
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรี

ที่ปรึกษำ
นำงจงกล สุวรรณำนนท์ จัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรี

บรรณำธิกำร
นางลภัสรดา ตันวัฒนเสรี นักวิชาการแรงงานช านาญการ

กองบรรณำธิกำร
นายภาณุพงศ์ วรรณวรรค เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน
นางสาวพรพิมล วินโกเมนทร์ นักวิชาการแรงงาน
นางสาววราภรณ์ จุ้ยสามพราน นักวิชาการแรงงาน
นางสาวเมนะกา ล้วนรอด นักวิชาการแรงงาน
นางสาวโชติมา ตุลธนกาญจน์ นักวิชาการแรงงาน
นายยุทธศักดิ์ อุดมสันติธรรม นักวิชาการแรงงาน
นายณัฐพงษ์ นักเวชน์ นักวิชาการแรงงาน
นายวิษณุกร อินทรพันธุ์ นักวิชาการแรงงาน
นางสาวชนิดาภา ศรีวิโรจน์ เจ้าพนักงานแรงงาน
นางสาวศศิภา พิสูตร์ เจ้าพนักงานแรงงาน
นางสาวสิริรัตน์ แก้วเทียมบุตร  เจ้าพนักงานแรงงาน
นางสาวเสาวลักษณ์ การพันธุนิตย์ เจ้าพนักงานแรงงาน

วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบรุี
ประจ าเดือน มกราคม 2566

www.doe.go.th/kanchanaburi
โทรศัพท์ 0 3456 4315,  0 3462 3454 

จังหวัดกำญจนบุรีก าหนดจัดขึ้นในวันหลังตรุษจีน 8 วัน 
และประกอบพิธีรวม 5 วัน ในช่วงระหว่างวันขึ้น 1- 8 ค  า เดือน 1         
ทางปฏิทินจีนโดยตรงกับเดือน 3 ทางปฏิทินไทย โดยในปี 2566 
ก าหนดจัดงานวันที  28 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566  เมื อถึง
ก าหนดงานประเพณีพุทธศาสนิกชนทั วไปทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี
และจังหวัดใกล้เคียงจะมาท าพิธีบูชาดาวนพเคราะห์เพื อสะเดาะเคราะห์
ให้แก่ตนเองและครอบครัวเพื อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

วัดถำวรวรำรำม  (วัดญวน)  ชื อจีน “วัดคั้นถ่อต้ือ” สร้างโดย       
ชาวญวนที นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ตรงกับ
สมัยรัชกาลที   3 ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที  5 พระราชทาน     
ชื อเป็นภาษาไทยว่า “วัดถาวรวราราม”

งำนประเพณีท ำบุญบูชำดำวนพเครำะห์
วัดถำวรวรำรำม (วัดญวน)



บรรณำธิกำร

สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำน...เดือน 

ข่ำวแรงงำนต่ำงด้ำว... – กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนแรงงำนต่ำงด้ำวที่หมดอำยุ 13 กุมภำพันธ์ 2566
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนแรงงำนต่ำงด้ำว MoU ที่วำระกำรจ้ำงครบ 4 ปี
- กำรแจ้งข้อมูลผู้ติดตำมตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 กรกฎำคม 2565
- หน่วยงำนลำวจัดตั้งศูนย์เพื่อด ำเนินกำรออกหนังสือเดินทำงฉบับใหม่

สำระน่ำรู้... - ตัดสินใจไปท ำงำนต่ำงประเทศ

- ที่มีแรงงำนไทยไปท ำงำนมำกที่สุด

-

- โครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม

ต ำแหน่งงำนว่ำง...        ประจ ำเดือน

วันขึ้นปีใหม่ กับประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยนั้น แรกเริ มเดิมทีถือเอาวันแรม 1 ค  า เดือนอ้าย 
ตรงกับวันที  1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามคติทางพุทธศาสนาที ถือช่วงฤดูหนาวเป็นการเริ มต้นของปี 
ต่อมาสมัยรัชกาลที  5 ได้น าเอาคติพราหมณ์ฮินดูที เข้ามาพร้อมกับศาสนาจากประเทศอินเดียที ถือเอา
วันขึ้น 1 ค  าเดือน 5 (เดือนเมษายน) หรือ วันมหาสงกรานต์ ทางจันทคติ ซึ งเป็นวันเปลี ยนรอบ        
ปีนักษัตรให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ จนถึงสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีต้องการให้ประเทศไทย      
มีความเป็นสากลเหมือนอารยประเทศ จึงได้ออกพระราชบัญญัติปีปฏิทินพุทธศักราช 2483 ประกาศ
ให้ยึดวันขึ้นปีใหม่ในวันที  1 มกราคม นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

วันขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที ปฏิทินปีใหม่เริ มต้น และนับปีปฏิทินเพิ มขึ้น 1 ปี โดยวันขึ้นปีใหม่ที ใช้กัน  
ทั ว โลกปัจจุบันตรงกับวันที  1 มกราคม เป็นการนับตามปฏิทิน กริกอเรียน แต่ถ้า พูดถึ ง              
“เทศกาลวันปีใหม่” อาจหมายถึงวันที นับจากวันหยุดแรกในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปีก่อน 
จนถึงวันหยุดสุดท้ายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ส าหรับชาวคริสต์จะหยุดตั้งแต่คริสต์มาส      
ไปจนถึงวันขึ้นปีใหม่รวม 8 วัน การเฉลิมฉลองและกิจกรรมที จัดขึ้นทั วโลกในวันที  1 มกราคม       
เช่น การเดินขบวนพาเหรดส าคัญในหลายแห่ง การนับตัวเลขถอยหลังในหลักวินาทีถอยหลังเพื อเข้าสู่   
วันขึ้นปีใหม่ การแลกของขวัญ เป็นต้น

คิดก่อน
4 ประเทศ  

แฟรนไชส์เครป

มกราคม 2566

ธันวาคม 2565

...ชวนอ่าน...



สวัสดีปีใหม่ 2566 ค่ะ พบกับวารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับเดือนมกราคม 2566 เดือนแห่ง     
การเฉลิมฉลองเปลี ยนผ่านปีเก่าสู่การต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2566 เป็นอีกบรรยากาศที ชวนให้รู้สึก
สนุกสนานและเป็นสัญญาณให้ได้รู้ว่าเราก าลังจะเติบโตมากขึ้นอีกปีหนึ ง กระทรวงแรงงานจึงขอมอบของขวัญ 
“ให้งานท า” ภายใต้สโลแกน “ต้องการท างาน ต้องได้งานท า”  เพื อมอบเป็นของขวัญให้กับคนไทยได้มีงานท าถ้วนหน้า 
สร้างงาน สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที ดี โดยในปีพุทธศักราช 2566 กรมการจัดหางานจะมีการจัดงาน
สร้างงานเสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023 เพื อเป็นของขวัญที จะมอบให้กับคนไทยในปีนี้ และในช่วง
เทศกาลปีใหม่กรมการจัดหางานขอฝาก E-catalog ช่องทางน าเสนอสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้รับงานไปท าที บ้าน     
มีสินค้ามากมายเพื อให้ประชาชนได้เลือกซื้อเป็นของขวัญส่งความสุขให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้              
กองบรรณาธิการขอให้ปีใหม่นี ้เป็นปีที ทุกท่านได้เริ  มต้นอะไรดี ๆ มีความสุขในทุกวันตลอดทั้งปี       
และสมความปรารถนาทุกประการ

ส าหรับวารสารฉบับนี้ยังคงมีเนื้อหาสาระที ให้ความรู้เกี ยวกับสถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัด
กาญจนบุรี เดือนธันวาคม 2565 ข้อคิดก่อนตัดสินใจไปท างานต่างประเทศ และ 4 ประเทศที มีแรงงาน
ไทยไปท างานมากที สุด ที ส าคัญการแจ้งเตือนนายจ้าง/สถานประกอบในการต่ออายุใบอนุญาตท างานแรงงานต่างด้าว       
ที จะหมดอายุในวันที  13 กุมภาพันธ์ 2566 และแรงงานต่างด้าวกลุ่ม MoU ที วาระจ้างงานครบ 4 ปี ในส่วนของ
นายจ้าง/สถานประกอบการที มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ขอแจ้งว่าขณะนี้หน่วยงานของลาวได้จัดตั้งศูนย์
เพื อด าเนินการออกหนังสือเดินทางฉบับใหม่แล้ว พบกับสาระน่ารู้ คนพิการก็ท างานได้ แฟรนไชส์เครป
และต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มกราคม 2566 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลและติดตามวารสาร
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จากเว็บไซต์  www.doe.go.th/kanchanaburi หรือทางเพจเฟสบุ๊ค
“ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี” เทศกาลปีใหม่หยุดยาวแบบนี้ หลายๆ ท่านคงเดินทางกลับบ้าน 
กลับภูมิล าเนา หรือเดินทางท่องเที ยว และใช้พาหนะในการเดินทางมากเป็นพิเศษอาจเสี ยงต่ออุบัติเหตุ      
ท้ังนี้ควรเคารพกฎจราจรเพื อลดอุบัติเหตุและที ส าคัญเมาไม่ขับนะคะ

กองบรรณำธิกำร

บรรณำธิกำร...ชวนอ่ำน

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรีส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรี  โทรศัพท์ 0 3462 3454



สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนจังหวัดกำญจนบุรี

ต ำแหน่งงำนว่ำง
2,505 อัตรำ

ผู้สมัครงำน
177 คน

กำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศ เดือนธันวำคม 2565

ต ำแหน่งงำนที่ผู้สมัครงำน
สมัครงำนมำกที่สุด

1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
2. เจ้าหน้าที ส านักงานอื น ๆ
3. พนักงานบริการอาหาร

และเครื องดื ม
4. ตัวแทนจัดหาบริการทางด้าน

ธุรกิจและนายหน้าการค้า
5. เจ้าหน้าที บัญชี

ต ำแหน่งงำนที่นำยจ้ำง
ต้องกำรมำกที่สุด

1. ตัวแทนจัดหาบริการทางด้าน
ธุรกิจและนายหน้าการค้า

2. แรงงานด้านการประกอบ
3. พนักงานบริการอาหาร

และเครื องดื ม
4. แรงงานบรรจุภัณฑ์
5. พนักงานขายของหน้าร้าน

และพนักงานสาธิตสินค้า

ต ำแหน่งงำนที่ผู้สมัครงำน
ได้รับกำรบรรจุงำนมำกที่สดุ

1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
2. พนักงานบริการอาหาร

และเครื องดื ม
3. ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง

และรถตู้
4. เจ้าหน้าที บัญชี
5. ตัวแทนจัดหาบริการทางด้าน

ธุรกิจและนายหน้าการค้า

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรีส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรี  โทรศัพท์ 0 3462 3454
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ประถมศึกษำและต่ ำกว่ำ มัธยมศึกษำ ปวช. ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท

ต ำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำนจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ

ต ำแหน่งงำนว่ำง

ผู้สมัครงำน

บรรจุงำน



นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 

5 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประสงค์
จะท างานต่อไป สามารถอยู่และท างานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 โดยด าเนินการ     
ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตท างานพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียน ก่อนที่ใบอนุญาตท างานจะสิ้นอายุ
ไม่เกิน 120 วัน 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพ่ือให้นายจ้าง /สถานประกอบการ 
วางแผนและด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตท างานให้กับแรงงานต่างด้าวโดยย่ืนเอกสารทางระบบต่ออายุใบอนุญาต
ท างานแรงงานต่างด้าว (4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ) (https://alien13febrenewal.doe.go.th/login) 
ส าหรับนายจ้างบุคคลธรรมดา นอกจากการยื่นทางช่องทางดังกล่าวแล้ว สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตท างาน
ให้กับแรงงานต่างด้าวโดยแรงงานต่างด้าวมอบอ านาจให้นายจ้างมาด าเนินการ ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรงงานต่างด้าวที่ไม่ด าเนินการตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตท างานภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จะท าให้
ใบอนุญาตท างานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายและไม่สามารถขอรับใบอนุญาตท างานได้ใหม่

บทก าหนดโทษนายจ้างและคนต่างด้าว ภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากตรวจพบคนต่างด้าว
จะมีความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และต้องถูกส่งตัว
กลับประเทศต้นทาง นายจ้างจะมีความผิดฐานรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท างานเข้าท างาน มีโทษปรับตั้งแต่ 
10,000 - 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากพบว่ากระท าความผิดข้อหาดังกล่าวซ้ า จะมีโทษจ าคุก       
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 500,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจ าและปรับ 
และห้ามจ้างคนต่างด้าวท างานเป็นเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ

การต่ออายุใบอนุญาตท างานให้กับแรงงานตา่งดา้ว
ที่จะหมดอายุ13 กุมภาพันธ์ 2566

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายพิจารณาการท างานของคนต่างด้าว 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 22 หมู่ที่ 12 ต าบลปากแพรก 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร. 0-3456-4315 
ต่อ 101,107 หรือ 092 284 4426 ในวันและเวลาราชการ 



นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 

15 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมอืดา้นแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งการจ้างงานครบ 
4 ปี ในปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565) ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้อีกไม่เกิน 2 ปี 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้าง     
แรงงานต่างดา้ว (MoU) ที่มีวาระจ้างงานครบ 4 ปี ในปี 2565 เร่งรัดด าเนินการตามขัน้ตอนดงันีภ้ายใน 6 เดือน 
นับแต่วันที่การอนุญาตเดิมสิ้นสุด
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งบัญชีรายชื่อ (เฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และลาว ส าหรับแรงงานต่างด้าว

สัญชาติเมียนมา ให้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 2)
* สัญชาติกัมพูชา นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งรายชื่อแรงงานตา่งดา้วผ่านระบบออนไลน์
* สัญชาติลาว นายจ้าง/สถานประกอบการ ยื่นแบบแจ้งบญัชีรายชื่อแรงงานตา่งดา้ว

เพื่อรับรองสัญญาจ้าง ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสุขภาพ (ทุกสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา)

* ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลทีไ่ด้รบัใบอนญุาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล
(โรงพยาบาลรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชน) 

ขั้นตอนที่ 3  ต่ออายุใบอนุญาตท างาน (Work Permit) / ขอใบอนุญาตท างานใหม่
3.1  ขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน

- ยื่น บต.30 พร้อมเอกสารก่อนใบอนุญาตท างาน (“Work Permit) เดิมหมดอายุ
(เฉพาะกัมพูชา และลาว แนบบัญชีรายชื่อ ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด
กาญจนบุรี 

3.2  ขอรับใบอนุญาตท างานใหม่
- ยื่น บต.25 พร้อมเอกสารหลักฐาน (เฉพาะกัมพูชา และลาว แนบบัญชีรายชื่อ)

ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด
ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบรุี

เร่งรัด แรงงานต่างดา้ว MoU ท่ีวาระการจา้งงานครบ 4 ปี ในปี 2565              
ใหม้ายืน่ค  าขออนุญาตท างาน หรือยืน่ค าขอต่ออายใุบอนุญาตท างาน



ขั้นตอนที่ 4  ตรวจลงตรา (วีซ่า)
* ตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้อยู่ในราชอาณาจักรซึ่งอนุญาตใหไ้มเ่กนิ 2 ปี พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 

ณ ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืงจังหวัดกาญจนบุรี
ขั้นตอนที่ 5  จัดท าทะเบียนประวัติ (ออกบัตรสีชมพู)

* ยื่นจัดท าทะเบียนประวัต ิออกบัตรสีชมพู ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 
สาขาจังหวัดกาญจนบรุี

-2-

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายพิจารณาการท างานของคนต่างด้าว 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 22 หมู่ที่ 12 ต าบลปากแพรก 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ในวันและเวลาราชการ 
โทร. 0-3456-4315 ต่อ 101,107 หรือ Line ID : @nxj8229d



นำงจงกล สุวรรณำนนท์ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยถึงการแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าว 
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ งนายจ้างสถานประกอบการได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี   
เมื อวันที  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และมีผู้ติดตาม อาจยังไม่ทราบถึงการแจ้งข้อมูลผู้ติดตามตามขั้นตอนที                
หน่วยงานรัฐก าหนดซึ งการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ผู้ติดตามที มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จะสามารถอยู่ใน
ราชอาณาจักรได้ตามระยะเวลาที บิดาหรือมารดาของผู้นั้นได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื อง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับคนตา่งด้าวสัญชาตกิมัพูชา 
ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลงวันที  ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยขั้นตอนการแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าว มีดังนี้

๑. ผู้ติดตำมคนต่ำงด้ำว ซึ งอายุไม่เกิน ๑๘ ปี หรือบิดามารดาของผู้นั้น แจ้งชื อ ที อยู่ อายุ สัญชาติ เพศ 
และหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื นที เกี ยวข้อง ตามแบบแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื อด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติ ณ กรมการจัดหางาน 
โดยยื น ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  

๒. ยื่นค ำร้องขอจัดท ำทะเบียนประวัตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยทะเบียนรำษฎร ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๗ 
สาขาจังหวัดกาญจนบุรี

ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างสถานประกอบการเร่งรัดให้คนต่างด้าว      
ที มีสถานะไม่ถูกต้องและได้ด าเนินการขออนุญาตท างานตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื อวันที  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
และมีผู้ติดตามอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ได้รับทราบและให้รีบด าเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนดังกล่าวภำยในวันที่ 
๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ เพื อให้ผู้ติดตามได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามระยะเวลาที บิดาหรือมารดาได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายพิจารณาการท างานของคนต่างด้าว 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 22 หมู่ที่ 12 ต าบลปากแพรก 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร. 0-3456-4315 
ต่อ 101,107 หรือ 092 284 4426 ในวันและเวลาราชการ 

นายจ้างสถานประกอบการให้รีบด าเนินการแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าว 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2565







สมัครงานกับ
บรษัิทจัดหางาน
ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
สามารถตรวจสอบได้ท่ี 
www.doe.go.th/ipd

ควรจ่ายคา่บรกิารหรอืคา่ใชจ่้ายผา่น
ธนาคารเพ่ือเข้าบัญชบีรษัิทจัดหางาน
หรอืผูร้บัอนญุาตจัดหางานโดยตรง 
พรอ้มขอใบเสรจ็รบัเงนิไว้เปน็หลักฐาน

เกบ็หลักฐานตา่ง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
เชน่ ใบปลิวการรบัสมัครงาน       
ส าเนาใบโอนเงนิ หรอืสลิป
การโอนเงนิและใบเสรจ็รบัเงนิ
จากบรษัิทจัดหางานรวมรวมไว้
เพ่ือเป็นหลักฐาน

กอ่นเดนิทางไปท างาน
ตา่งประเทศจะตอ้งเข้ารบั
การอบรมจากกรมการจัดหางาน
ทุกครัง้ อยา่หลงเชือ่.....      
ใครว่าตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีได ้         
โดยไม่ตอ้งอบรม

คนหางานจะต้องเดินทางออกไปท างานโดยผา่นด่านตรวจคนหางาน 
และตอ้งย่ืนแบบแจ้งการเดนิทางตอ่เจ้าหน้าท่ีกอ่นทุกครัง้ ผู้ใดไม่ผา่น
ดา่นตรวจคนหางาน ถูกหลอกแน่นอน 100 เปอรเ์ซน็ต์

ท่านมีอาชีพที่
มั่นคง หรือ   
มีครอบครัว    
ที่อบอุ่นอยู่แล้ว

ท่านมีสุขภาพ     
ไม่แข็งแรง      
มีโรคประจ าตัว 

ท่านต้อง
กู้เงินไป
ด้วยอัตรา
ดอกเบ้ียสูง

ท่านไป
เพราะเห็น
คนอ่ืนเขาไปกัน

ตดัสินใจไปท างาน
ตา่งประเทศ

จัดหางานอยากบอก...

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรี
22 ม.12 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 034-564315 ตอ่ 106

เหตุผลที่ท่านไม่ควรไป4

ข้อแนะน า



4 ประเทศ

การไปท างานต่างประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนพฤศจิกายน 2565
มีแรงงานไทยที่ยังคงท างานในต่างประเทศทั้งสิ้น 120,303 คน

จ านวน : 50,144 คน

ต าแหน่ง : คนงานทั่วไป
อัตราค่าจ้าง : 25,250 เหรียญไต้หวัน/เดือน 

ต าแหน่ง : ช่างทั่วไป,ช่างฝีมือ,ช่างผีมือระดับสูง 
อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าจ้างเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาจ้างงาน

(เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จ านวน : 21,284 คน
ต าแหน่ง : งานภาคเกษตร
อัตราค่าจา้ง : รายเดือน 5,300 เชคเกล ต่อการท างานเต็มเวลา 186 ช่ัวโมง
ขั้นต ่าท้องถิ่น  รายช่ัวโมง 29.12 เชคเกล

วันละ 244.62 เชคเกล ส าหรับการท างาน 5วัน/สัปดาห์
วันละ 212.00 เชคเกล ส าหรับการท างาน 6 วัน/สัปดาห์

สวัสดกิาร : หักค่าที่พักอาศัย และค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ 
รวมไม่เกิน 540.10 เชคเกล/เดือน
หักค่าประกันสุขภาพรวมไม่เกิน 136.24 เชคเกล/เดือน

จ านวน : 8,062 คน
อัตราคา่จา้ง : 961 เยน/ชั่วโมง
ขั้นต ่าโดยเฉลีย่   (อัตราค่าจ้างข้ันต ่ารายจังหวัด อยู่ระหว่างการพิจารณา
ทั่วประเทศ            ในระดับจังหวัด เพื่อก าหนดอัตราที่เหมาะสมต่อไป 

ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมของทุกปี)

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรี
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1
ไต้หวัน

2
อิสรำเอล

สำธำรณรฐั
เกำหลี

4
ญ่ีปุ่น

ทีม่า : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

3 จ านวน : 14,396 คน

ต าแหน่ง : แรงงานตามระบบ EPS
อัตราคา่จา้งท้องถิ่น    1,914,440 วอนเกาหลี/เดือน

ประมาณ 49,775.- บาท
ท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง

ที่มีแรงงานไทยไปท างานมากที่สุด



ที มา : https://money.kapook.com/view253935.html

แฟรนไชส ์

เครป
แฟรนไชส์ของกินเล่นอย่าง “เครป” ที เดี๋ยวนี้มีหลากหลายสไตล์ ทั้งเครปธรรมดา เครปเย็น 

เครปกรอบ จัดเป็นของว่างที กินง่าย มีจุดขายตรงที เลือกรสชาติ เลือกไส้ได้ตามความชอบใจ 
หากไดท้ าเลเหมาะ ๆ ตามโรงเรียน ตลาดชุมชน รับรองว่าเตาไม่ว่างแน่นอนค่ะ

เครปญี่ปุ่น มิกะจัง : เครปแบรนด์ดังที มีสูตรเด็ด
ตรงแป้งที หอมกรอบนาน มีหลายแพ็กเกจให้เลือกตั้งแต่ 
15,900-22,900 บาท เรียนรู ้เทคนิคการท าเครป
เพียง 1 วัน ก็เตรียมขายได้เลย

การซื้อแฟรนไชส์ซึ งมีโมเดลต้นแบบเป็นสูตรส าเร็จอยู่แล้วจะช่วยให้เราประหยัดเวลา 
ประหยัดเงิน เพราะไม่ต้องลองผิดลองถูก จึงช่วยลดความเสี ยงในการด าเนินธุรกิจ แต่ก็อาจมี
ข้อจ ากัดบางอย่างที ต้องท าตามเงื อนไขของร้าน ดังนั้น จึงต้องศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบกันให้ดี
และลองชั งใจดูว่าแฟรนไชส์ร้านไหนที ตอบโจทย์เรามากที สุด

สถำนีเครปบุฟเฟ่ต์ไส้เยอะ : เป็นแฟรนไชส์ที มี
มากกว่า 200 สาขา มีเงินทุนเริ มต้นเพียง 16,500 บาท 
ก็เปิดร้านได้แล้ว ไม่มีส่วนแบ่งยอดขาย ไม่เก็บรายปี 
ซึ งทางร้ านการันตีว่ าขายแค่ เดือนเดียวก็คืนทุน 
แถมยังสอนท าโตเกียว แพนเค้ก ฯลฯ เพิ มเติมให้ด้วย

ตัวอย่ำงแฟรนไชส์เครป



สรา้งโอกาส สรา้งอาชีพ สรา้งรายได้
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สรา้งคณุภาพชีวิต....ใหค้นพิการอยา่งยัง่ย น

เพียงนายจ้าง/สถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ

สิทธิประโยชน์
การเข้าร่วมโครงการ

ไม่ต้องจ่ายเงิน
เข้ากองทุนคนพิการฯ

ลดหย่อนภาษี
เงินได้นิตบิุคคลได้ 1 เท่า

ช่วยเหลือคนพิการ
มีงานท า มีรายได้โดยตรง

กับ

ประโยชน์ท่ีได้รับ

สร้างความเสมอภาค 
สร้างโอกาสให้คนพิการ
มีอาชพี มีรายได้
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

คนพิการมีรายได้
สามารถเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัว

CSR สถานประกอบการ
ในด้านการช่วยเหลือสังคม

คุณสมบัตคินพกิาร

ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ
(มีบัตรประจ าตัวคนพิการ)

สามารถท างานและช่วยเหลอืตนเองได้
หรือให้ผู้ดูแลคนพกิารรบัสิทธิแทนคนพิการ

ที่ต้องการเข้ารว่มโครงการฯ  และคนพิการที่ต้องการรบัสทิธสิามารถแจ้งผ่านระบบ e-service.doe.go.th 
หรือยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์ ณ จัดหางาน/เขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ

โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพกิารเชิงสังคม




