ขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม mou
( ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )

1

การยื่นแบบคำร้อง

ขอนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

สามารถยื่นได้ ณ กรมการจัดหางาน หรือ
สจจ. สจก 1 - 10 ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
โดยมีเอกสาร และหลักฐาน

-

แบบ นจ.2
หนังสือแต่งตั้ง
สัญญาจ้างงาน
เอกสารนายจ้าง

2

3

การส่งคำร้องความต้องการ
จ้างแรงงานต่างด้าว

รับสมัคร คัดเลือก
ทำสัญญา และทำ Name List
ส่งให้กรมการจัดหางาน
ผ่านสถานเอกอัคราชทูต
กรมการจัดหางานจะนำส่งข้อมูล
บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง

กรมการจัดหางาน หรือ สจจ / สจก 1 - 10
มีหนังสือแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว
ผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทย
ไปยังประเทศต้นทาง
ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ

ระยะเวลาดำเนินการ
ของประเทศต้นทาง

ระยะเวลาดำเนินการ 4 วันทำการ

6

จุดผ่านแดนหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง
คนต่างด้าวต้องแสดงหลักฐาน
1. หนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงานพร้อมบัญชีรายชื่อ
2.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคโควิด-19
(โดยวิธี RT- PCR หรือ ATK ไม่เกิน 72 ซั่วโมงก่อนออกเดินทาง)
3.หลักฐานการได้รับวัควีนโควิด-19 หรือ ใบรับรอง
ประวัติการเคยติดเชื้อมาก่อนในช่วงไม่เกิน 3 เดือน
4.ตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 2 ปี
5.เดินทางไปยังสถานที่กักตัว โดยยานพาหนะที่แจ้งไว้
(ไม่เดินทางร่วมกับบุคคลอื่น และหยุดพัก
ณ สถานที่ใดๆ ก่อนถึงสถานที่กักกัน)
ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ
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สถานที่กักตัว
1.ตรวจสุขภาพ 6 โรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง
2.กรณีฉีดวัคซีนครบโดส เข้ารับการกักตัวอย่างน้ อย 7 วัน ขณะอยู่ในสถานที่
กักตัวตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง (โดยวิธี RT-PCR)
3.กรณีฉีดวัคซีนไม่ครบโดส เข้ารับการกักตัวอย่างน้ อย 14 วัน ขณะอยู่ใน
สถานที่กักตัวตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง (โดยวิธี RT-PCR)
4.กรณีพบเชื้อ ให้เข้ารับการรักษาโรค โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
5.เมื่อผลตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 2 ไม่พบเชื้อจึงจะฉีดวัคซีนให้คนต่างด้าว
6.นายจ้างหรือผู้รับอนุญาต จะรับคนต่างด้าวไปยังสถานประกอบการ
ระยะเวลาดำเนินการตามระยรเวลากักตัว

การดำเนินการ
ของประเทศต้นทาง

5

การอนุญาตให้นำคนต่างด้าว
เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

กรมการจัดหางานจะออกหนังสือ
- แจ้งไปยังสถานเอกอัคราชทูตไทย
ณ ประเทศต้นทาง (กัมพูชา ลาว)หรือ
สถานเอกอัคราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย
- แจ้ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
ค่าธรรมเนียมตรวงลงตราวีซ่า 2,000 บาท ต่อคน
ณ สถานเอกอัคราชทูตไทยประเทศต้นทาง(ลาว
กัมพูชา) หรือ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
เมียนมา
อนุญาตให้นำเข้าตามจำนวนสถานที่รองรับ
ในการกักตัว โดยห่างกันตามระยะเวลาการกักตัว
7 หรือ 14 วัน
ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ
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4

การยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ทำงานแทนคนต่างด้าว

ยืื่นได้ ณ กรมการจัดหางาน หรือ
สจจ / สจก 1 - 10 ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
โดยมีเอกสาร และหลักฐาน
1.บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ประเทศต้นทางรับรอง
2.แบบ บต.31 หรือ บต.33 พร้อมเอกสารหลักฐาน
3.หลักฐานการได้รับวัควีนโควิด-19 หรือ ใบรับรอง
ประวัติการเคยติดเชื้อมาก่อนในช่วงไม่เกิน 3 เดือน
4.หนังสือการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
กักตัว ได้แก่ ค่าสถานที่กักกัน , ค่าตรวจโรคโควิด-19
ค่าบริการทางการแพทย์ ,ค่ารักษากรณีติดเชื้อโควิด-19
รวมถึงกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือโรคอื่นระหว่างกักตัว
กรมธรรม์ที่คุ้มครองการรักษาโรคโควิด-19
5.หลักฐานยืนยันว่ามีสถานที่กักตัวตามที่ราชการ
กำหนด
6.หลักฐานที่ยืนยันว่ามีพาหะนะเพื่อรับคนต่างด้าวไป
ยังสถานที่กักตัว
7.กรณีเข้าประกันสังคมซื้อประกันสุขภาพกับบริษัท
ประกันภัย 4 เดือน
8.กรณีเข้าประกันสังคม นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตน
- ชำระค่าคำขอและค่าใบอุนญาต 2 ปี 1,900 บาท
- วางเงินประกัน 1,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน
ระยะเวลาดำเนินการ 4 วันทำการ

อบรมและรับใบอนุญาตทำงาน

1.คนต่างด้าวรับการอบรม ผ่านระบบ video conference ณ สถานประกอบการ
2.รับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางาน ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
พร้อมทั้งแจ้งเข้าทำงาน นายจ้างแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแสดงเอกสาร
การกักตัวครบตามกำหนดและไม่พบเชื้อโควิด-19 หรือรักษาหายแล้ว
ใบรับรองแพทย์ (6โรค)
พร้อมรับใบอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการอบรม
ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0-4362-4166

ประมาณการค่าใช้จ่ายของนายจ้าง/สถานประกอบการ นำเข้าแรงงานต่างด้าว
ตามระบบ mou (ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19)

ค่าใช้จ่ายนำเข้า
ค่าใช้จ่ายนำเข้า
MOU MOU

กักตัว 7 วัน

กักตัว 14 วัน

ตรวจโควิด 2 ครั้ง (โดยวิธี RT-PCR)

2,600 บาท

2,600 บาท

ตรวจลงตรา ( ViSA) 2 ปี

2,000 บาท

2,000 บาท

ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

1,900 บาท

1,900 บาท

ตรวจสุขภาพ 6 โรค

500 บาท

500 บาท

ค่าประกันโรคโควิด-19 (บริษัทประกันภัยเอกชน 4 เดือน)

990 บาท

990 บาท

-

50 บาท

ค่าบริการทางการแพทย์ (ฉีดวัคซีน 1 ครั้ง)
รวมค่าใช้จ่ายมาตรฐาน
สถานที่กักตัว (วันละ 500 - 1,000 บาท)
ค่าบริการนำเข้า (กรณีนายจ้างให้ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าว
มาทำงานเป็ นผู้ดำเนินการนำเข้าแทน)
รวมค่าใช้จ่ายประมาณ

7,990 บาท

8,040 บาท

3,500 / 7,000 บาท

7,000 / 14,000 บาท

11,490 - 14,990 บาท

15,040 - 22,040 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0-4362-4166

