โทร.02-8912060-1

ตาแหน่ง

จานวน
วุฒิการศึกษา
(อัตรา)

เพศ

อายุ (ปี) อัตราค่าจ้าง(บาท)

ฝ่ายผลิต

2

ม.3-ปวช.

ชาย

20-50 ปี

13,000 บาท/เดือน

พนังงานจัดส่งสินค้า

2

ม.3-ป.ตรี

ชาย

20-50 ปี

13,000 บาท/เดือน

เสมียน

1

ป.ตรี

หญิง

22-35 ปี

15,000 บาท/เดือน

นักการตลาด

1

อนุปริญญา-ป.ตรี

หญิง

20-35 ปี

15,000 บาท/เดือน

จานวน
วุฒิการศึกษา
(อัตรา)

เพศ

อายุ (ปี) อัตราค่าจ้าง(บาท)

ชาย

20-50 ปี

เพศ

อายุ (ปี) อัตราค่าจ้าง(บาท)

ธนบุรี
ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ

ตาแหน่ง

บริษัท ฉมา แอ๊สเซ็ท จากัด

ฝ่ายผลิต

2

ม.6

350 บาท/วัน

คลองสาน
จานวน
วุฒิการศึกษา
(อัตรา)

ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ

ตาแหน่ง

บริษัท สยาม นาคาจิมา ซุยซัน
(ไทยแลนด์) จากัด
โทร.02-1062415

พ่อครัว

14

ม.6

ชาย/
หญิง

18-38 ปี

10,000 บาท/เดือน

พนักงานเสริฟ

3

ม.3-ป.ตรี

หญิง

20-35 ปี

350 บาท/วัน

ผู้ช่วยพ่อครัว

2

ม.3

ชาย

20-40 ปี

350 บาท/วัน

บริษัท ชิลล์ 44 จากัด

ตำแหน่งงำน
บางพลัด
ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนต์
ซัพพลาย จากัด
โทร.02-4358999

ตาแหน่ง

จานวน
วุฒิการศึกษา
(อัตรา)

เพศ

อายุ (ปี) อัตราค่าจ้าง(บาท)

ช่างเทคนิคก่อสร้าง

10

ป.ตรี

ชาย

30-45 ปี

600 บาท/วัน

ช่างก่ออิฐ

10

ป.4-ป.ตรี

ชาย

30-45 ปี

500 บาท/วัน

ช่างเทคนิคการผลิต

10

ม.6-ป.ตรี

ชาย

30-45 ปี

15,000 บาท/เดือน

ฝ่ายผลิต

10

ป.4-ป.ตรี

ชาย

30-45 ปี

400 บาท/วัน

ช่างไฟฟ้า

10

ป.4-ป.ตรี

ชาย

30-45 ปี

500 บาท/วัน

วิศกรโยธาทั่วไป

10

ม.6-ป.ตรี

ชาย

25-50 ปี

20,000 บาท/เดือน

นักบัญชี

2

ปวส.-ป.ตรี

หญิง

25-39 ปี

18,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

3

ปวช.-ป.ตรี

หญิง

25-39 ปี

15,000 บาทเดือน

พนักงานจัดส่งสินค้า

3

ม.3-ป.ตรี

ชาย

20-35 ปี

9,500 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา(ก่อสร้าง)

10

ป.ตรี

ชาย

28-45 ปี

20,000 บาท/เดือน

ช่างปูกระเบื้อง

10

ป.4-ป.ตรี

ชาย

30-45 ปี

500 บาท/วัน

ตำแหน่งงำน
บางพลัด
จานวน
วุฒิการศึกษา
(อัตรา)

ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ

ตาแหน่ง

บริษัท ราชาโยค จากัด
โทร.02-4350050

แม่บ้าน

50

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้าไทย จากัด
โทร.02-8833175

แรงงานในด้านการผลิต

2

เพศ

อายุ (ปี) อัตราค่าจ้าง(บาท)

ป.4-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

18-59 ปี

331 บาท/วัน

ม.3-ป.ตรี

ชาย/
หญิง

19-59 ปี

331 บาท/วัน

กลุ่มหางานทา (สานักงานจัดหางานกรุงเทพฯพื้นที่6)

