ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
125 ห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า ชั้น4
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร.02-4346688 , 02-4346575
https://www.doe.go.th/prd/ar6

สารบัญ

1

สถานการณ์ตลาดแรงงาน

2

ตาแหน่งงานว่าง

3

รอบรัว้ แรงงาน

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2564
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กรมการจัดหางาน ได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้แรงงาน
ภาคเอกชน และความต้องการทำงานของผู้สมัครงานใหม่ โดยรวบรวมจากสถิติการให้บริการจัดหางานในประเทศ
และการออกเยี่ยม นายจ้าง/สถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่
และบางพลัด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปรากฏว่านายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการใช้แรงงาน
(ตำแหน่ ง งานว่ า ง) จำนวน 659 อัตรา มี ผ ู ้ ส มั ค รงานใหม่ จำนวน 443 คน มี ผ ลการบรรจุ ง านจำนวน 67 คน
รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้

แผนภูมทิ ี่ 1 ตำแหน่ งงำนว่ ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำน จำแนกตำมเพศ
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จากแผนภูมิ 1 จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) เมื่อจำแนกตามเพศพบว่า มีความต้องการ
จ้างงานโดยไม่ระบุเพศมากที่สุด จำนวน 556 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 84.37 รองลงมาคือเพศหญิง จำนวน 58 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 8.80 และเพศชาย จำนวน 45 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.83 ของตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 659 อัตรา
ในส่วนของความต้องการทำงานของผู้สมัครงานใหม่ เมื่อจำแนกตามเพศพบว่า เพศหญิงมีความ
ต้องการทำงานมากที่ส ุด จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 58.92 และเพศชายมีความต้องการทำงาน จำนวน
182 คน คิดเป็นร้อยละ 41.08 ของผู้สมัครงานทั้งสิ้น 443 คน
สำหรับการบรรจุงานเมื่อจำแนกตามเพศพบว่า เพศหญิงมีการบรรจุงานมากที่สุด จำนวน 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.73 และเพศชายมีการบรรจุงาน จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 46.27 ของผลการบรรจุงานทั้งสิ้น
67 คน

แผนภูมทิ ี่ 2 เปรียบเทียบตำแหน่ งงำนว่ ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำน จำแนกตำมอำยุ
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จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) เมื่อจำแนกตามอายุพบว่า ช่วงอายุที่มีความ
ต้องการจ้างงานมากที่สุด คือช่วงอายุ 18-24 ปี จำนวน 199 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 30.20 รองลงมาคือช่วงอายุ
25-29 ปี จำนวน 169 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 25.64 และช่วงอายุ 30-39 ปี จำนวน 132 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 20.03
ของตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 659 อัตรา
ในส่วนของความต้องการทำงานของผู้สมัครงานใหม่ เมื่อจำแนกตามอายุพบว่า อายุที่มีความ
ต้องการทำงานมากที่สุด คือช่วงอายุ 18-24 ปี จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 28.44 รองลงมาคือช่ว งอายุ
40-49 ปี จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 26.64 และช่วงอายุ 30-39 ปี จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 19.86
ของผู้สมัครงานใหม่ทั้งสิ้น 443 คน
สำหรับ การบรรจุงาน เมื่อจำแนกตามอายุพบว่า อายุที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือช่ว งอายุ
18-24 ปี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 73.13 รองลงมา คือช่วงอายุ 40-49 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94
และช่วงอายุ 50-59 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 จากผลการบรรจุงานทั้งสิ้น 67 คน

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน บรรจุงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ร้อยละ (%)
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จากแผนภูมิ ที่ 3 จะเห็น ได้ว ่าความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า
วุฒิการศึกษาที่มีความต้องการจ้างงานมากที่สุด คือระดับ ปวช.-ปวส. จำนวน 238 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 36.12
รองลงมา คือระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 174 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 26.40 และ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน
147 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 22.31 ของ ตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 659 อัตรา
ในส่ ว นของความต้ อ งการทำงานของผู ้ ส มั ค รงานใหม่ เ มื ่ อ จำแนกตามวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาพบว่ า
วุฒิการศึกษาที่มีความต้องการทำงานมากที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 40.18
รองลงมา คือระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 และระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า
ประถมศึกษา จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 26.86 ผู้สมัครงานใหม่ทั้งสิ้น 443 คน
สำหรับการบรรจุงาน เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า วุฒิการศึกษาที่ได้รับการบรรจุงาน
มากที ่ ส ุ ด คื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จำนวน 47 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70.15 รองลงมา คื อ ประถมศึ ก ษาและ
ต่ำกว่าประถมศึกษา จำนวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.42 และปวช.-ปวส. จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45
ของผลการบรรจุงานทั้งสิ้น 67 คน

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตามประเภทอาชีพ
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จากแผนภูมิที่ 4 จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) เมื่อจำแนกตามประเภทตำแหน่ง
งานพบว่า ตำแหน่งงานที่มีความต้องการจ้างงานมากที่สุด คือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
จำนวน 188 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 28.53 รองลงมาคือ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 170
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 25.80 และ อาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 144 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 21.85 ของตำแหน่งงานว่าง
ทั้งสิ้น 659 อัตรา
ในส่วนของความต้องการทำงานของผู้สมัครงานใหม่ เมื่อจำแนกตามประเภทพบว่า ตำแหน่งงานที่
ผู้สมัครงาน มีความต้องการทำงานมากที่สุด คือ เสมียน เจ้าหน้าที่ จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 28.67 รองลงมา
คือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 23.48 และอาชีพงานพื้นฐาน
จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 11.74 ของผู้สมัครงานใหม่ทั้งสิ้น 443 คน
สำหรับการบรรจุงาน เมื่อจำแนกตามประเภทพบว่า ตำแหน่งงานผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน
มากที่สุด คือ เสมียน เจ้าหน้าที่ จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 77.61 รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขายใน
ร้านค้าและตลาด จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 และอาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99
ของผู้ที่รับการบรรจุงานทั้งสิ้น 67 คน

การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนพฤษภาคม
2564 ได้ดังนี้
1. นายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานในตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.53 รองลงมาคือ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ คิดเป็น
ร้อยละ 25.80 ส่วนวุฒิการศึกษา นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการผู้จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 36.12 รองลงมาเป็นระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 26.40
2. ผู้สมัครงานมีความต้องการทำงานในตำแหน่งเสมียน เจ้าหน้าที่ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 28.67 รองลงมา
คือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด คิดเป็นร้อยละ 23.48 ส่วนวุฒิการศึกษาที่มีความต้องการ
ทำงานมากที่สุด ได้แก่ระดับ มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.18 รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
22.80
3. การบรรจุงาน ตำแหน่งงานที่มีการบรรจุงานมากที่สุดคือ เสมียน เจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 77.61
มากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด คิดเป็นร้อยละ 19.40 ส่วนวุฒิการศึกษาที่
มีการบรรจุงานมากที่สุดคือ มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70.15 รองลงมาประถมศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 16.42

ตำแหน่งงาน
ชื่อ/ที่อยู่สถานประกอบการ

ตำแหน่ง

ฐาปนีแอร์ เซอร์วิส
169/129 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม.

ช่างแอร์

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีส จำกัด
93/8 ซ.เพชรเกษม7 ถ.เพชรเกษม
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.

โรงพยาบาลยันฮี
454 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กทม.

พนักงานเย็บ

จำนวน
(อัตรา)
2

วุฒิ
การศึกษา

เพศ

อายุ (ปี)

ป.6-ป.ตรี

ชาย

23-38 ปี

45

ไม่จำกัด

เลขานุการ

10

ป.ตรีสาขา
เลขานุการ
ทาง
การแพทย์
หรืออื่นๆ

พนักงานส่ง
เอกสาร

5

พนักงานขับ
รถกอล์ฟ

5

อัตราค่าจ้าง
(บาท)
350-500/วัน

ไม่จำกัด 18-40 ปี

331/วัน

หญิง

21 ปีขึ้น
ไป

ตามตกลง

ไม่จำกัด

ชาย

21-35 ปี

ตามตกลง

ไม่จำกัด

ชาย

21-35 ปี

ตามตกลง

*ตำแหน่งงานว่างมีไว้ให้บริการจำนวนมาก ท่านสามารถดูตำแหน่งงานว่างเพิ่มได้ที่
http://smartjob.doe.go.th

กระทรวงแรงงาน เผยปีงบ 64 คนหางานได้บรรจุงานทั่วประเทศแล้ว 152,158 คน
23/04/2564

รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงแรงงาน เผยยอดผู ้ ส มั ค รงานใช้ บ ริ ก ารหางาน 191,564 คน บรรจุ ง านแล้ ว
152,158 คน หรือร้อยละ 79.43 แนะสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บ smartjob สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงจาก
การเดินทาง
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ห่วงใยสถานการณ์การว่างงาน
ของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างมาก ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทราบ
สถานการณ์เป็นอย่างดีและไม่เคยนิ่งนอนใจ ได้กำชับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตลอดว่า ยิ่งมีคนว่างงาน
มากขึ้น เจ้าหน้าที่ของเรายิ่งต้องทำงานให้หนักขึ้น เพื่อให้คนไทยมีงานทำ มีรายได้ สามารถรับมือจนวิก ฤติโควิด-19
นี้ผ่านพ้นไป
“จากสถิติผู้สมัครงานที่ใช้บริการจัดหางานกับกรมการจัดหางานในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา (ตุลาคม
2563 – มีนาคม 2564 ) มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 191,564 คน ได้รับการบรรจุงาน 152,158 คน หรือร้อยละ 79.43
แบ่ ง เป็ น ใช้ บ ริ ก าร ณ พื ้ น ที ่ ก รุ ง เทพมหานคร 39,495 คน บรรจุ 31,948 คน หรื อ ร้ อ ยละ 80.89 ปริ ม ณฑล
19,075 คน บรรจุ 14,773 คน หรือร้อยละ 77.45 ภาคกลาง 47,708 คน บรรจุ 42,163 คน หรือร้อยละ 88.38
ภาคเหนื อ 26,827 คน บรรจุ 21,509 คน หรื อ ร้ อ ยละ 80.18 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 30,540 คน บรรจุ
22,344 คน หรือร้อยละ 73.16 และ ภาคใต้ 27,919 คน บรรจุ 19,421 คน หรือร้อยละ 69.56 โดยสามารถใช้
บริการจัดหางาน ณ พื้นที่ที่ต้องการทำงานหรือเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์
ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com ได้ตามที่สะดวก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สะดวก
รวดเร็ว และลดความเสี่ยงของโรคโควิด – 19 จากการเดินทางไปที่สาธารณะ ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กล่าว
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
ว่า ได้สั่งการ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดให้บริการ
ประชาชนที่ว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน กลุ่มเปราะบาง ตลอดจนผู้ ต้องการหางานทำทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยคำนึงถึงความลำบากของคนหางานให้มาก
“ทั้งนี้ กรมการจัดหางานมีการนำบริการที่ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของกรมการจัดหางาน เข้าหาประชาชน
ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งบริการของรัฐ ทั้งด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การให้บริการจัดห างาน รวมทั้ง
การแนะแนวอาชีพ แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ และฝึกอาชีพอิสระ ที่เน้นการให้บริการตรงถึงระดับตำบล
ชุมชน และครัวเรือนที่ยากจน โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ศูนย์บริการ
จัดหางาน Part – Time โครงการส่งเสริม การจ้า งงานใหม่ส ำหรับ ผู้ จบการศึ ก ษาใหม่โ ดยภาครัฐ และเอกชน
(Co-Payment) ตลอดจนสนับสนุนเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ย 0% แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน” นายไพโรจน์ฯ กล่าว

ที่มา : https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/
view/detail/object_id/45514

กระทรวงแรงงาน เตือนภัย นายหน้าเถื่อนหลอกทำงานซาอุฯ
05/05/2564

สนร. ซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) พบพฤติการณ์สาย-นายหน้าเถื่อน ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์รับสมัครงาน หรือ
เว็บไซต์รับฝาก Portfolio ติดต่อคนหางาน เพื่อหลอกให้สมัครงานและโอนค่าดำเนินการก่อนเชิดเงินหนี
นายสุ ช าติ ชมกลิ ่ น รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงแรงงาน เปิ ด เผยว่ า สำนั ก งานแรงงานในประเทศ
ชาอุดีอาระเบียพบว่ามีมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่งอาศัยข้อมูลจากเว็บไซต์รับสมัครงาน หรือเว็บไซต์รับฝากประวัติเพื่อสมัคร
งาน (Portfolio/ Curriculum Vitae) ติดต่อไปยังคนหางาน โดยแอบอ้างเป็นตัว แทนบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ หรือ
บริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศซาอุฯ เพื่อให้โอนเงินซึ่งอ้างว่าเป็นค่าตรวจลงตราและใบอนุญาตทำงานประมาณ
8 หมื่นบาทไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีเป็นคนไทย เบื้องต้นคาดว่ามิจฉาชีพอาจมีผู้ร่วมขบวนการเป็นคนไทย
หรือสามารถเข้าถึงบัญชีที่เปิดโดยไม่ถูกต้องของไทยได้ เป็นเหตุให้เน้นเป้าหมายมาที่กลุ่มคนหางานไทย
“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล
กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ เพราะเป็นผู้ ที่สร้าง
รายได้ให้ประเทศไทย และนำความรู้ ทักษะฝีมือ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานกลับมาต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพได้ ขณะเดีย วกัน แรงงานก็ได้รับค่าตอบแทนจำนวนมาก จนสามารถยกระดับความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวได้ ทำให้คนหางานจำนวนมากหวังจะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ตำแหน่งงานใน
ต่างประเทศที่เปิดรับสมัครนั้น ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อคนที่ต้องการเดินทางไปทำงาน ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวย
โอกาสหลอกลวงคนหางานว่าสามารถพาไปทำงานต่างประเทศได้ เช่นกรณีที่เกิดในประเทศซาอุฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้
กระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ ล่าสุ ดได้เร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหลอกลวงดังกล่าวในทุกช่องทางของ
กระทรวงแรงงาน พร้อมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อมูลบัญชีที่ใช้ในการรับโอนเงินและประสาน
สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีหลอกลวงข้างต้น”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
กล่าวว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและมีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมจากการหลอกลวงไปทำงานประเทศซาอุฯ
ขอให้คนหางานตรวจสอบข้อมูล และคำนึงถึงข้อสังเกตต่อไปนี้ ก่อนหลงเชื่อโอนเงินให้ผู้ใด
1. ปัจจุบันซาอุฯยังไม่มีการตรวจลงตราประเภททำงานอย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือสัญชาติไทย โดยบริษัทที่
จดทะเบียนในซาอุฯ ต่างทราบถึงข้อจำกัดนี้และมักจะไม่เสนอตำแหน่งงานแก่ผู้ที่มีสัญชาติไทย ดังนั้นการเสนอ
ตำแหน่งงานในซาอุฯ แก่ผู้หางานสัญชาติไทยจึงเป็นเรื่องผิดสังเกต (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจ้างงานโดยหน่วยงานพิเศษ
อาทิ พระราชวัง หรือหน่วยงานรัฐ)
2. อีเมลของตัวแทนนายจ้างควรเป็นทางการใช้โดเมนที่จดทะเบียนในนามบริษัท หรือเอเจนซี่จัดหางาน
ไม่ควรเป็นอีเมลฟรี อาทิ @gmail หรือ @yahoo
3. ระมัดระวังอีเมลที่โดเมนจดทะเบียนคล้ายชื่อบริษัท ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือเพิ่มเติม เช่น หากท่าน
ได้ ร ั บ การติ ด ต่ อ ด้ ว ยอี เ มล hr@hyundaicons.com ท่ า นสามารถตรวจสอบหน้ า โฮมเพจโดยพิ ม พ์ URL
เช่นhttp://www.hyudaicons.com หรือ http:/hyundaicons.com ซึ่งโดยส่วนมากมิจฉาชีพมักจะไม่ได้จัดทำ
หน้าโฮมเพจไว้ทำให้ไม่สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้ อย่างไรก็ดีโปรดระวังการเคลื่อนย้าย (redirect) ไปยังโฮมเพจของ
บริษัทจริงซึ่งสามารถตรวจสอบจาก URL ที่เปลี่ยนไป
4. ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับบริษัทนายจ้างต้องชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ทั่วไปจากการ
ค้นหาทางอินเตอร์เน็ต หมายเลขโทรศัพท์มักเป็นโทรศัพท์สำนักงาน ไม่ใช่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สามารถตรวจสอบได้

จากรหัสนำหน้าหมายเลข กรณีซาอุดีฯ มีรหัสประเทศ +966 และหากตามด้วยเลข 5 จะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น
+966576302632 เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ของมิจฉาชีพ)
5. รูปแบบเอกสาร หรือสัญญาควรมีลักษณะเป็นทางการ ไม่มีคำผิด หรือประโยคที่ผิดหลักไวยากรณ์ มีตรา
ประทับบริษัท หรือลงนามจริง มีการจัดหน้า ตัดคำที่เหมาะสม ใบสมัครงานควรมีช่องให้กรอกข้อมูลพอสมควร มิใช่
มีเพียงหน้าเดียว เป็นต้น
6. การสมัครงานปกตินั้น กระบวนการตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์ และการตอบรับมักจะใช้เวลาระยะหนึ่ง
เพื ่ อ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ต ิ ข องผู ้ ส มั ค ร หากพบว่ า นายจ้ า งตอบรั บ การเข้ า ทำงานเพี ย งแค่ ต รวจสอบเอกสาร
Portfolio/CV ใช้เวลา 1-2 วัน โดยไม่มีการสัมภาษณ์ หรือเร่งรัดให้ลงนามในเอกสารต่างๆ ขอให้พึงระวังว่ าเป็นการ
หลอกลวง
7.การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสมัครงานโดยที่ตัวแทนนายจ้างเป็นผู้ติดต่อคนหางานก่อน (Headhunting)
ถือว่าเป็นเรื่องผิดสังเกต
“ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน มีการตรวจสอบสื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ เมื่อมีการโพสต์ข้อความชักชวนคนหางาน
ไปทำงานในต่างประเทศที่ อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.
2528 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และเฝ้าระวังพฤติการณ์
ของขบวนการค้ามนุษย์และกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเข้มงวด โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 3 พฤษภาคม2564 มีการ
ดำเนินคดีสาย นายหน้าเถื่อน 68 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย จำนวน 14,359,965 บาท ซึ่งประเทศที่พบ
คนหางานถูกหลอกลวงไปทำงานมากที่สุด ได้แก่ แคนาดา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ ตามลำดับ และสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศสามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่
ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และตรวจสอบรายชื่อ
บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/ipd ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาต จำนวน 129
บริษัท ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงมหานคร 90 บริษัท และกระจายอยู่ในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ 39 บริษัท” นายไพโรจน์ฯ
กล่าว

ที่มา : https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/
view/detail/object_id/45805

