ให้บริการจัดหางานทุกที่ทุกเวลา
สามารถใช้บริการตู้งาน (JOB BOX)
ได้ท.ี่ .ด้านหน้า ห้าง บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระนอง
ว่างงาน ..ตกงาน.. ไม่ต้องตกใจ ?
GAME.. ฝึกสมองลุ้นรางวัล
4 ขั้นตอนหางานไว ใน 1 นาที
หน้า.10
กับตู้หางาน

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

QR CODE
ตาแหน่งงาน จ.ระนอง

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

2

พบกับวารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองฉบับประจาเดือน สิงหาคม
วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของไทย
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
หรือแม่ของแผ่นดินและยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วยวารสารฉบับนี้มีสาระดีๆมาฝาก
อาทิ สถานการณ์ตลาดแรงงาน,ข่าวประชาสัมพันธ์ สานักงานฯ
อาชีพสร้างรายได้ ตาแหน่งงานว่างที่น่าสนใจในจังหวัดระนองและตาแหน่งงานว่างคนพิการจังหวัดระนอง
นอกจากนี้ยังมีภาพกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมาไว้ให้ติดตามทั้งหมดนี้สิ่งดีๆ
ที่วารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองนามาฝากทุกท่านค่ะ...

บรรณาธิการ
กิจกรรมเดือน สิงหาคม
2562

ประจาศูนย์จดั หางานสาขากระบุรี

สถานที่: ที่ว่าการอาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงานฯ
สถานที่ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านสองแพรก
,โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ,โรงเรียนระวิราษฎร์บารุง
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

สารบัญ
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 กรกฎาคม ปรากฏว่าความต้องการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
แรงงานผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เปรียบเทียบกับเดือนก่อนดังนี้

ตาแน่งงานว่าง
กรกฎาคม จานวน 123 อัตรา
มิถุนายน จานวน 117 อัตรา

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
กรกฎาคม จานวน 166 อัตรา
มิถุนายน จานวน 232 คน

3

บรรจุงาน
กรกฎาคม จานวน 108 อัตรา
มิถุนายน จานวน 125 คน

ประเภทผู้ลงทะเบียนสมัครงานแยกเพศหญิงเพศชาย
ผู้ลงทะเบีย นสมั ครงานแยกตามเพศให้บ ริการ ณ ส านั กงานจั ดหางาน
จัง หวัดระนองพบว่ามีผู้ลงทะเบียนสมัครงานเพศหญิง จานวน 112 คน
กรกฎาคม ลดลง 13 คน คิดเป็นร้ อยละ 10 และเพศชาย จานวน 54 คน ลดลง 53
มิถุนายน
คน คิดเป็นร้อยละ 50

112
125

หญิง
54

ชาย
0

107

50

100

150

ประเภทหมวดอาชีพผู้ลงทะเบียนสมัครงานต้องการ
อาชีพงานพื้นฐาน
31

เสมียน เจ้าหน้าที่
12
15

ช่างเทคนิคและ…
ผู้ประกอบ…

ผู้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงานแยกตามประเภทหมวดอาชี พ พบว่ า ความ
ต้ อ งการต าแหน่ ง พนั ก งานบริ ก าร จ านวน 41 คน ลดลง 1 คน
65
คิดเป็นร้อยละ 2 รองลงมาตาแหน่งอาชีพพื้นฐาน จานวน 38 คน ลดลง
68
27 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และตาแหน่งเสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 31
กรกฎาคม
คน ลดลง 37 คน คิดเป็นร้อยละ 54

41
42
38

พนักงานบริการ

3
2

มิถุนายน

ประเภทวุฒิการศึกษาของผู้ลงทะเบียนสมัครงานต้องการ
52

มัธยมศึกษาตอนปลาย

128

21
27

ปวส.
ปวช.

19
11

ประถมศึกษา

16

ปริญญาตรี

15

28
38

กรกฎาคม
มิถุนายน

ผู้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงานแยกตามประเภทวุ ฒิ ก ารสมั ค รงานพบว่ า
วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย จ านวน 52 คน ลดลง
จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 59.37 รองลงมาระดับวุฒิการศึกษา
ปวส. จานวน 21 คน ลดลง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และระดับวุฒิ
การศึกษา ปวช. จานวน 8 คน เพิ่มขึ้น 8 คน คิดเป็นร้อยละ73

ความต้องการแรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ในจังหวัดระนองแจ้งความต้องการผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ประเภทอายุผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการ
64
62

อายุ 18-24 ปี
30
31

อายุ 25-29 ปี
20
15

อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี

9
8

กรกฎาคม
มิถุนายน

นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการผู้สมัครงานโดยแยกตาม
ประเภทอายุเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วงอายุ 18-24 ปี
จานวน 64 คน เพิ่ มขึ้ น 2 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ3 รองลงมาช่ วงอายุ
25-29 ปี จานวน 30 คน ลดลง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และช่วงอายุ
30-39 ปี จานวน 20 คน เพิ่มขึ้น 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33

ประเภทวุฒิการศึกษาที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการ
52
54

มัธยมศึกษาตอน…
ปวส.

21
19

ปวช.

19
17
16
22

ประถมศึกษา
ปริญญาตรี

15

5

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

4

นายจ้ า งสถานประกอบการแจ้ ง ความต้ อ งการแยกตามประเภทวุ ฒิ
การศึกษาพบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 52 คน ลดลง 2 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 4 รองลงมาวุ ฒิ การศึ กษา ปวส. จ านวน 11 คน เพิ่ มขึ้ น 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 11 และวุฒิการศึกษาระดับปวช. จานวน 19 คน เพิ่มขึ้น
กรกฎาคม จานวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 12
มิถุนายน

ประเภทหมวดอาชีพที่นายจ้างแจ้งความต้องการ
44
45

อาชีพพื้นฐาน
28
24

พนักงานบริการ

21
25

เสมียน เจ้าหน้าที่
ช่างเทคนิคและผู้ปฎิบัติ…

12

7

กรกฎาคม
มิถุนายน

7
7

ผู้ประกอบวิชาชีพ

นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการโดยแยกตามประเภทอาชีพ
พบว่าอาชีพพื้นฐาน มากที่สุด จานวน 44 อัตรา เพิ่มขึ้น 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.22 รองลงมาตาแหน่ง พนักงานบริการ จานวน 28 คน เพิ่มขึ้น
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 และตาแหน่ง งานพนักงานเสมียน
เจ้าหน้าที่ จานวน 21 คน ลดลง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64

ประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้สมัครงาน
อุตสาหกรรมที่ต้องการรับ ผู้สมัค รงานเข้าทางานโดยแยกตามประเภท
พบว่า การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร จานวน 43 อัตรา เพิ่มขึ้น จานวน 3 คน
57
คิดเป็นร้อยละ 8 รองลงมาขายส่ง ขายปลีก จานวน 23 คน ลดลง จานวน
17 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 59.64 และที่ พั ก แรมและบริ ก ารด้ า นอาหาร
กรกฎาคม จานวน 18 คน เพิ่มขึ้น จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 350
43
40

การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร
23

ขายส่ง ขายปลีก
ที่พักแรม และบริการด้าน…

18

4

การขนส่ง และสถานที่เก็บ… 1 4
2

การบริหารราชการป้องกัน…

มิถุนายน

6

การบรรจุงาน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน โดยสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ส่งตัวผู้สมัครงานไปพบกับนายจ้าง ดังนี้
ประเภทหมวดอาชีพที่ผสู้ มัครงานได้บรรจุงาน
32

อาชีพงานพื้นฐาน
พนักงานบริการ

24
14

เสมียน เจ้าหน้าที่
ช่างเทคนิค
ผู้บัญญัติกฎหมาย

9
1

3

13

51

28

24

กรกฎาคม
มิถุนายน

ผู้สมั ครงานได้รั บการบรรจุ ง านเมื่อ เปรีย บเทีย บกั บเดือ นที่ ผ่า นมา
พบว่าอาชีพงานพื้นฐานบรรจุงาน จานวน 32 อัตรา เพิ่มขึ้น 19 อัตรา
คิด เป็ น ร้อ ยละ 37.25 รองลงมาพนัก งานบริ ก าร จ านวน 28 คน
เพิ่มขึ้น 4 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 14.28 และอาชีพ เสมียน เจ้าหน้าที่
จานวน 14 คน ลดลง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

ประเภทอายุผู้สมัครงานที่ได้งานทา
อายุ 30-39 ปี

12

อายุ 18-24 ปี

11

18
35

6

อายุ 25-29 ปี

37

กรกฎาคม
มิถุนายน

ผู้สมัครงานที่ได้รับบรรจุเข้าทางานโดยแยกตามอายุ พบว่าช่วงอายุ
อายุ 30-39 ปี บรรจุ ง านมากที่สุ ด จ านวน 12 คน ลดลง 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาช่วงอายุ 18-24 ปี บรรจุงาน จานวน 11
คน ลดลง 24 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 68.57 และช่ วงอายุ 25-29 ปี
บรรจุงาน จานวน 6 คน ลดลง 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78

ประเภทอุตสาหกรรมที่รับเข้าทางาน
การผลิตภัณฑ์…
ขายส่ง ขายปลีก
ที่พักแรมและ…

37
29
4

11

55
45

5

กรกฎาคม
มิถุนายน

ประเภทวุฒิการศึกษาที่ได้งานทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส.
ปวช.

48

72

12
18

5
6

กรกฎาคม
มิถุนายน

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
มากที่ สุด จ านวน 48 คน ลดลง 24 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 33
รองลงมาวุฒิการศึกษาระดั บ ปวส. ได้ทางาน จานวน 12 คน
ลดลง จ านวน 6 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 33 และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ระดับปวช. จานวน 5 คน ลดลง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 17
*เนื่องจากมีการติดตามผลการบรรจุงานจากเดือนที่ผ่านมาจึง
ทาให้การบรรจุง านระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้งานทา
มากที่สุด
 เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ตลาดแรงงานจัง หวัดระนอง ในเดือนกรกฎาคมและเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่า
ผู้ลงทะเบียนสมัค รงาน ตาแหน่งงาน และบรรจุงานมีจานวนลดลงจากเดือนก่อนเล็ก น้อย เนื่องจากผู้ สมัครงานประสงค์
จะหางานทาน้อยและบางส่วนต้องการเปลี่ยนงานเนื่องจากต้องการทางานในบ้านเกิดของตนเอง

อุตสาหกรรมที่รับผู้สมัครงานเข้าทางานโดยแยกตามประเภท
อุตสาหกรรมพบว่าการผลิ ต ผลิ ตภัณ ฑ์อาหาร เข้าท างาน
มากที่สุ ด จานวน 37 อัตรา ลดลง 18 คน คิดเป็น ร้อยละ
32.72 รองลงมาอุตสาหกรรมขายส่งขายปลีก จานวน 29คน
ลดลง 16 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.55 และที่ พัก แรมด้ า น
อาหาร จานวน 11 คน เพิ่มขึ้น 7 คน คิดเป็นร้อยละ 63.63

การทางานของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานใน เดือน กรกฎาคม 2562
เปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยแยกเป็น…
ประเภทคนต่างด้าว
มิถุนายน(คน)
7
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย
ประเภทชั่วคราวมาตรา 9
คนต่างด้าวนาเข้าตาม MOU
161
คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเดิม
14
ชนกลุ่มน้อย
คนต่างด้าว ไป-กลับหรือตามฤดูกาล มาตรา 64 1,982
คนต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู
คนต่างด้าว มาตรา 83
รวมทั้งสิ้น
2,164

กรกฎาคม(คน)
13
10
35
20
1,743
1,821

หน่วยงานใดที่ประสงค์จะใช้
ข้อมูลสถิติแรงงานต่างด้าว
สามารถสแกน QR CODE
ลงทะเบียนรับรหัส

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

น้าเต้าหู้
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ที่มา เว็บ saraburirum.th.gs
mujhttps://www.sentangse

เครื่องปรุง
1. ถั่วเหลือง 2 ถ้วยตวง
2. น้าตาลทรายขาว 2 ถ้วยตวง
3. น้า 8 ถ้วยตวง
วิธีทา 1. ถั่วเหลืองเลาะเปลือก แช่น้า 1 คืน ล้างน้าเอาเปลือกออก
2. ใส่ในโถปั่น หรือโม่ ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้า ต้มน้านมถั่วเหลืองให้เดือดปุดๆ
3. ใส่น้าตาล คนให้น้าตาลละลาย ใช้ไฟอ่อนต้ม ตักใส่ถ้วยดื่มร้อนๆ ทาน้าเต้าหู้ขาย เครื่องปรุง
แช่ถั่วเหลือง 1 กก. ( ใหม่ ) ถั่วลิสงคั่ว 1/2 ถ้วยตวง น้าตาลทราย 1 กก. เกลือป่น 1/2 ช้อนชา
น้า 10 ลิตร ( 40 ถ้วยตวง )
.
วิธีทา แช่ถั่วเหลือง เลาะเปลือกออก แช่น้า 1 คืน ล้างน้าเอาเปลือกออก ใส่โถปั่น ใส่น้าจนท่วม ใส่ถั่วลิสงคั่วบดละเอียด
ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้า นาไปต้มใช้ไฟปานกลาง น้าถั่วเหลืองเดือดปุดๆใส่เกลือป่น 1/2 ช้อนชา ใส่น้าตาลทรายใช้ไฟ
รุมๆ ไม่ให้น้าเต้าหู้เดือดมาก ( ใส่ใบเตย 1 ใบ ต่อน้าเต้าหู้ 1 ลิตร ) ทาขายในตอนเช้า และค่า รับประทานกับปาท่องโก๋
จิ้มสังขยา นาน้าเต้าหู้ใส่เครื่อง มีลูกเดือยต้ม ถั่วเขียวต้ม เม็ดแมงลัก เม็ดบัวต้ม ชิ้นฟักเชื่อม หั่นเป็นชิ้นบางๆ ลูกพลับหั่นชิ้น
บางๆ สาคูเม็ดใหญ่ต้มสุก วุ้นตัดเป็นท่อนสั้นๆ พุทราเชื่อม ถั่วแดงต้ม เพิ่มรสอร่อย
ข้อสังเกต 1. น้าเต้าหู้อร่อย น้าต้องไม่ใสมาก 2. ต้องมีกลิ่นหอม ใช้ใบเตย 3. ถ้าต้องการน้าเต้าหู้ข้น ต้องบดถั่วเหลืองให้
ละเอียด 4. ขณะต้ม ไม่ใช้ไฟแรง 5. น้าเต้าหู้ที่อร่อย จะไม่หวานมาก 6. ต้องไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวของถั่ว 7. ใส่ถั่วลิสงคั่ว
เพื่อให้มีรสมัน สีของน้าจะออกเหลือง

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

7

เรื่อง ห้ามนาผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี
นายพิ ทู ร ด าสาคร จั ด หางานจั ง หวั ด ระนอง กล่ า วว่ า ด้ วยปั จ จุ บั น มี ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาด
ของโรคติดต่อจากหมูในแอฟริกา และสานักบริการพัฒนาบุคลาการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประจาประเทศไทย แจ้งเรื่อง
ทางการสาธารณรัฐเกาหลี ห้ามมิให้นาผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าไปในสาธารณรัฐเกาหลี
สานั กงานจัด หางานจั งหวัดระนองจึง ขอประชาสั มพัน ธ์ให้ ประชาชน/คนหางาน ผู้ ที่มีความประสงค์
จะเดิ น ทางไปท างานในสาธารณรั ฐ เกาหลี ติ ด ตามสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ จากหมู ใ นแอฟริ ก า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาสัตว์พืชและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้าไปในสาธารณรัฐเกาหลี จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระแรงงานไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง ทั้งนี้หากมีการตรวจพบหลังจากที่แรงงานไทยเดินทางถึงสาธารณรัฐเกาหลีแล้วแรงงานไทยจะต้องชาระ
ค่าปรับตามที่ทางการสาธารณรัฐเกาหลีกาหนด
 กรณีพกพาสัตว์ พืช ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลผลิตจากการทาปศุสัตว์ เข้าประเทศไทยโดยไม่แจ้ง
จะถูกเรียกเก็บค่าปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน(ประมาณ133,500บาท1วอน =0.0267 บาท : อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562)
 กรณีที่ส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลผลิตจากการทาปศุสัตว์จากต่างประเทศผ่านทางไปรษณีย์
จาเป็นต้องแจ้งกักกันโรคเช่นกัน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
โทรศัพท์ 02 245 6708 ในวันเวลาราชการ

ข้อควรรู้ การไปทางานต่างประเทศ

ข้อมูล : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สถานที่ติดต่อก่อนไปทางานต่างประเทศ

การไปทางานต่างประเทศมี 5 ประเภท คือ
1. บริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง
2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง
3. เจ้าตัวเดินทางไปทางานด้วยตนเอง
4. นายจ้างเป็นผู้พาลูกจ้างไปทางาน
ต่างประเทศ
5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไป
ฝึกงาน

หากจะไปท างานต่ า งประเทศควรไปพบเจ้ า หน้ า ที่
กรมการจัดหางานเพื่อลงทะเบียน
 ในส่วนภูมิภาค ติดต่อ สานักงานจัดหางานจังหวัด

 ในส่วนกลาง ติดต่อ สานักงานจัดหางานเขตพื้นที่ทั้ง
9 เขต หรือติดต่อฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนคนหางาน
สานั กงานบริ หารแรงงานไทยไปต่ างประเทศ โดยต้อ งน า
บัตรประจาตัวประชาชนไปด้วยทุกครั้ง
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นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญ ชาติไ ทย(บัตรชมพู)
โดยอนุญ าตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทางานถึง วัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และวัน ที่ 31 มีน าคม 2563 (ตามคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562) จะต้องดาเนินการนาเข้าตามระบบ MOU

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้น ายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว
สัญ ชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ให้ตรวจสอบใบอนุญาตทางานของลูกจ้างของท่านหากพบว่าหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน
2562 หรือวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ท่านดาเนินการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานตามระบบ MOU ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
ระนอง หากไม่เร่งดาเนินการก่อนที่ใบอนุญาตทางานจะสิ้นสุด คนต่างด้าวจะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรภายใน 15 วัน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โทร.077-862 026-8 หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

.
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สามารถดูตาแหน่งงานเพิม่ เติมได้ที่ www.doe.go.th/ranong
หรือ Facebook:สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่

นายจ้าง/สถานประกอบการ

1

ตาแหน่งงาน

วุฒิ
การศึกษา

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จากัด
หัวหน้าฝ่ายซูริมิ ปริญญาตรี
73/3 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-811889 ต่อ 305
2 บริษัท ชินชนะดินขาว จากัด
เจ้าหน้าที่รักษา ปริญญาตรี
7/11 ม.1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง
ความปลอดภัย
จ.ระนอง โทร.077-825525
จป.วิชาชีพ
3 บจก.โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่
เจ้าหน้าทีร่ ักษา ปริญญาตรี
และก่อสร้าง
ความปลอดภัย
260/44 ม.6 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
จป.วิชาชีพ
โทร.077-825197-8
4 บจก.แกรนด์ อันดามัน จากัด
พนักงานต้อนรับ ปริญญาตรี
9 ม.5 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-821484 ,081-8942583-6
พนักงานบัญชี ปริญญาตรี
5 บริษัท พีบี รัตน์นราทร จากัด
เสมียน
ม.3-ปวส.
(ไอครีมเนสเล่)
201/1 ม.6 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.081-922 1497
6 บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จากัด
พนักงานขับ
ป.6 ขึ้นไป
311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์
รถยนต์
อ.เมือง จ.ระนอง
7 บจก.สยามแม็คโครสาขาระนอง
พนักงานจัดเรียง ม.6-ปวส.
86/9 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
สินค้า
โทร.077-982580
8 บริษัท จันทร์สมบีชรีสอร์ท จากัด
แม่บ้าน
ม.3-ปวส.
135 ม.5 ต.ปากาน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.081-9581797
9 หจก.เอ็นที คอมพิวเตอร์แอนด์ซัพพลาย ช่างติดตั้งกล้อง ป.6-ปวส.
312 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
วงจรปิด
โทร.077-812692
10 ร้านวิมลรัตน์ของฝากระนอง
พนักงานชงกาแฟ ม.3-ปวส.
88/89 ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-984979

เงื่อนไข
-จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร ประมง
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-จบสาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
-มีใบอนุญาต จป.วิชาชีพ ขับรถยนต์ได้
มีใบอนุญาตขับขี่
-จบสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-ต้อนรับ รับจองห้องพัก
ทางานเป็นกะ มี 3 กะ
-จบสาขาบัญชี
-ขยัน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ

-เขียนหนังสือได้ ขับรถเป็นเวลา
-ช่วยดูแลต้นไม้ ช่วยคนงานสวน
-ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
-ทางาน 08.30-17.30 น.
-ชงกาแฟได้
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

บริการจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
มาตรา
33
มาตรา
35
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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... อัจฉริยะเท่านันถึงตอบถูก !!
 น้าจะเต็มถังไหนก่อน? มีถังน้าอยู่ทั้งหมด 12ถัง หากเราปล่อยน้าลงมาจากข้างบนที่ตาแหน่ง A
น้าจะเต็มถังไหนก่อนเป็นถังแรก ..ถ่ายรูปส่งมาทาง INBOX > Facebook : สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
> ส่งคาตอบภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นี้... ของรางวัลรออยูน
่ ะ่ จ๊ะ..

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

ภาพกิจกรรมเดือน กรกฎาคม2562

วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายพิทู ร ด าสาคร จัด หางาน
จั ง หวั ด ระนอง มอบหมายให้ น างสาวรั ช นก ส่ ง ศรี
นัก วิช าการแรงงานชานาญการ และเจ้ า หน้ า ที่ก ลุ่ มงาน
ส่งเสริมการมีงานทา ร่วมงานต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัด
ระนอง ณ โรงแรมทินิดี อ.เมือง จ.ระนอง
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วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจังหวัด
ระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่ง เสริมการมีงานทา
จั ด โครงการเตรี ย มความพร้ อ มแก่ ก าลั ง แรงงาน กิ จ กรรม
แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบางหิน
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายพิทูร ดาสาคร

จัดหางานจังหวัดระนอง

บรรณาธิการ
นางสาวบุษยา หอสุชาติ นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางสาวรัชนก ส่งศรี นักวิชาการแรงงานชานาญการ

กองบรรณาธิการ

วันที่ 22 และวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร
จัดหางานจังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่ ง เสริ ม การมี ง านท าฯร่ ว มประชาสั ม พั น ธ์ ภ ารกิ จ ของ
สานักงานฯ ในโครงการแก้ไ ขปัญหาความเดือดร้อนด้าน
อาชีพหลักสูตรมาดอวนปู และหลักสูตร การตกแต่งปักผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิม (ผ้าฮิญาบ) ณ อ.สุขสาราญ จ.ระนอง

นางสาวจีรนันท์ ชูภู่
นักวิชาการแรงงาน
นางสาวปริยากร บุญสนอง เจ้าพนักงานแรงงาน
นายฤทธิเดช พลสินธุ์
นักวิชาการแรงงาน
นางสาวรุ่งนภา อินทร์พิลา เจ้าพนักงานแรงงาน
นายประธาน ธีระวร
นักวิชาการแรงงาน
นางสาวตัสนีม ย่าสัน
นักวิชาการแรงงาน
(ด้านจิตวิทยา)
นางสาวโรสิตา ช่างแห
นักวิชาการแรงงาน
นายกมลชัย มยาเศษ
เจ้าพนักงานแรงงาน
นางสาวน้าทิพย์ โลหกุล
เจ้าพนักงานแรงงาน
นางสาวระพีพรรณ ณ ระนอง นักวิชาการแรงงาน

