สวัสดีค่ะ...พบกับข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนเมษายน ของสานักงานจัดหางาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว และเป็นปีใหม่ของไทยอีกด้วย
มีวันครอบครัว มีวันหยุดยาวที่ครอบครัวจะมาพบปะ สังสรรค์กั น แต่อ ย่าลืมนะคะ....
สถานการณ์
ของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ยังคงต้องระมัดระวัง และ
เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อตัวเองและคนในครอบครัว
สานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงมอบความหวังดีเหมือนเคย
มีข้อมูลข่าวสารมากมาย อีกทั้งตาแหน่งงานว่าง เพื่อประชาสัมพันธ์ในเล่มอีกด้วย
ด้วยความปรารถนาดี
จาก
สานักงานจัดหางาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทีป่ รึกษา

นางสาวประภัสสร มีแป้น

คณะผู้จัดทา

กองบรรณาธิการ

1. นายนัฐพล จิตรีโภชน์
2. นายปรัชญา เด่นหล้า

นายนัฐพล จิตรีโภชน์
เรียบเรียง

นางสาวดลนภา จันทรประทักษ์

สารบัญ

กิจกรรมประจำเดือน เมษำยน 2565
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นำยจ้ ำง เฮ! ครม.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว ตาม MoU
ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี อยูแ่ ละทางานได้อีก 2 ปี
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นำยหน้ ำเถื่อนยังระบำด!! หลอกคนไปทำงำน
ต่ ำงประเทศผ่ำนโซเชียลมีเดีย
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เกำหลีรับแรงงำนไทยทำงำนกิจกำรอุตสำหกรรมกำรผลิต
และกิจกำรเกษตร และปศุสัตว์ กว่ ำ 6 พันคน
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ตำแหน่ งงำนว่ ำง เดือน เมษำยน 2565

5 -6

สงกรำนต์ 2565
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กิจกรรม ประจาเดือน เมษายน 2565
วันที่ 4 เมษายน 2565
ชมไลฟ์ สดประชาสัมพันธ์ของสานักงานจัดหางาน
จังหวัดพระนครศรีอย ุธยา ผ่านทาง Facebook
วันที่ 11 เมษายน 2565
อบรมเตรียมความพร้อมให้พนักงาน ก่อนเดินทางไป
ทางาน/ฝึกงานต่างประเทศ โดยโปรแกรม ZOOM
วันที่ 18 เมษายน 2565
ชมไลฟ์ สดประชาสัมพันธ์ของสานักงานจัดหางาน
จังหวัดพระนครศรีอย ุธยา ผ่านทาง Facebook

วันที่ 22 เมษายน 2565
ชมไลฟ์ สดประชาสัมพันธ์ของสานักงานจัดหางาน
จังหวัดพระนครศรีอย ุธยา ผ่านทาง Facebook
วันที่ 28 เมษายน 2565
อบรมเตรียมความพร้อมให้พนักงาน ก่อนเดินทางไป
ทางาน/ฝึกงานต่างประเทศ โดยโปรแกรม ZOOM
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สำหรับแรงงำน MOU ซึง่ วำระกำรจ้ำงงำน ครบ 4 ปี ทีจ่ ะได้รบั อนุ ญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรและทำงำนได้อี กไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วนั ทีก่ ำรอนุญำตทำงำนเดิมสิน้ สุด คือกลุม่ แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ กัมพูชำ ลำว และเมียนมำ ทีเ่ ข้ำมำทำงำนตำม MoU
ซึ่งวำระ กำรจ้ำงงำนจะครบ 4 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.–31 ธ.ค. 65 โดยแรงงำนต่ำงด้ำวต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนให้ แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 6 เดือน นับ จำกวัน ที่กำรอนุ ญ ำตทำงำน ของคนต่ำ งด้ำ วรำยนัน้ ๆ สิ้น สุด ณ สถำนที่ตั ง้ ของแต่
ละหน่วยงำน ประเภทกิจกำรอุตสำหกรรมกำรผลิต ระหว่ำงวันที่ 24 –28 มีนำคม 2565 และประเภทกิจกำรเกษตรและปศุสตั ว์
ระหว่ำงวันที่ 20 – 22 เมษำยน 2565
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. คนต่ำงด้ำวตรวจสุขภำพ ณ สถำนพยำบำลทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล โดยคนต่ำงด้ำวที่ จะขอรับ
ใบอนุ ญำตทำงำนต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้ำมของคนต่ำงด้ำวทีจ่ ะขอรับใบอนุญำต ทำงำน พ.ศ. 2563
2. คนต่ำงด้ำวยืน่ คำขอต่ออำยุใบอนุ ญำตทำงำนก่อนทีใ่ บอนุ ญำตทำงำนสิน้ อำยุ และกรณีคนต่ำงด้ำวซึ่ งได้รบั อนุ ญำตให้อยู่
ในรำชอำณำจักรเป็ นกรณีพเิ ศษ ทีย่ งั มิได้ยน่ื คำขอต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนก่อนทีใ่ บอนุญำตทำงำนเดิมสิน้ อำยุ หำกประสงค์
จะทำงำนต่อให้ย่นื คำขออนุ ญำตทำงำนภำยในระยะเวลำ 6 เดือน นับแต่วนั ที่ใบอนุ ญำตทำงำนสิ้นอำยุ โดยคนต่ำงด้ำว
จะสำมำรถทำงำนได้ เมือ่ ได้รบั ใบอนุญำตทำงำนแล้วเท่ำนัน้
*นำยทะเบียนจะอนุญำตทำงำนได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ทีใ่ บอนุญำตทำงำนสิน้ อำยุ
3. คนต่ำงด้ำวขอรับกำรตรวจอนุ ญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็ นกำรชัวครำวต่
่
อไป เพื่อทำงำนเท่ำกับระยะเวล ำที่ได้รบั
อนุญำตให้ทำงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันทีก่ ำรอนุ ญำต
ให้อยูใ่ นรำชอำณำจักรสิน้ สุดลง
*กรณีทห่ี นังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงสิน้ อำยุ ให้คนต่ำงด้ำวดำเนินกำรเพื่อให้ได้ มำซึง่ เอกสำรดังกล่ำว
เพือ่ ใช้ในกำรขอรับกำรตรวจอนุญำตให้อยูใ่ นรำชอำณำจักรเป็ นกำรชัวครำวต่
่
อไป
4. จัดทำทะเบียนประวัตคิ นซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชำติไทย
“ ทัง้ นี้ นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร หรือคนต่ำงด้ำวต้องกำรข้อมูลเพิม่ เติม สำมำรถสอบถำมได้ทส่ี ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพรนะนครศรีอยุธยำ “
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ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอย ุธยา ถ.สายเอเชีย อ.พระนครศรีอย ุธยา จ.พระนครศรีอย ุธยา
โทร.(035)336855-7 โทรสาร (035) 335855

กระทรวงแรงงำนมีกำรตรวจสอบเพื่อคุม้ ครองและป้ องกันมิให้คนหำงำน
ถูกหลอกลวงจำกกำรหำงำนทำ ถูกเอำรัดเอำเปรียบ จำกผูม้ พี ฤติกำรณ์หลอกลวง
คนหำงำน โดยล่ำสุดมีกำรตรวจสอบ พบกำรโพสต์โฆษณำชักชวนและรับสมัคร
คนหำงำนไปทำงำนต่ำงประเทศจำนวนมำก อำทิ กำรเดินทำงไปทำงำนเกษตรใน
เครือรัฐออสเตรเลีย งำนนวดสปำในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และล่ำสุดหลอกลวงไป
ทำงำนซำอุดอี ำระเบียด้วยวิธผี ดิ กฎหมำย ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ำย
สังคมออนไลน์ จึงมีขอ้ สังกำรให้
่
กรมกำรจัดหำงำนเร่งตรวจสอบและดำเนิ นคดีกบั
ผูม้ พี ฤติกำรณ์หลอกลวงอย่ำงถึงทีส่ ุด ซึง่ ขณะนี้กองทะเบียนจัด หำงำนกลำง และ
คุม้ ครองคนหำงำน และสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทัวประเทศ
่
ได้ตรวจสอบและ
ติดตำมเฟซบุ๊กของบุคคล/กลุ่มมิจฉำชีพ ทีท่ ำกำรโฆษณำชักชวนและรับสมัครคนหำงำนไปทำงำนในต่ำงประเทศผ่ำ นทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตและเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงใกล้ชดิ โดยจะทำกำรโพสต์ขอ้ ควำมตอบโต้เพื่อสกัดกัน้ กำรโฆษณำชักชวนดังกล่ำว
พร้อมทัง้ แจ้งข้อกฎหมำยและบทลงโทษผูก้ ระทำควำมผิด รวมถึงประชำสัมพันธ์แจ้งข่ำวสำร และเตือนภัยเพื่อมิ ให้คนหำงำน
ตกเป็ นเหยือ่ ของกลุม่ มิจฉำชีพ ซึง่ หำกสืบสวนแล้วพบกำรกระทำควำมผิดเจ้ำหน้ำทีจ่ ะรวบรวมพยำนหลักฐำนดำเนินกำรร้องทุกข์
กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนท้องทีเ่ พือ่ ดำเนินคดีต่อไป
ด้านนายธนภูมิ ชัยฤกษ์ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่ำวว่ำ คนหำงำนทีป่ ระสงค์เดินทำงไปทำงำน
ต่ำงประเทศ หรือประสบปั ญหำจำกกำรสมัครงำนหรือกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศสำมำรถติดต่อได้ตำมช่องทำง ดังนี้
1.ติดตำม ศึกษำข้อมูลกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas
2. ลงทะเบียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กำรบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศทีเ่ ว็บไซต์ toea.doe.go.th
3. ตรวจสอบรำยชือ่ บริษทั จัดหำงำนทีไ่ ด้รบั อนุญำตทีเ่ ว็บไซต์ www.doe.go.th/ipd
4.ประสบปั ญหำจำกกำรสมัครงำนหรือกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ ร้องทุกข์ได้ท่ศี ูนย์ประสำนกำรปรำบปรำมผูเ้ ป็ นภัย
ต่อคนหำงำน กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุม้ ครองคนหำงำน กรมกำรจัดหำงำน หรือ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจั งหวัด
และสำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพืน้ ที่ 1 – 10
5. สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมได้ทส่ี ำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร. 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน
โทร. 1694

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอย ุธยา ถ.สายเอเชีย อ.พระนครศรีอย ุธยา จ.พระนครศรีอย ุธยา
โทร.(035)336855-7 โทรสาร (035) 335855
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กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน เปิ ดรับสมัครทดสอบภำษำเกำหลีและทักษะกำรทำงำน (Point System) ครัง้ ที่ 11
เพื่อไปทำงำนสำธำรณรัฐเกำหลี ในประเภทกิจกำรอุตสำหกรรมกำรผลิต โควตำ 5,671 คน และประเภทกิจกำรเกษตรและ
ปศุสตั ว์ โควตำ 342 คน
ด้ า นนายธนภู มิ ชั ย ฤกษ์ จัด หางานจัง หวัด หลักฐำนและเอกสำรทีใ่ ช้ประกอบกำรสมัคร มีดงั นี้
พระนครศรีอยุธยา กล่ำวว่ำ ผูท้ ป่ี ระสงค์จะสมัครไปทำงำน 1. รูปถ่ำยหน้ำตรง พืน้ หลังสีขำว รวบผมให้เห็นใบหูและไม่สวมเสือ้
สำธำรณรั ฐ เกำหลี สำมำรถสมั ค รสอบได้ ท่ี เ ว็ บ ไซต์ สีข ำว ไม่ ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ น ตำ ถ่ ำ ยไว้ ไ ม่ เ กิน 3 เดือ น
toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กำรบริหำรแรงงำน (ประเภทไฟล์เป็ น JPG และควำมละเอียด 10-15KB)
ไทยไปต่ำ งประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหำงำน 2. ถ่ำยหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (ถ้ำมี) ต้องชัดเจน ระบุวนั
โดยสำมำรถศึกษำวิธกี ำรลงทะเบียน คุณสมบัตผิ สู้ มัครและ เดือน ปี เกิดให้ครบถ้วน (ประเภทไฟล์เป็ น JPG ควำมละเอียด 60
เอกสำรทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ มนูขำ่ วประชำสัมพันธ์ หัวข้อ ประกำศ - 100 KB)
รั บ สมั ค รทดสอบภำษำเกำหลี แ ละทั ก ษะกำรท ำงำน 3 . ถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ ต้องชัด เจน และ
(Point System) ครัง้ ที่ 11 EPS โดยเลือกสมัครสอบได้ ระบุ วนั เดือน ปี เกิดให้ครบถ้วน (ประเภทไฟล์เ ป็ น JPG ควำม
ประเภทงำนเดียวเท่ำนัน้ ซึ่งแรงที่สนใจสมัครทดสอบภำษำ ละเอียด 60-100 KB)
เกำหลีฯ ต้องยื่นคำขอกำรสมัคร โดยคนหำงำนกรอกข้อมู ล “คุ ณ สมบัติผู้ส มัค รมีด ัง นี้ อำยุ ร ะหว่ ำ ง 18 –39 ปี ไม่ จ ำกัด วุ ฒ ิ
กำรสมัครและแนบเอกสำรผ่ำนระบบออนไลน์ เลือกศูนย์สอบ กำรศึกษำ สำยตำไม่บอดสี ร่ำงกำยสมบูรณ์ สุขภำพแข็งแรง และ
ซึ่ ง มี ส ถ ำ น ที่ ส อ บ ใ ห้ เ ลื อ ก 2 ศู น ย์ คื อ ศู น ย์ ส อ บ ไม่เป็ นโรคที่อำจจะเป็ นอุปสรรคต่อกำรทำงำนหรือเป็ นโรคติดต่อ
กรุงเทพมหำนคร และศูนย์สอบอุดรธำนีทำกำรตรวจสอบผล ตำมที่ทำงกำรเกำหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิ ลสิ และ
กำรอนุ มตั ิ โดยตรวจสอบผลกำรพิจำรณำ และพิมพ์ใบแจ้ ง วัณโรค ไม่มปี ระวัตกิ ระทำผิดทำงอำญำหรือเป็ นภัยต่อสังคม และ
่ และไม่ม ีป ระวัติก ำรถูกลงโทษจำคุก เป็ น บุ ค คลซึ่ง
ชำระเงินค่ำสมัคร เพื่อชำระเงินค่ำสมัครสอบ จำนวน 830 ควำมมันคง
บำท ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ซึง่ สำมำรถชำระเงินค่ำสมัคร ไม่ถูกห้ำมเดินทำงออกนอกประเทศ ไม่มปี ระวัตกิ ำรถูกเนรเทศหรือ
สอบได้ 4 ช่อ งทำง ได้แ ก่ 1.เคำน์ เ ตอร์ธ นำคำรกรุ ง ไทย เคยถู ก ปฏิเ สธกำรเข้ำ สำธำรณรัฐ เกำหลี หรือ เคยกระท ำผิด
2.ATM / ADM 3.Internet Banking 4.ต่ำงธนำคำร Cross กฎหมำยของสำธำรณรัฐเกำหลี เป็ นบุคคลซึง่ ไม่มปี ระวัตเิ กีย่ วข้อง
Bank Bill Payment จำกนัน้ ตรวจสอบสถำนะ สมัครสอบ กับยำเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอำศัยในสำธำรณรัฐเกำหลีดว้ ย
กำรช ำระเงิน และหมำยเลขผู้ส มัค รสอบ และพิม พ์ บ ัต ร วีซ่ำ E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่ำ E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือ
มำกกว่ำ 5 ปี ขน้ึ ไป
ประจำตัวผูส้ มัครสอบ
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอย ุธยา ถ.สายเอเชีย อ.พระนครศรีอย ุธยา จ.พระนครศรีอย ุธยา
โทร.(035)336855-7 โทรสาร (035) 335855
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คณะกรรมกำรบริห ำรสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของ
โรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนำ 2019 (โควิด -19) หรือ ศบค.ชุด ใหญ่
ครัง้ ที่ 5/2565 เมื่อวัน ศุ ก ร์ท่ี 18 มีน ำคม 2565 มีม ติเ ห็น ชอบ
มำตรกำรป้ องกันโรคโควิด-19 ในกำรจัดงำน ช่วงเทศกำล สงกรานต์
ประจา ปี 2565 “ร่วมสืบสำนวัฒนธรรมไทย สงกรำนต์วถิ ใี หม่
รับผิดชอบ ต่อ ครอบครัว และสังคม” และมอบหมำยหน่ วยงำน
ทีเ่ กีย่ วข้องในกำรดำเนินกำร ดังนี้
การเตรียมตัวก่อนร่วมงานสงกรานต์ 2565
•ให้พจิ ำรณำตรวจ ATK ก่อนเดินทำง หรือ
ก่อนร่วมงำน ภำยใน 72 ชัวโมง
่
•ผูจ้ ดั งำน และกิจกำร/กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนสงกรำนต์ให้ลงทะเบียนบนระบบ TSC2+ และประเมินตนเองตำมประเภท
มำตรกำร COVID Free Setting ได้แก่
• กำรจัดกิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิรต์ /ดนตรี งำนอีเวนท์ งำนเทศกำล มหกรรม)
• กำรจัดกิจกรรมรวมกลุม่ ในชุมชน ศำสนสถำน ร้ำนอำหำร ขนส่งสำธำรณะ ฯลฯ
ระหว่างช่วงงานสงกรานต์ พื้นที่จดั งานสงกรานต์ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกากับ
•อนุญำตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตำมประเพณี เช่น รดน้ ำดำหัว สรงน้ ำพระ กำรละเล่น กำรแสดงทำงวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิน่ ขบวนแห่ กำรแสดงดนตรี โดยต้องปฏิบตั ติ ำมมำตรกำร COVID
•Free Setting และมีกำรกำกับอย่ำงเคร่งครัด
•ห้ำมประแป้ ง ปำร์ต้โี ฟม จำหน่ำยและบริโภคแอลกอฮอล์ในพืน้ ทีจ่ ดั งำน
•กำหนดช่องทำงเข้ำ-ออกจำกงำน จัดจุดคัดกรอง และควบคุมควำมหนำแน่นในพืน้ ทีจ่ ดั งำน (1 ต่อ 4 ตำรำงเมตร)
•สวมหน้ำกำกตลอดเวลำ พกเจลแอลกอฮอล์ รักษำระยะห่ำง ตลอดเวลำทีร่ ว่ มงำน
หลังกลับจากงานสงกรานต์
•สังเกตอำกำรตนเอง 7 วัน
•หลีกเลีย่ งพบปะกับผูค้ นจำนวนมำก หำกพบว่ำมีอำกำรสงสัยติดเชือ้ ให้ทำกำรตรวจ ATK
•พิจำรณำมำตรกำร WFH ให้เป็ นไปตำมควำมเหมำะสม และกำรพิจำรณำของหน่วยงำน
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