วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
ฉบับที่ 7 ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

ให้บริการจัดหางานทุกที่ทุกเวลา
สามารถใช้บริการตู้งาน (JOB BOX)
ได้ท.ี่ .ด้านหน้า ห้าง บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระนอง
ว่างงาน ..ตกงาน.. ไม่ต้องตกใจ ?
4 ขั้นตอนหางานไว ใน 1 นาที กับตู้หางาน

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
เลขที่ 55/8 หมู่3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง85000
FB : สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง  077-862 026 8

เล่นเกมส์ลุ้นรางวัล

หน้า.10

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

คุยกับ บก....

2

พบกับวารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองฉบับประจาเดือน กรกฎาคม
วันสาคัญตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจา ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน
โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคาสั่งสอนแก่ประชาชนไป
ในที่ต่างๆไม่จาเป็นต้องมีที่อยู่ประจา แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตาหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหาย
พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจาพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจาที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน
วารสารฉบับนี้มีสาระดีๆมาฝาก อาทิ สถานการณ์ตลาดแรงงาน,ข่าวประชาสัมพันธ์สานักงานฯ
อาชีพสร้างรายได้ ตาแหน่งงานว่างที่น่าสนใจในจังหวัดระนองและตาแหน่งงานว่างคนพิการจังหวัดระนอง
นอกจากนี้ยังมีภาพกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมาไว้ให้ติดตามทั้งหมดนี้สิ่งดีๆ
ที่วารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองนามาฝากทุกท่านค่ะ... บรรณาธิการ
กิจกรรมเดือน กรกฎาคม

สารบัญ

ประจาศูนย์จดั หางานสาขากระบุรี
สถานที่: ที่ว่าการอาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพือ่ การจ้างงานครบวงจร
สถานที่ : สถานประกอบการ อ.เมือง จ.ระนอง
ออกตรวจสอบเรือประมงทะเล PORT IN-PORT OUT
สถานที่ : ท่าเรือสะพานปลา ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
โครงการจัดทาข้อมูลกาลังแรงงานทีม่ ที กั ษะพิเศษ
สถานที่ : ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
 กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
สถานที่ : ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
สารวจความต้องการแรงงานตาแหน่งงานว่างประจาเดือน
สถานที่ : ณ นายจ้าง/สถานประกอบการ ในเขตอาเภอเมืองระนอง
กาหนดจัดฝึกอบรม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
1-5 กรกฎาคม 2562
สถานที่: ม.1 ต.ลาเลียง
22-26 กรกฎาคม 2562
สถานที่: ม.3 ต.ราชกรูด
24-26 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562
5-9 สิงหาคม 2562

สถานที่ ม.7 อ.สุขสาราญ
สถานที่ ม.3 ต.นาคา อ.สุขสาราญ
สถานที่ ม.2 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น

คุยกับ บก.
น. 2
สถานการณ์ตลาดแรงงาน
น.3
อาชีพสร้างรายได้
น.6
ข่าวประชาสัมพันธ์
น.7
ตาแหน่งงาน จ.ระนอง
น.9
ข่าวสารคนพิการ
น.10
ภาพกิจกรรม
น.11

วารสาร
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดระนอง เดือน มิถุนายน ปรากฏว่าความต้องการแรงงาน
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เปรียบเทียบกับเดือนก่อนดังนี้

ตาแน่งงานว่าง
มิถุนายน จานวน 117 อัตรา
พฤษภาคม จานวน 126 อัตรา

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
มิถุนายน จานวน 232 คน
พฤษภาคม จานวน 237 คน

3

บรรจุงาน
มิถุนายน จานวน 125 คน
พฤษภาคม จานวน 145 คน

ประเภทผู้ลงทะเบียนสมัครงานแยกเพศหญิงเพศชาย
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานแยกตามเพศให้บริการ ณ สานักงานจัดหางาน
จังหวัดระนองพบว่ามีผู้ลงทะเบียนสมัครงานเพศหญิง จานวน 125 คน
มิถุนายน ลดลง 16 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 11.34 และเพศชาย จ านวน 107 คน
พฤษภาคม
เพิ่มขึ้น 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.45

125
141

หญิง

107
96

ชาย
0

50

100

150

ประเภทหมวดอาชีพผู้ลงทะเบียนสมัครงานต้องการ
68
73
65

เสมียน เจ้าหน้าที่
อาชีพงานพื้นฐาน
42

พนักงานบริการ
ผู้ประกอบ…

52

15
12

ช่างเทคนิคและ…

84

มิถุนายน
พฤษภาคม

2
3

ผู้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงานแยกตามประเภทหมวดอาชี พ พบว่ า ความ
ต้องการตาแหน่งเสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 68 คน ลดลง 5 คนคิดเป็น
ร้อยละ 6.84 รองลงมาตาแหน่งอาชีพพื้นฐานจานวน 65 คน ลดลง 19
คน คิดเป็นร้อยละ 22.62 และตาแหน่งพนักงานบริการ จานวน 42 คน
ลดลง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23

ประเภทวุฒิการศึกษาของผู้ลงทะเบียนสมัครงานต้องการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี

38

4

28
23

ประถมศึกษา

27
34

ปวส.
ปวช.

128

46

มิถุนายน
พฤษภาคม

11
19

ผู้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงานแยกตามประเภทวุ ฒิ ก ารสมั ค รงานพบว่ า
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 128 คน เพิ่มขึ้น
จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 178.26 รองลงมาระดับวุฒิการศึกษา
ปริญ ญาตรี จานวน 38 คน เพิ่มขึ้น 4 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และ
ระดับ วุฒิ การศึก ษาประถมศึก ษา จ านวน 28 คน เพิ่ม ขึ้น 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.73

ความต้องการแรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ในจังหวัดระนองแจ้งความต้องการผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ประเภทอายุผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการ
62
59

อายุ 18-24 ปี
31
33

อายุ 25-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี

9

15
19

มิถุนายน

15

พฤษภาคม

นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการผู้สมัครงานโดยแยกตาม
ประเภทอายุเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วงอายุ 18-24 ปี
จานวน 62 คน เพิ่มขึ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.08 รองลงมาช่วงอายุ
25-29 ปี จานวน 31 คน ลดลง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 และช่วง
อายุ 30-39 ปี จานวน 15 คน ลดลง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05

ประเภทวุฒิการศึกษาที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการ
มัธยมศึกษาตอน…

46

ปวส.

19

ปวช.

17
19

34

มิถุนายน

5
4

ปริญญาตรี

4

นายจ้ า งสถานประกอบการแจ้ ง ความต้ อ งการแยกตามประเภทวุ ฒิ
การศึกษาพบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 54 คน เพิ่มขึ้น 8
คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 รองลงมาวุฒิการศึกษาประถมศึกษา จานวน
22 คน ลดลง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 และวุฒิการศึกษาระดับปวส.
จานวน 19 คน ลดลง จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11

54

22
23

ประถมศึกษา

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

พฤษภาคม

ประเภทหมวดอาชีพที่นายจ้างแจ้งความต้องการ
45

อาชีพพื้นฐาน
เสมียน เจ้าหน้าที่

25
25

พนักงานบริการ

24
24

ผู้ประกอบวิชาชีพ

มิถุนายน

7
5

ช่างเทคนิคและผู้ปฎิบัติงานที่…
1

นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการโดยแยกตามประเภทอาชีพ
พบว่าอาชีพพื้นฐาน มากที่สุด จานวน 45 อัตรา ลดลง 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.82 รองลงมาต าแหน่ง เสมี ยน เจ้ าหน้ าที่ จานวน 25 คน
เท่า กับ เดือ นที่ ผ่า นมา คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 และตาแหน่ ง งานพนัก งาน
บริการ จานวน 24 คน เท่ากับเดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 100

68

พฤษภาคม

7

ประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้สมัครงาน
ขายส่ง ขายปลีก

57

29
40

การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร

61

การบริหารราชการป้องกัน… 1 6
4

ที่พักแรม และบริการด้าน…

1

การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า

มิถุนายน

12

อุตสาหกรรมที่ต้องการรับ ผู้สมัค รงานเข้าทางานโดยแยกตามประเภท
พบว่ า การขายส่ ง ขายปลี ก จ านวน 57 อั ต รา ลดลง จ านวน 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.55 รองลงมาการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร จานวน 40 คน
ลดลง จานวน 21 คน คิ ดเป็น ร้อ ยละ 34.42 และการบริ หารราชการ
ป้องกันประเทศ จานวน 6 คน เพิ่มขึ้น จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 500

พฤษภาคม

5

การบรรจุงาน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน โดยสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ส่งตัวผู้สมัครงานไปพบกับนายจ้าง ดังนี้
ประเภทหมวดอาชีพที่ผสู้ มัครงานได้บรรจุงาน
51

อาชีพงานพื้นฐาน
พนักงานบริการ

24
27

เสมียน เจ้าหน้าที่

24
25
9
7

ช่างเทคนิค
ผู้บัญญัติกฎหมาย

3
1

82

มิถุนายน
พฤษภาคม

ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานในเดือนพฤษภาคมเปรียบเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมาพบว่าอาชีพงานพื้นฐานบรรจุงาน จานวน 51 อัตรา
ลดลง 31 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 37.80 รองลงมาพนักงานบริการ
จ านวน 24 คน ลดลง 3 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.11 และ
ช่างเทคนิค จานวน 9 คน เพิ่มขึ้น 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

ประเภทอายุผู้สมัครงานที่ได้งานทา
อายุ 25-29 ปี

38

อายุ 30-39 ปี

37
43

อายุ 18-24 ปี

55

มิถุนายน
พฤษภาคม

35
30

ผู้สมัครงานที่ได้รับบรรจุเข้าทางานโดยแยกตามอายุ พบว่าช่วงอายุ
25-29 ปี บรรจุงานมากที่สุด จานวน 38 คน ลดลง 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.90 รองลงมาช่วงอายุ 30-39 ปี บรรจุงาน จานวน 37 คน
ลดลง 6 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.95 และช่ ว งอายุ 18-24 ปี
บรรจุงาน จานวน 30 คน เพิ่มขึ้น 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66

ประเภทอุตสาหกรรมที่รับเข้าทางาน
การผลิตภัณฑ์…
ขายส่ง ขายปลีก
การบริหาร…

55
32
7

13

5

76

45

มิถุนายน
พฤษภาคม

ประเภทวุฒิการศึกษาที่ได้งานทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส.
ปวช.

15
18
17

6
6

72

มิถุนายน
พฤษภาคม

ผู้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงานที่ ไ ด้ รั บ บรรจุ ง านโดยแยกตามวุ ฒิ
การศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ได้ ง านท า
มากที่สุด จานวน 72 คน เพิ่มขึ้น 57 คน คิดเป็นร้อยละ 380
รองลงมาวุฒิการศึกษาระดั บ ปวส. ได้ทางาน จานวน 18 คน
เพิ่มขึ้น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 และวุฒิการศึกษาระดับ
ปวช. เท่ากับเดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 100
*เนื่องจากมีการติดตามผลการบรรจุงานจากเดือนที่ผ่านมาจึง
ทาให้การบรรจุง านระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้งานทา
มากที่สุด
 เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ตลาดแรงงานจัง หวัดระนอง ในเดือนมิถุนายนและเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่า
ผู้ลงทะเบียนสมัค รงาน ตาแหน่งงาน และบรรจุงานมีจานวนลดลงจากเดือนก่อนเล็ก น้อย เนื่องจากผู้ สมัครงานประสงค์
จะหางานทาน้อยและบางส่วนต้องการเปลี่ยนงานเนื่องจากต้องการทางานในบ้านเกิดของตนเอง

อุตสาหกรรมที่รับผู้สมัครงานเข้าทางานโดยแยกตามประเภท
อุตสาหกรรมพบว่าการผลิ ต ผลิ ตภัณ ฑ์อาหาร เข้าท างาน
มากที่สุ ด จานวน 55 อัตรา ลดลง 21 คน คิดเป็น ร้อยละ
27.63 รองลงมาอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีก จานวน 45
คน เพิ่มขึ้น 13 คน คิดเป็น ร้อยละ 40.62 และการบริหาร
ราชการป้องกันประเทศ จานวน 7 คน ลดลง 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86

การทางานของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานใน เดือน มิถุนายน 2562
เปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยแยกเป็น…
ประเภทคนต่างด้าว
พฤษภาคม(คน)
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย
1
ประเภทชั่วคราวมาตรา 9
คนต่างด้าวนาเข้าตาม MOU
5
คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเดิม
264
ชนกลุ่มน้อย
5
คนต่างด้าว ไป-กลับหรือตามฤดูกาล มาตรา 64 2,172
คนต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู
คนต่างด้าว มาตรา 83
รวมทั้งสิ้น
2,447

มิถุนายน(คน)
7
161
14
1,982
2,164

หน่วยงานใดที่ประสงค์จะใช้
ข้อมูลสถิติแรงงานต่างด้าว
สามารถสแกน QR CODE
ลงทะเบียนรับรหัส

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
โทร.077-862 026-8
โทรสาร 077-862 050

ที่มา เส้นทางเศรษฐีออนไลน์
mujhttps://www.sentangsed

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
เตาแก๊สและหัวเร่ง
ช้อนตวง
โต๊ะทาแป้ง
เหยือกตวง
ลูกกลิ้ง
พายยาง
มีดตัด
.

ถังน้าขนาด 2 แกลลอน พร้อมฝาปิด
แก้วและไม้แตะน้า
ที่ร่อนแป้ง
ผ้าสาลู 10×10 นิ้ว
ถาดอะลูมิเนียม
ถุงพลาสติกคลุมแป้ง
ตะเกียบใหญ่
กระทะทอด 24 นิ้ว
กระชอนสาหรับช้อนปาท่องโก๋
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ส่วนผสม
แป้งยี่ห้อ ตราชั่ง/ฮกแดง/ฮกดอกไม้ 1 กิโลกรัม
ผงฟู
1
ช้อนโต๊ะ
น้า
700 กรัม
ไข่ไก่ เบอร์ 0
1
ฟอง
ยีสต์
1 + ½ ช้อนชา
เกลือ
1 + ½ ช้อนโต๊ะ
น้าตาล 1 ช้อนโต๊ะ (หรือดีน้าตาล 8 เม็ด)
แอมโมเนีย
1
ช้อนโต๊ะ
เนยมาการีน
4
ช้อนโต๊ะ
น้ามันปาล์ม
4
กิโลกรัม
แป้งซับ (แป้งว่าว)
1
กิโลกรัม

วิธีทา
1. ร่อนแป้ง + ผงฟู เข้าด้วยกัน ตามสูตรที่เตรียมไว้ เมื่อร่อนหมดแล้ว เทใส่ถัง
2. ใส่ไข่ + ยีสต์ +แอมโมเนีย + ลงในน้า คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
3. นา น้า ค่อยๆ เทลงในแป้งทีละน้อยๆ ใช้มือนวดเบาๆ มือ เหมือนการเคล้า อย่าบีบแป้ง นวดแค่พอแป้งเข้ากัน เนียน
อย่านวดนาน ควรนวดไม่เกิน 5 นาที
4. เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว พักแป้งไว้ 10 นาที (เพื่อให้เกิดเส้นใยประสานกัน)
5. นาเนยมาการีนมาตั้งไฟ พอละลาย แล้วเทใส่แป้ง ที่พักไว้ แล้วนวดต่อ เบาๆ มือ อีกไม่เกิน 5 นาทีหรือแค่พอเข้ากัน
และเนื้อเนียนดี พักแป้งไว้อีก 10 นาที
6. เมื่อครบ 10 นาที เปิดฝาออก ทดสอบแป้ง ด้วยการหยิก แล้วดึงแป้งขึ้นมา ถ้าแป้งไม่ขาดจากกัน แสดงว่า ทาถูกวิธี
แล้ว เพราะแป้งที่เราได้ ถูกวิธีจะเกิดเส้นใย และมีความยืดหยุ่น
7. เมื่อได้แป้งที่มีความยืดหยุ่นแล้ว นามาเทใส่ถาดสี่เหลี่ยมที่มีความหนา 1 นิ้ว และต่าจากขอบถาด 1 นิ้ว
(เพื่อให้แป้งได้ขยายตัว) นาพลาสติกมาคลุมแป้งไว้ หรือจะใส่ในถังที่มีฝาปิดก็ได้
8. จากนั้น หมักไว้ 4 ชั่วโมง หรือแช่ในตู้เย็น 2 ชั่วโมง หรือวางในลังน้าแข็งก็ได้
9. นาแป้งออกจากตู้เย็น แล้วมาตัดเป็นเส้น ยาว กว้าง 2 นิ้ว
10. . ใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งแป้งไปมา จนแป้งมีความหนา 0.5 เซนติเมตร
11. ซับแป้งให้ทั่วตัวแป้ง แล้วตัดแป้งเป็นชิ้นๆ ขนาด 1×2 นิ้ว จนหมดแถวแป้ง และแป้งจะต้องไม่ติดมือ
12. เตรียมน้าเปล่า และไม้เสียบลูกชิ้น แตะน้าในแก้ว แล้วมาแตะที่กึ่งกลางของแป้ง เพื่อให้แป้งติดกัน ขณะทอด
13. นาแป้งมาประกบกัน เมื่อประกบเป็นคู่แล้ว จับปลายแป้งดึงเบาๆ ก่อนที่จะหย่อนลงในน้ามัน
14. ใช้ตะเกียบพลิกไปมาทอดจนแป้งเหลืองได้ที่ ช้อนขึ้นมาสะเด็ดน้ามันในตะแกรง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครไปทางานต่างประเทศ
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กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทย ทางานที่มาเก๊า เงินเดือนครึ่งแสน

นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง กล่าวว่า ..ข่าวดีสาหรับคนว่างงานที่กาลังมองหาตาแหน่งงาน
รายได้สูง จะเปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อไปทางานให้กับบริษัท Sands China Limited มาเก๊า เป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและ
คาสิโน จานวน 75 อัตรา รายได้กว่า 48,000 บาทต่อเดือน ทางานที่มาเก๊า เปิดรับตาแหน่งอะไรบ้าง..
1. Sever/Bartender (พนักงานเสิร์ฟ/(บาร์เทนเดอร์)
จานวน 40 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 46,537 บาท

2. Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จานวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,000 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 48,560 บาท คุณสมบัติ มีอายุระหว่าง 21-35 ปี

3. Housekeeping Attendant (พนักงานทาความสะอาดห้องพัก)
จานวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,000 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 44,513 บาท

4. Public Area Attendant (พนักงานทาความสะอาดพื้นที่ทั่วไป)
จานวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,700 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 43,300 บาท
5. Spa Therapist (พนักงานนวดสปา) จานวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,000 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือ
ประมาณ 48,560 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) คุณสมบัติ หากมีอายุระหว่าง 21-40 ปี มีประกาศนียบัตร
หลักสูตรเกี่ยวกับการนวดมากกว่า 300 ชั่วโมงขึ้นไป และสามารถนวดสปาโดยใช้เทคนิคต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น Swedish
massage, Body Scrub/Wax, Face/head/Foot massage เป็นต้น และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ SPA Software System
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทุกตาแหน่งจะต้องทางาน 6 วัน/สัปดาห์ ระยะเวลาทางาน 8 ช.ม./วัน โดยนายจ้างจะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินจาก
ประเทศไทยไปมาเก๊ า เพื่ อ มารายงานตัว เริ่ ม ท างาน และค่ า ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น จากมาเก๊ า กลั บ มาที่ ไ ทยหลั ง จากหมดสั ญ ญาจ้ า ง
พร้อมจัดหาที่พักชั่วคราวและจัดอาหารให้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าการเปิดรับสมัคร
แรงงานไปทางานในมาเก๊า ครั้งนี้ รัฐเป็นผู้ดาเนินการโดยจะให้มีการสอบสัมภาษณ์จากนายจ้างโดยตรง ไม่เสียค่าสมัครหรือบริการ
ใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่ไ ด้รับคัดเลือกให้ ไปทางานจะต้อ งจ่ายค่าใช้จ่ายที่ จาเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่า ทาหนัง สือ เดินทาง(กรณียัง ไม่มี )
ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาญากรรม ค่าสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศรวมค่าใช้จ่าย
ประมาณ 7,000 บาท ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ไปทางานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี
ผู้ใดสนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กรมการจัดหางาน และสานักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร.02-245 1034หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 กด 2 หรือ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร.077-862 026 8
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คาเตือน
1. การจ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางานเข้าทางานหรือใบอนุญาตสิ้นสุด
- โทษปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาท – 1แสนบาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน
- ทาผิดซ้า จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5 หมื่นบาท – 2 แสนบาท
ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจาทั้งปรับ และห้ามจ้าง 3 ปี
2. นายจ้างไม่แจ้งการเข้าทางานของคนต่างด้าว
มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
นายจ้างไม่แจ้งออกจากงานของคนต่างด้าว
3. คนต่. างด้าวไม่แจ้งเข้าทางาน มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
เลขที่ 55/8 หมู่ 3 ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง จังหวัดระนอง โทร.077-862 026-8
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สาระ ดี ดี วัยทางาน

วารสาร 9
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่มา : http://bybimage.com/2016/04

52% ของนายจ้างจะสกรีนคนจาก Social Media ก่อนที่จะสินใจเรียกมาสัมภาษณ์หากมี
การใช้สื่อออนไลน์อย่างไม่สุภาพย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการเรียกสัมภาษณ์งานก็เป็นได้
ควรเน้นความเป็นมืออาชีพ สาหรับผู้ชายใส่สูท กับเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงสแล็ก หากบริษัทนั้นมี
ความเป็นทางการแนะนาว่าควรผูกเนคไทด้วย ผู้หญิงใส่สูทกับเชิ๊ต กระโปรงความยาวคลุมเข่า

ควรยกมือไหว้อย่างสวยงามพร้อมกับกล่าวคาว่า สวัสดี และมีหางเสียง กรณีบางครั้งผู้สัมภาษณ์มี
ความเป็นกันเอง อย่าเผลอพูดเสมือนเพื่อนของเรา หรือวางตัวสนิทเกินไป
อย่าสมัครงานแบบหว่านแหไปทั่วโดยไม่ศึกษาข้อมูลต้องรู้ว่าบริษัทนั้นทาธุรกิจอะไรมีผลิตภัณฑ์
อะไรบ้าง มีความโดดเด่นหรือจุดแข็งมากกว่าบริษัทอื่นอย่างไร วัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร
และมีแรงจูงใจอะไรเราถึงมาสมัครงานที่นี่
ตอบให้กระชับ ได้ใจความ ไม่ออกนอกประเด็น หรือบางคาถามอาจมีการยกตัวอย่างเพื่อให้
ผู้สัมภาษณ์เห็นภาพในสิ่งที่เราพูดมากขึ้น
ต่อให้เราเตรียมตัวมาอย่างดี แต่ถ้ามาสายก็เท่ากับว่าเราตกม้าตายตั้งแต่ยังไม่เริ่ม หากมีเหตุจาเป็น
จริงๆควรแจ้งก่อนล่วงหน้าพร้อมบอกเหตุผล
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สามารถดูตาแหน่งงานเพิม่ เติมได้ที่ www.doe.go.th/ranong
หรือ Facebook:สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่

นายจ้าง/สถานประกอบการ

1

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จากัด
73/3 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-811889 ต่อ 305
บริษัท ชินชนะดินขาว จากัด
7/11 ม.1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.077-825525
บจก.โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่
และก่อสร้าง
260/44 ม.6 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-825197-8
บจก.แกรนด์ อันดามัน จากัด
9 ม.5 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-821484 ,081-8942583-6
บริษัท พีบี รัตน์นราทร จากัด
(ไอครีมเนสเล่)
201/1 ม.6 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.081-922 1497
โรงแรม ทินิดีระนอง
41/144 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-826003-6
บจก.สยามแม็คโครสาขาระนอง
86/9 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-982580
บริษัท จันทร์สมบีชรีสอร์ท จากัด
135 ม.5 ต.ปากาน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.081-9581797
หจก.เอ็นที คอมพิวเตอร์แอนด์ซัพพลาย
312 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-812692

2
3

4

5

6
7
8
9

10 ร้านวิมลรัตน์ของฝากระนอง

88/89 ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-984979

ตาแหน่งงาน

วุฒิ
การศึกษา

เงื่อนไข

หัวหน้าฝ่ายซูริมิ ปริญญาตรี -จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร ประมง
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จป.วิชาชีพ
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย

ปริญญาตรี -จบสาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ปริญญาตรี -มีใบอนุญาต จป.วิชาชีพ ขับรถยนต์ได้
มีใบอนุญาตขับขี่
-จบสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พนักงานต้อนรับ ปริญญาตรี -ต้อนรับ รับจองห้องพัก
ทางานเป็นกะ มี 3 กะ
พนักงานบัญชี ปริญญาตรี -จบสาขาบัญชี
เสมียน
ม.3-ปวส. -ขยัน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ

หัวหน้ากุ๊กยุโรป

ป.4-ป.ตรี -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

พนักงานจัดเรียง
สินค้า

ม.6-ปวส. -ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

แม่บ้าน
ช่างติดตั้งกล้อง
วงจรปิด

ม.3-ปวส. -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
ป.6-ปวส. -ทางาน 08.30-17.30 น.

พนักงานชงกาแฟ ม.3-ปวส. -ชงกาแฟได้
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

บริการจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
มาตรา
33
มาตรา
35

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
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นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐที่มีลูกจ้าง ตั้ง แต่ 100 คน ขึ้นไปให้รับ

คนพิการเข้าทางานในอัตราส่วน 100 : 1
หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานตาม
มาตรา 33 อาจดาเนินการ ให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าจัดจ้างเหมาช่วงงานฝึกงานจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกล่ามภาษามือ การให้ความช่วยเหลืออื่นใด

นายจ้าง
-นับจานวนลูกจ้างทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
-นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถยื่นการขอใช้สิทธิ ม.35
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

คนพิการ
-มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้
-พึ่งพาตนเองได้ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
-เป็นพลังในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

เกมส์ลุ้นรางวัล... อัจฉริยะเท่านั้นถึงตอบถูก !!
 สัญลักษณ์ตัวไหนกันน้อ คือคาตอบของ (?) นี้ มีให้เลือก 5 ช้อยส์
แล้วถ่ายรูปส่งมาทาง INBOX > Facebook : สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
> ส่งคาตอบภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นี้... ของรางวัลรออยูน
่ ะ่ จ๊ะ..

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

ภาพกิจกรรมเดือน มิถุนายน
2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจังหวัด
ระนอง มอบหมายให้ น างสาวบุ ษ ยา หอสุ ช าติ นั ก วิ ช าการ
แรงงานชานาญการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทา
ลงพื้นที่ให้บริการผู้มี รายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ระยะที่ 2 ณ เขตพื้นที่ตาบลนาคา อาเภอสุขสาราญ
จังหวัดระนอง

12

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางาน
จั ง หวั ด ระนอง มอบหมายให้ น างสาวบุ ษ ยา หอสุ ช าติ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ และเจ้าหาน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมการมีงานทา จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อม
แก่ ก าลั ง แรงงาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจัง หวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ งานส่ง เสริมการมีงานทาและ
แนะแนวอาชีพ นานักเรียนโรงเรียนกะเปอร์วิทยาเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริงและ
จุดประกายในการเลือกศึกษาต่อ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง อาเภอเมือ จังหวัดระนอง
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
นางสาวจีรนันท์ ชูภู่
นางสาวตัสนีม ย่าสัน
นางสาวโรสิตา ช่างแห
นายกมลชัย มยาเศษ
นางสาวน้าทิพย์ โลหกุล

นายพิทูร ดาสาคร
นางสาวบุษยา หอสุชาติ
นางสาวรัชนก ส่งศรี

นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยา)
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน

จัดหางานจังหวัดระนอง
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ

นางสาวปริยากร บุญสนอง
นายฤทธิเดช พลสินธุ์
นายประธาน ธีระวร
นางสาวรุ่งนภา อินทร์พิลา
นางสาวระพีพรรณ ณ ระนอง

คณะผู้จัดทา
เจ้าพนักงานแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน

