
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 เจ้าพนักงานแรงงานwww.doe.go.th/kanchanaburi

โทรศัพท์ 0 3456 4315,  0 3462 3454 

วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบรีุ
ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2566

จังหวัดกาญจนบุรีก าหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2566 ระหว่าง                                    
วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและให้
ประชาชนชาวจั งหวัดกาญจนบุ รี  และนักท่องเที่ ยวได้ ร าลึ กถึ ง                       
พระมหากรุณาธิคุณที่ ทรงกอบกู้ เอกราชของชาติ ไทยรวมทั้ งเป็น                      
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี      
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงแสง เสียง เทิดพระเกียรติ                    
เที่ยวชมตลาดย้อนยคุ ร าวงย้อนยุค การแสดงมหรสพ ชิม ช้อป สินค้ามากมาย

ขอเชญิเท่ียว
งานเทิดพระเกยีรติ

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช



จากนัน้ในปีถดัมา ก็เริม่มีการประดิษฐ์ดอกป๊อปป้ีออกมาขายใน "วนัทหารผ่านศกึ" เพ่ือขอรบัการสนบัสนนุ
จากประชาชน โดยเงินรายไดท้ัง้หมดน าไปเป็นทนุช่วยเหลือสงเคราะหท์หารผ่านศกึ วนัทหารผ่านศกึจงึถกู

เรยีกอีกอย่างว่า “วนัป๊อปป้ี” (POPPY DAY)

บรรณาธกิาร

สถานการณ์ตลาดแรงงาน...เดือน 

ข่าวแรงงานต่างด้าว... – กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนแรงงำนต่ำงด้ำวที่หมดอำยุ 13 กุมภำพันธ์ 2566
- กำรขอรับใบอนุญำตท ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ 63/1
- กำรยื่นต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนแรงงำนต่ำงด้ำวผ่ำนระบบออนไลน์
- 6 ขั้นตอนกำรยื่นขอต่อใบอนุญำตท ำงำนแรงงำนต่ำงด้ำวผ่ำนระบบออนไลน์
- กำรเปิดให้บริกำรเพิ่มเติมกำรยื่นต่อใบอนุญำตท ำงำนแรงงำนต่ำงด้ำว

ที่หมดอำยุ 13 กุมภำพันธ์ 2566 ในวันหยุดรำชกำร

สาระน่ารู.้.. - ท ำควำมรู้จัก “กำรไปท ำงำนต่ำงประเทศโดยกรมกำรจัดหำงำนจัดส่ง”
โครงกำรฝึกงำนส ำหรับผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุ่น
ผ่ำนองค์กร IM Japan

- สอบ ก.พ. คืออะไร สอบท ำไม...ใครสอบได้บ้ำง ?
- แฟรนไชส์ลูกชิ้น

ต าแหน่งงานว่าง...    ประจ ำเดือน

มกราคม 2566

...ชวนอา่น...

กุมภาพันธ์ 2566

ถูกน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ เกิดขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลก ครั้งท่ี 1 เมื่อสงครามสงบลง          
ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461) โดยฝ่ายพันธมิตรเป็นผู้มีชัยในสงคราม จอมพล เฮก มีความห่วงใยถึงทหาร     
ท่ีร่วมเป็นร่วมตาย สละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติ จึงได้ก่อตั้ง "สันนิบาตสงเคราะห์ทหารผ่านศึก" ขึ้นในอังกฤษ และได้ถือเอา
วันท่ี 11 พฤศจิกายน เป็น เพราะตรงกับวันสงครามโลกครั้งท่ี 1 ได้สงบลง ในประเทศไทยก าหนดให้    
วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ทุกปีซึ่งเป็นวันสถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็น เพื่อให้สังคมตระหนักถึง
ความส าคัญของทหารผ่านศึกรวมถึงให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ทหารผ่านศึก และเริ่มมีการประดิษฐ์ดอกป๊อปปี้ออกมา
จ าหน่ายใน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากประชาชน โดยเงินรายได้ท้ังหมดน าไปเป็นทุนช่วยเหลือสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก วันทหารผ่านศึกจึงถูกเรียกอีกอย่างว่า

15 เซนติเมตรในแนวขวาง ดอกป๊อปปี้จะมี 4 ถึง 6 กลีบ โดยในพ้ืนที่เขตอบอุ่นดอกป๊อปปี้จะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ     
ถึงต้นฤดรู้อน มสีีสันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์บางพันธุ์อาจมีลวดลาย ดอกป๊อปปี้สีแดงเป็นวัชพืชพันธุ์หนึ่งในยุโรป มักปลูก
เพ่ือใช้เป็นไมป้ระดับ

เป็นไม้ล้มลุกโดยสามารถสูงได้มากถึง 1 เมตรและยาว



สวัสดีคะ พบกับวารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนที่โดดเด่นเพราะเป็นเดือน   
ที่มีวันจ านวนน้อยกว่าเดือนอื่น คือ มี 28 วัน และ 29 วัน  และในเดือนนี้ยังมีวันส าคัญ คือ “วันทหารผ่านศึก” ซึ่งจะ
ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ทุกปี เป็นวันที่รัฐบาลจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกข้ึนเพื่อท าหน้าที่สงเคราะห์         
แก่ “ทหารผ่านศึก” และ”ครอบครัวทหารผ่านศึก” โดยตรง  นอกจากนี้ความส าคัญของคนส่วนใหญ่ก็คือเป็นเดือนที่มี
วันแห่งความรัก หรือ“วันวาเลนไทน์” ทางกองบรรณาธิการขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้กรมการจัดหางานได้เปิด      
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้ประชาชนได้ยื่นค าขอหรือติดต่อกับกรมการจัดหางานผ่าน 3 ช่องทาง คือ 
1. Website : E-mail:saraban@doe.go.th 2. Website : www.doe.go.th และ 3. Web Application : e-service
ส าหรับบริการประชาชนของกรมการจัดหางานหรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2248 6834  ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

เนื้อหาสาระในวารสารยังคงพบกับต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สถานการณ์
ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมกราคม 2566 และที่ส าคัญขอแจ้งเตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ       
ถึงเรื่องการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตท างานแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมแนะน า           
6 ขั้นตอนการยื่นต่ออายุใบอนุญาตท างานดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ สาระน่ารู้อยากให้ท่านผู้อ่านท าความรู้จัก
กับการเดินทางไปท างานต่างประเทศ โครงการฝึกงานส าหรับผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
ผ่านองค์กร IM Japan, สอบ ก.พ. คืออะไร สอบท าไม ใครสอบได้บ้าง และแฟรนไชส์ลูกช้ินแฟรนไชส์ที่กลับมาปัง
ด้วยกระแสลิซ่า แบล็กพิงค์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลและติดตามวารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี                 
ได้จากเว็บไซต์ www.doe.goth/kanchanaburi หรือทางเพจเฟสบุ๊ค “ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี” 

กองบรรณำธิกำร

บรรณำธิกำร...ชวนอ่ำน

วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กรมการจัดหางาน

mailto:saraban@doe.go.th
http://www.doe.go.th/


สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนจังหวัดกำญจนบุรี

ต ำแหน่งงำนว่ำง
3,023 อัตรำ

ผู้สมัครงำน
174 คน

กำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศ เดือนมกรำคม 2566

ต ำแหน่งงำนที่ผู้สมัครงำน
สมัครงำนมำกที่สุด

1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
2. เจ้าหน้าท่ีส านักงานอ่ืน ๆ
3. พนักงานบริการอาหาร

และเคร่ืองดื่ม
4. เจ้าหน้าท่ีบัญชี
5. ตัวแทนจัดหาบริการทางด้าน

ธุรกิจและนายหน้าการค้า

ต ำแหน่งงำนที่นำยจ้ำง
ต้องกำรมำกที่สุด

1. แรงงานบรรจุภัณฑ์
2. แรงงานด้านการประกอบ
3. ตัวแทนจัดหาบริการทางด้าน

ธุรกิจและนายหน้าการค้า
4. พนักงานขายของหน้าร้าน

และพนักงานสาธิตสินค้า
5. เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า

ต ำแหน่งงำนที่ผู้สมัครงำน
ได้รับกำรบรรจุงำนมำกที่สดุ

1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
2. พนักงานบริการอาหาร

และเคร่ืองดื่ม
3. เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า
4. ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง

และรถตู้
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



นายจา้ง สถานประกอบการ รบีต่ออายใุบอนญุาตท างาน

ให้แรงงำนต่ำงด้ำว  4 สัญชำติ (กัมพูชำ ลำว เมียนมำ และเวียดนำม) 

ให้ทันภำยใน 13 กุมภำพันธ์ 2566

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพิจารณาการท 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 เปิดเผยว่าขณะนี้แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา 
ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่ได้รับอนุญาตให้ท างานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ในช่วงด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
หนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองสถานะบุคคลและขอรับการตรวจลงตราหรือประทับตราอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งแรงงานต่างด้าวจ านวนมากได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้      
ขอต่ออายุใบอนุญาตท างานทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย 1) ลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบต่ออายุใบอนุญาตท างาน
แรงงานต่างด้าว ( 4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (https://alien13febrenewal.doe.go.th/) 2) รอพิจารณาอนุมัติ        
3) ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน  4) รอรับใบอนุญาตท างาน การต่ออายุใบอนุญาตท างานตามข้ันตอนดังกล่าว     
จึงมีความสะดวก ยื่นค าขอได้ทุกเวลา แต่ ณ ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตท างานจ านวนร้อยละ 30.40 
ของจ านวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตท างาน ในขณะที่เหลือระยะเวลาในการด าเนินการถึงวันที่    
13 กุมภาพันธ์ 2566 

เอกสารที่ใช้แนบ

เพ่ือให้เหลือระยะเวลาในขั้นตอนที่ต้องมีการแก้ไขและลดปัญหาความหนาแน่นของข้อมูลและผู้ใช้งานในระบบ
ดังกล่าวในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการด าเนินการต่อใบอนุญาตท างาน ส าหรับนายจ้างบุคคลธรรมดาที่ได้รับมอบอ านาจจาก
แรงงานต่างด้าวสามารถไปด าเนินการยื่นต่อใบอายุใบอนุญาตท างานทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ตั้งส านักงานจัดหางานจังหวัด
กาญจนบุรีได้ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ไม่ด าเนินการหรือยื่นต่ออายุใบอนุญาตท างานไม่ทันภายในวันที่        
13 กุมภาพันธ์ 2566 จะไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท างานต่อไปได้

ส านักงานจัดหางานจั งหวัดกาญจนบุ รี  จึ งขอความร่ วมมือนายจ้ าง/               
สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวด าเนินการให้ครบขั้นตอนตามที่ มีมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ก าหนด 
แล้วเร่งรัดการยื่นต่อใบอนุญาตท างานทางอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดเตรียมเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ตามคิวอาร์โค้ด

วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กรมการจัดหางาน



นายจา้ง สถานประกอบการ 

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ทีฝ่่ายพิจารณาการท างานของคนต่างด้าว
ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที ่22 หมู่ที ่12 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร. 0-3456-4315 ต่อ 101,107 หรือ 092 284 4426 ในวันและเวลาราชการ 

ใหเ้ร่งย ืน่ค าขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน
ตามมตคิณะรฐัมนตรเีม ือ่วนัท ี ่5 กรกฎาคม 2565 ใหท้นัภายใน 13 กุมภาพนัธ์ 2566

วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กรมการจัดหางาน

https://alien13febrenewal.doe.go.th/


เอกสารท่ีใชแ้นบ 

การยืน่ขอรบั/ขอต่อ คนต่างดา้วพ้ืนท่ีราบสงู 

ตามมาตรา 63/1

วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กรมการจัดหางาน



วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กรมการจัดหางาน



วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กรมการจัดหางาน



วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กรมการจัดหางาน



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

ท าความรู้จัก
การท างานไปต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง

องคก์ร IM (Association for International Manpower Development of Medium and Small 

Enterprises,Japan)  ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นขอ้ตกลงระหว่างกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน กบั IM

ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีตอ้งการใหแ้รงงานไทยไดร้บัการเรียนรูก้ารฝึกงานและรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ

ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจของทัง้ 2 ประเทศร่วมกนั โดยกรมการจดัหางาน    

และ IM จะร่วมกนัคดัเลือกเบ้ืองตน้จาก

ซ่ึงในการด าเนินการคัดเลือกน้ีกรมการจัดหางานจะแต่งตั้ง

ผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ประสบการณ์ของกรมการจดัหางานด าเนินการ

คดัเลือกผู ้ฝึกงานในรูปของคณะกรรมการโดย IM ไดจ้ ัดส่งผูแ้ทน    

เขา้ร่วมการคดัเลือกดว้ย ซ่ึงผูฝึ้กงานตอ้งผ่านการอบรมในประเทศไทย

ก่อนเดินทางเป็นระยะเวลา 4 เดือนและเม่ือเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น      

ผูฝึ้กงานตอ้งเขา้รบัฝึกอบรมท่ีศูนยฝึ์กอบรมของ IM ประเทศญ่ีปุ่ นเป็น

เวลา 4 สปัดาห ์ มีระยะเวลาการฝึกปฏิบติังานเทคนิค 1 ปี และ 3 ปี

ใบสมคัร การสอบขอ้เขียน
การทดสอบสมรรถภาพ

ดา้นร่างกาย

การสอบสมัภาษณ์

และไดร้บัเบ้ียเล้ียงตลอดการฝึกงาน พรอ้มกบัใบประกาศนียบตัรรบัรองการฝึกงานพรอ้ม           

เงินสนบัสนุนการประกอบอาชีพจ านวนหน่ึง

โครงการฝึกงานส าหรบัผูฝึ้กงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญ่ีปุ่ น

ผ่านองคก์ร IM Japan

ท่ีมาของโครงการ

วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กรมการจัดหางาน



034-564315 ตอ่ 106

ท าความรู้จัก
การท างานไปต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง

วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กรมการจัดหางาน

โครงการฝึกงานส าหรบัผูฝึ้กงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงาน

คณุสมบติัเบ้ืองตน้ของผูส้มคัร

ในประเทศญ่ีปุ่ นผ่านองคก์ร IM Japan



สอบ กพ. คอือะไร

สอบไปท าไม....ใครสอบไดบ้า้ง

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็น
องค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน   
ราชการพลเรอืน ภายใต้ระบบคุณธรรมท าหน้าท่ีส่งเสริม
การพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีคุณภาพ
ชีวิตและการท างานท่ีดี และพัฒนาระบบการบริหาร
ก า ลังคนในราชการใ ห้ เ ป็นกลไกการ ขับ เค ล่ือน
ยุทธศาสตรช์าติอย่างมีประสิทธภิาพ

คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าไปท างานให้กับ
หน่วยงานราชการ และต้องสามารถท างานตาม
นโยบายของรฐับาลได้อย่างมีประสิทธภิาพ

1. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)
2. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค (ปวท.) 
อนปุรญิญา หรอื ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.)

3. ระดับวุฒิปรญิญาตรี
4. ระดับวุฒิปรญิญาโท

การสอบ ก.พ. 
แบ่งออกเป็น         ภาค 
และตอ้งสอบให้ผา่นทุกภาค 

คุณสมบัติผู้สอบ: 
วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กรมการจัดหางาน



สอบ กพ. คอือะไร

สอบไปท าไม....ใครสอบไดบ้า้ง

คุณสมบัติผู้สอบ:

ใครเป็นคนจัดสอบ :

คุณสมบัติผู้สอบ:

ใครเป็นคนจัดสอบ :

034-564315 ตอ่ 106

ที่มา :https://campus.campus-star.com/jobs/120472.html

วารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กรมการจัดหางาน



แฟรนไชส ์

ลูกชิน้

ที่มา : https://money.kapook.com/view253935.html

ปกติก็ขายดีอยู่แล้ว ยิ่งมีกระแสลิซ่า แบล็กพิงค์ ก็ยิ่งมีแรงดันให้แฟรนไชส์ลูกชิ้นโด่งดังขึ้นไปอีก
ซึ่งนอกจากรสชาติของลูกช้ินจะต้องอร่อยแล้ว ทีเด็ดยังอยู่ที่น้ าจิ้ม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเจ้า

ตัวอย่ำงแฟรนไชส์ลูกชิ้น

เจ้พงษ์ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ : ลูกชิ้นยืนกิน
เจ้าแรกในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เปิดมานานกว่า 30 ปี 
เป็นเจ้าของสูตรน้ าจิ้มน้ าพริกเผาต้นต ารับที่เขาว่ากันว่า
รสเด็ดสุด ๆ ใคร ๆ ก็ยอมต่อคิวเพื่อลิ้มลอง ตอนนี้
เปิดรับแฟรนไชส์แล้ว โดยราคาแพ็กเกจอยู่ที่ 
12,900 - 65,900 บาท

ลูกชิ้นจัง : ลูกช้ินปลาทอดเจ้าแรกของเมืองไทย 
อยู่ในตลาดมาแล้ว 13 ปี และมีแฟรนไชส์กว่า 600 สาขา
ทั่วประเทศ เริ่มต้นลงทุนแค่หลักพันก็เปิดร้านได้เลย 
โดยมีหลายแพ็กเกจ เช่น ชุดลองขาย 1,999 บาท,
ชุดตั้งโต๊ะ 5,900 บาท ไปจนถึงราคา 49,000 บาท



กรมการจัดหางานวารสารจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี


