ฉบับที่ 6 ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

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

ให้บริการจัดหางานทุกที่ทุกเวลา
สามารถใช้บริการตูง้ าน (JOB BOX)
ได้ท.ี่ .ด้านหน้า ห้าง บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน)
สาขาระนอง อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

ว่างงาน ..ตกงาน.. ไม่ต้องตกใจ ?
4 ขั้นตอนหางานไว ใน 1 นาที กับตู้หางาน

เล่นเกมส์ลนุ้ รางวัล
หน้า.10
ตู้หางาน JOB BOX

คุยกับ บก....

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

2

พบกับวารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองฉบับประจาเดือน มิถุนายน ซึ่งมีวันสาคัญ คือ วันต่อต้านยาเสพติด
ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจานวนมาก
ทาให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกันเพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบใช้ยาเสพติด จึงได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ขอให้กาหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" นั่นเอง
เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด
วารสารฉบับนี้มีสาระดีๆมาฝาก อาทิ สถานการณ์ตลาดแรงงาน,ข่าวประชาสัมพันธ์สานักงานฯ
อาชีพสร้างรายได้ ตาแหน่งงานว่างที่น่าสนใจในจังหวัดระนองและตาแหน่งงานว่างคนพิการจังหวัดระนอง
นอกจากนี้ยังมีภาพกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมาไว้ให้ติดตามทั้งหมดนี้สิ่งดีๆ
ที่วารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองนามาฝากทุกท่านค่ะ...

กิจกรรมเดือน มิถุนายน
จัดกิจกรรม โครงการแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา
สถานที่: โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ.เมือง จ.ระนอง
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

สารบัญ
คุยกับ บก.
น. 2
สถานการณ์ตลาดแรงงาน
น.3
อาชีพสร้างรายได้
น.6
ข่าวประชาสัมพันธ์
น.7
ตาแหน่งงาน จ.ระนอง
น.8
ข่าวสารคนพิการ
น.9
ภาพกิจกรรม
น.10

วารสาร
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดระนอง เดือน พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่าความ
ต้องการแรงงานผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เปรียบเทียบกับเดือนก่อนดังนี้ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

ตาแน่งงานว่าง
พฤษภาคม จานวน 126 อัตรา
เมษายน
จานวน 106 อัตรา

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
พฤษภาคม จานวน 237 คน
เมษายน
จานวน 234 คน
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บรรจุงาน
พฤษภาคม จานวน 145 คน
เมษายน จานวน 132 คน

ประเภทผู้ลงทะเบียนสมัครงานแยกเพศหญิงเพศชาย
หญิง

103

ชาย

81
0

50

ผู้ลงทะเบียนสมัครงานแยกตามเพศให้บริการ ณ สานักงานจัดหางาน

141

พฤษภาคม
เมษายน จังหวัดระนองพบว่ามีผู้ลงทะเบียนสมัครงานเพศหญิง จานวน 141 คน

96

100

เพิ่มขึ้น 38 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และเพศชาย จานวน 96 คน เพิ่มขึ้น
15 คน คิดเป็นร้อยละ 19

150

ประเภทหมวดอาชีพผู้ลงทะเบียนสมัครงานต้องการ
อาชีพงานพื้นฐาน
เสมียน เจ้าหน้าที่

73

45
52

พนักงานบริการ
12

ช่างเทคนิคและ…
ผู้ประกอบ…

84

61

18

66

พฤษภาคม
เมษายน

3
2

ผู้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงานแยกตามประเภทหมวดอาชี พ พบว่ า ความ
ต้องการหมวดอาชีพงานพื้นฐาน จานวน 84 คน ลดลง 23 คนคิดเป็น
ร้ อ ยละ 37.70 รองลงมาอาชี พ เสมี ย น เจ้ า หน้ า ที่ จ านวน 73 คน
เพิ่มขึ้น 28 คน คิดเป็นร้อยละ 62.22 และตาแหน่ง พนักงานบริการ
จานวน 52 คน ลดลง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21

ประเภทวุฒิการศึกษาของผู้ลงทะเบียนสมัครงานต้องการ
46
46

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส.

23
21

ประถมศึกษา

19
20

ปวช.
ปริญญาตรี

34

16

4
3

พฤษภาคม
เมษายน

ผู้ลงทะเบี ยนสมั ครงานแยกตามประเภทวุฒิก ารสมั ครงานพบว่ า
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 46 คนสมัครงาน
เท่ ากั บเดื อนที่ผ่ า นมา คิ ดเป็น ร้ อยละ 100 รองลงมาระดับ วุ ฒิ
การศึกษา ปวส. จานวน 34 คน เพิ่มขึ้น 18 คน คิดเป็นร้อยละ 113
และระดับวุฒิการศึกษาประถมศึกษา จานวน 23 คน เพิ่มขึ้น 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 10

ความต้องการแรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ในจังหวัดระนองแจ้งความต้องการผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ประเภทอายุผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการ
59
54

อายุ 18-24 ปี
33
28

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

12

8

19

15

พฤษภาคม
เมษายน

นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้ง ความต้องการผู้สมัครงานโดยแยก
ตามประเภทอายุเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่ายมาพบว่าช่วงอายุ 18-24
ปี จานวน 59 คน เพิ่มขึ้น 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมาช่วงอายุ
25-29 ปี จานวน 33 คน เพิ่มขึ้น 5 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และช่วง
อายุ 30-39 ปี จานวน 19 คน ลดลง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58

ประเภทวุฒิการศึกษาที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการ

4

นายจ้างสถานประกอบการแจ้ง ความต้องการแยกตามประเภทวุฒิ
การศึกษาพบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 46 คน เท่ากับ
34
เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับ
ปวส. จานวน 34 คน เพิ่มขึ้น 18 คน คิดเป็นร้อยละ 113 และวุฒิ
พฤษภาคม การศึกษาระดับ ประถมศึกษา จานวน 19 คน ลดลง 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5
เมษายน
46
46

มัธยมศึกษาตอน…

ปวส.

16
23
21

ประถมศึกษา

19
20

ปวช.
ปริญญาตรี

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

4
3

ประเภทหมวดอาชีพที่นายจ้างแจ้งความต้องการ
อาชีพพื้นฐาน
เสมียน เจ้าหน้าที่

นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการโดยแยกตามประเภท
อาชีพพบว่าอาชีพพื้นฐาน มากที่สุด จานวน 68 อัตรา เพิ่มขึ้น 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 61.90 รองลงมาตาแหน่ง เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน
25 คน เพิ่ ม ขึ้ น 11 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.57 และต าแหน่ ง งาน
พนักงานบริการ จานวน 24 คน ลดลง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69

68

42
25

14

24
26

พนักงานบริการ

พฤษภาคม

5
4

ช่างเทคนิคและผู้ปฎิบัติงานที่…

เมษายน

1
3

ผู้ประกอบวิชาชีพ

ประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้สมัครงาน
การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร

36
29
28

ขายส่ง ขายปลีก
12
12

ที่พักแรม และบริการด้าน…
5
6

การขนส่ง และสถานที่เก็บ…

1
3

ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร

อุตสาหกรรมที่ต้องการรับผู้สมัครงานเข้าทางานโดยแยกตามประเภท
พบว่ า อุ ตสาหกรรมการผลิต ผลิต ภัณฑ์ อาหาร จานวน 61 อัตรา
เพิ่มขึ้น 25 คน คิดเป็นร้อยละ 69.44 รองลงมาอุตสาหกรรมขายส่ง
ขายปลีก จานวน 29 คน เพิ่มขึ้น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 และ
พฤษภาคม อุ ต สาหกรรมที่ พั ก แรม และบริ ก ารด้ า นอาหาร จ านวน 12 คน
เท่ากับเดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 100
เมษายน
61

การบรรจุงาน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน โดยสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ส่งตัวผู้สมัครงานไปพบกับนายจ้าง ดังนี้
ประเภทหมวดอาชีพที่ผสู้ มัครงานได้บรรจุงาน
อาชีพงานพื้นฐาน

48
27

พนักงานบริการ
เสมียน เจ้าหน้าที่

16
7

ช่างเทคนิค
ผู้บัญญัติกฎหมาย

1
2

12

82

37

25

พฤษภาคม
เมษายน

ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานในเดือนพฤษภาคมเปรียบเทียบ
กับเดือนที่ผ่านมาพบว่าอาชีพงานพื้นฐานบรรจุงาน จานวน 82
อัตรา เพิ่มขึ้น 34 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมาพนักงาน
บริการ จานวน 27 คน ลดลง 10 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27 และ
ตาแหน่งเสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 25 คน ลดลง 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.25

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

ประเภทอายุผู้สมัครงานที่ได้งานทา
อายุ 25-29 ปี

55

36
43

อายุ 30-39 ปี
30

อายุ 18-24 ปี

33

48

พฤษภาคม
เมษายน

ผู้สมัครงานที่ไ ด้รับบรรจุเข้าทางานโดยแยกตามอายุ พบว่าช่วงอายุ
25-29 ปี บรรจุ ง านมากที่ สุ ด จ านวน 55 คน เพิ่ ม ขึ้ น 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.78 รองลงมาช่วงอายุ 30-39 ปี บรรจุงาน จานวน
43 คน ลดลง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.41 และช่วงอายุ 18-24 ปี
บรรจุงาน จานวน 30 คน ลดลง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09

ประเภทอุตสาหกรรมที่รับเข้าทางาน
การผลิตภัณฑ์…

43
32

ขายส่ง ขายปลีก
ที่พักแรมและ…

13
14

38

5

ประเภทวุฒิการศึกษาที่ได้งานทา
ปวส.

17

มัธยมศึกษาตอนปลาย

15

76

พฤษภาคม

ปวช.

เมษายน

อุ ต สาหกรรมที่ รั บ ผู้ สมั ค รงานเข้ า ท างานโดยแยกตาม
ประเภทอุต สาหกรรมพบว่าการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ อาหาร
เข้าทางานมากที่สุด จานวน 76 อัตรา ลดลง 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.74รองลงมาอุตสาหกรรมขายส่งขายปลีก
จานวน 32 คน ลดลง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.78 และ
อุตสาหกรรมที่พักแรม และบริการอาหาร จานวน 13 คน
ลดลง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14

6

10

23
73

พฤษภาคม
เมษายน

ผู้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงานที่ ไ ด้ รั บ บรรจุ ง านโดยแยกตามวุ ฒิ
การศึกษาพบว่าระดับ ปวส.ได้ง านทา มากที่สุด จานวน 17
คน ลดลง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.08 รองลงมาวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทางาน จานวน 15 คน ลดลง
58 คน คิดเป็นร้อยละ 79.45 และวุฒิ การศึกษาระดับปวช.
จานวน 6 คน ลดลง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40

 เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ตลาดแรงงานจัง หวัดระนอง ในเดือนพฤษภาคมและเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่า
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ตาแหน่งงาน และบรรจุงานมีจานวนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วงของผู้สมัครงานจบ
การศึกษาและประสงค์จะหางานทาและบางส่วนต้องการเปลี่ยนงานเนื่องจากต้องการทางานในบ้านเกิดของตนเอง
การทางานของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานใน เดือน พฤษภาคม 2562
เปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยแยกเป็น…
ประเภทคนต่างด้าว
เมษายน(คน)
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย
7
ประเภทชั่วคราวมาตรา 9
คนต่างด้าวนาเข้าตาม MOU
4
คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเดิม
608
ชนกลุ่มน้อย
12
คนต่างด้าว ไป-กลับหรือตามฤดูกาล มาตรา 64
1,821
คนต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู
คนต่างด้าว มาตรา 83
รวมทั้งสิ้น
2,452

พฤษภาคม(คน)
1
5
264
5
2,172
2,447

หน่วยงานใดที่ประสงค์จะใช้
ข้อมูลสถิติแรงงานต่างด้าว
สามารถสแกน QR CODE
ลงทะเบียนรับรหัส

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

สาระ ดีดี

วิธีการสังเกตอาการโรคชิคุนกุนยา

วารสาร
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1. ต้องมีไข้สูง. ไข้สูงนี่แหละหนึ่งในอาการแรกเริม่ ของชิคุนกุนยา ปกติไข้จะสูงถึง 40 °C
และจะสูงอยู่แบบนั้นนานเป็นอาทิตย์

2. ปวดข้อร่วมด้วย. มักจะปวดมาก ถึงขั้นขยับเขยื้อนไม่ได้ก็มี จุดที่มักปวดก็คือมือและเท้า
ส่วนขาและหลังจะพบน้อยกว่า อาการปวดข้ออาจนานเป็นอาทิตย์ๆ ร้ายแรงเข้าก็เป็นปีหรือ
นานกว่านั้น คนที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะปวดข้อนาน 7 - 10 วัน แต่ถ้าผู้ปุวยเป็นคนสูงอายุ
ก็อาจนานกว่านั้น บางรายจะมีอาการบวมร่วมด้วย
3.ระวังผื่นแพ้. ผื่นแพ้จะเกิดหลังมีไข้ และมักเป็นผื่นแบบ maculopapular หรือก็คือเป็น
ผื่นปื้นๆ แดงๆ บนผิวหนัง และมีตุ่มนูนเล็กๆ ร่วมด้วย ปกติจะขึ้นแถวลาตัวและแขนขา
แต่บางทีก็ขึ้นตามฝุามือ ฝุาเท้า และตามหน้าได้เหมือนกัน

.

4.สังเกตอาการเพิ่มเติม. ถ้าคุณเป็นโรคชิคุนกุนยา ก็อาจมีอาการปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ
เยื่อตาอักเสบ คลื่นไส้ และอาเจียนด้วย

วิธีการรักษาและป้องกันโรคชิคุนกุนยา
1.รีบหาหมอด่วนถ้าสงสัยว่าตัวเองเป็นชิคุนกุนยา ถ้าคุณมีไข้ ปวดข้อ และผื่นแดง ให้รีบหาหมอ เพราะโรคชิคุนกุนยา
นั้นระบุได้ยาก (โอกาสวินิจฉัยพลาดไปเป็นโรคไข้เลือดออกค่อนข้างสูง)คุณหมอจะวินิจฉัยตามอาการของคุณ ปกติจะรู้ผลภายใน
4-14 วัน
2. รักษาอาการชิคุนกุนยา ตอนนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสสาหรับโรคชิคุนกุนยาโดยเฉพาะ แต่คุณหมออาจจะจ่ายยาเพื่อ
บรรเทาอาการต่างๆ แทน นอกจากนี้ก็แนะนาให้พักผ่อนและดื่มน้าเยอะๆ เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้า ห้ามกินยาแอสไพรินเด็ดขาด
เพราะจะเสี่ยงเกิดโรค Reye’s syndrome ซึ่งเป็นโรคหายากแต่ร้ายแรงถึงขั้นตับและสมองบวมได้ โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น
3.ป้องกันชิคุนกุนยาโดยระวังไม่ให้ยุงกัด ตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษาโรคชิคุนกุนยา เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะปูองกันได้
ก็คือระวังตัวไม่ให้ถูกยุงกัด โดยเฉพาะตอนเดินทางท่องเที่ยว ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อน อย่างท้องอยู่ หรือเป็นโรค
ร้ายแรงอื่นๆ ห้ามเดินทางไปยังสถานที่ที่โรคกาลังระบาดเด็ดขาด ส่วนการปูองกันไม่ให้ยุงกัดนั้น ทาได้ดังนี้
 ใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว เวลาเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เสี่ยง ถ้าเป็นไปได้ให้ฉีดพ่นเสื้อผ้าด้วย permethrin
(ยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง) เพื่อไล่ยุง
 ทายากันยุงหรือไล่ยุงตรงผิวนอกเสื้อผ้า ให้เลือกที่มี DEET, picaridin, IR3535, น้ามันหอมระเหยยูคาลิปตัส เลมอน
(oil of lemon eucalyptus) หรือ paramenthane-diol (PMD) เพราะจะเห็นผลที่สุดและกันยุงได้ยาวนานกว่า
 ติดมุ้งลวดตามหน้าต่างและประตู กางมุ้งกันยุงเวลานอนตอนกลางคืน และเวลาเด็กหรือคนสูงอายุนอนกลางวัน
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นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาโปรดตรวจสอบใบอนุญาต
ทางานลูกจ้างของท่าน หากหมดอายุ 1 พ.ย. 2562 หรือ 31 มีนาคม 2563 ให้รีบพาไปดาเนินการนาเข้าตามระบบMOU
หากไม่มี ดาเนิ นการเมื่ อสิ้ นสุ ดการอนุ ญาตดั งกล่า วคนต่ างด้ าวจะต้อ งเดิน ทางออกนอกราชอาณาจัก รภายใน 15 วั น
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งกาหนดไว้ว่า “เมื่อสิ้นสุดการอนุญาตหรือการอนุญาตเป็นอันสิ้นผลตามประกาศนี้
ให้คนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรได้อีก 15 วัน เพื่อเตรียมการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร”

การแจ้งเข้า-ออกจากงานคนต่างด้าว (มาตรา13)
 วิธีการนับ การแจ้งเข้า-ออก ให้นับวันถัดจากวันที่รับเข้าหรือออกจากงานเป็นวันที่ 1
1. การแจ้งเข้าทางาน ให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง
วิธีนับ รับเข้าทางาน 1 พฤษภาคม 2562 >แจ้งเข้าทางานภายใน 16 พฤษภาคม 2562
2. การแจ้งออกจากงาน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันออกจากงาน
วิธีนับ ออกจากงาน 1 พฤษภาคม 2562 >แจ้งออกภายใน 16 พฤษภาคม 2562
3. คนต่างด้าว(บัตรชมพู) ออกจากงาน
ต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้อยู่กับนายจ้างเดิม
มิฉะนั้นการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและเมื่อนายจ้างใหม่ได้แล้ว
ต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทางาน
วิธีนับ ออกจากงาน 1 พฤษภาคม 2562 > หานายจ้างใหม่ภายใน 16 พฤษภาคม 2562
เข้าทางานกับนายจ้างใหม่ 16 พฤษภาคม 2562 > แจ้งเข้าทางานภายใน 31 พฤษภาคม 2562

คาเตือน
1. การจ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางานเข้าทางานหรือใบอนุญาตสิ้นสุด
- โทษปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาท – 1แสนบาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน
- ทาผิดซ้า จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 5 หมื่นบาท – 2 แสนบาท
ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจาทั้งปรับ และห้ามจ้าง 3 ปี
2. นายจ้างไม่แจ้งการเข้าทางานของคนต่างด้าว
มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
นายจ้างไม่แจ้งออกจากงานของคนต่างด้าว
3. คนต่. างด้าวไม่แจ้งเข้าทางาน มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทสี่ านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
เลขที่ 55/8 หมู่ 3 ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง จังหวัดระนอง โทร.077-862 026-8

อาชีพเทียนหอมสร้างรายได้
1. เทียนกลิ่นน้ามันมะนาวหอม

วารสาร
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ที่มา : https://www.helpdee.com

นามะนาวหรือเลมอนมาสไลด์ประมาณ 2-3 ชิ้น ใส่ในขวดโหล ตามด้วยก้านโรสแมรี่ 3
ก้าน และเติมน้าลงไปประมาณ ¾ ของขวด หยดน้ามันหอมระเหยกลิ่นที่ชอบ แต่ถ้าจะ
ให้ดีควรเป็นกลิ่นตะไคร้หอม แล้วเติมน้าเปล่าเพิ่มจนเเกือบถึงคอขวด คนส่วนผสมให้
เข้ากัน นาเทียนกลิ่นชามาวาง ก็จุดเทียนไล่ยุงได้เลยค่ะ
2. เทียนกลิ่นตะไคร้หอม

จะไล่ยุงทั้งทีมันก็ต้องมีตะไคร้หอมเข้ามาเกี่ยว เริ่มจากนาแว็กซ์ทาเทียน 450 กรัม มา
ละลายกับน้าเปล่าให้เป็นเนื้อเหลว จากนั้นเติมน้ามันมะพร้าวลงไป 1 ถ้วยตวง ตามด้วย
น้ามันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้หอม เมื่อน้าเทียนเริ่มเย็นตัวลงบ้างแล้ว ก็เทใส่ขวดโหล
แก้วที่มีไส้เทียนเตรียมไว้ให้เรียบร้อย จากนั้นรอให้เทียนเซตตัวแล้วค่อยนาไปใช้
3. เทียนน้ามันยูคาลิปตัส
สูตรนี้ได้ประโยชน์ถึง 2 เด้งกันเลยทีเดียว ทั้งไล่ยุงไกลและช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกได้
ด้วย เพียงแค่นาแว็กซ์จากไขถั่วเหลือง 1 ถ้วยตวง มาละลายกับน้าเปล่าให้เป็นเนื้อเหลว
เมื่อเทียนละลายแล้วก็หยดน้ามันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้หอมลงไป 10 หยด และน้ามัน
หอมระเหยลิ่นยูคาลิปตัสอีก 5 หยด ค่อย ๆ ผสมให้เข้ากัน เทลงขวดโหลแก้วที่ใส่ไส้เทียน
เตรียมไว้ แล้วรอให้เทียนแข็งตัวก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ
4. เทียนเปลือกส้ม
เรียกได้ว่าเป็นการใช้ของอย่างคุ้มค่าจริง ๆ แค่เพียงนาส้มเปลือกหนามาผ่าครึ่ง แล้วคว้าน
เนื้อส้มออก ให้เหลือแต่เปลือก จากนั้นเทน้าเปล่าลงในหม้อละลาย 1 ถ้วยตวง และเศษ
เทียนเหลือใช้ประมาณ 4-6 ออนซ์ ค่อย ๆ คนให้เทียนละลาย จากนั้นเติมน้ามันหอมระเหย
กลิ่นตะไคร้หอม 20 หยด เมื่อน้าเทียนเริ่มเย็นตัวเล็กน้อย ก็เทเทียนใส่เปลือกส้มได้เลย

5. เทียนกลิ่นเปลือกไม้
นอกจากจะเป็นสมุนไพรที่ใช้ทาอาหารได้แล้ว กลิ่นหอม ๆ ของเปลือกไม้ยังสามารถไล่ยุง
ได้อีกด้วย เพียงแค่นาแว็กซ์ทาเทียนชนิดถั่วเหลือง 1 ถ้วยตวง มาละลายกับน้าเปล่าให้
เป็นเนื้อเหลวและใส จากนั้นเติมวานิลาสกัดลงไป 1 ช้อนโต๊ะ ผงเปลือกไม้ปั่น 1 ช้อนโต๊ะ
คนให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย จากนั้นค่อย ๆ เทลงในขวดโหลแก้วที่มี
ไส้เทียน แล้วรอให้เทียนเซตตัวก่อนนาไปใช้งาน

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

นายจ้าง/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

1

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จากัด
73/3 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-811889 ต่อ 305
น้าใส เขาสวย รีสอร์ท
14/19 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.087-6461444
บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จากัด
311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง โทร.089-2020738
เดอะฮิดเด้นรีสอร์ท
145/94 ม.4 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-821900
ปลาทองอุตสาหกรรม
95/16 ม.1 ต.ปากาน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.089-6458714, 077-816611-3
ร้าน อู่เจริญประดับยนต์
6/16 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-811513 , 088-7687559
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
บิ๊กซี สาขาระ นอง ต.บางนอน อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.094-6862914
หจก. เค เจ เซ็นเตอร์ (7-11ตลาดสด)
30/3 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง โทร.081-5372299
หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า
87/18 ม.2 ต.บางนอน อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.077-821316

เจ้าหน้าที่พัสดุ

2
3
4

5
6
7
8
9

ช่างไฟฟูา

วุฒิ
การศึกษา

เงื่อนไข

ปวช.-ป.ตรี -สามารใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-ผู้ชายผ่านเกณฑ์ทหาร
ปวช.-ปวส. -มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

แคชเชียร์
ปวส.-ป.ตรี
พนักงานต้อนรับ ปวช.-ป.ตรี -สามารถใช้โปรแกรม Excel
พูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
พนักงานต้อนรับ ม.3-ป.ตรี -สนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้พิจารณา
และร้านอาหาร
พิเศษ รักงานบริการ ซื่อสัตย์
-สมัครงานเวลา 10.00-21.00น.ทุกวัน
เสมียน
ม.6-ปวส. -มีที่พัก ค่าน้า ค่าไฟ ฟรี
-ทดลองงาน 3 เดือน
-ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
พนักงานขายของ ม.3-ปวส. -มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หน้าร้าน
-ทางานเวลา 08.30-17.30 น.
-หยุดวันอาทิตย์ ทดลองงาน 3 เดือน
พนักงานประจา ม.6-ปวส. -มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
ร้าน
พนักงานประจา
ร้าน

ม.6-ป.ตรี -ขายของ เติมของ ทางานเป็นกะ
รักงานบริการ ยิ้มแย้ม

แคชเชียร์

ม.3-ปวส. -ทางานเป็นกะได้ มีประกันสังคม
-ผ่านการทดลองงาน 7 วัน มียูนิฟอร์ม

10 บริษัท สยามแมคโคร สาขาระนอง จากัด

พนักงานจัดเรียง
ฝุายอาหารสด

11 หจก.TP &W เทรดดิ้ง (7-11 บางนอน)

พนักงานขาย
ประจาร้าน

ม.6-ปวส. ด่วน *
เติมสินค้า เตรียมของหน้าร้านไว้บริการ
ลูกค้า
ป.6-ปวส. -รับชาระสินค้า จัดเรียงสินค้า
-ทดลองงาน 4 เดือน

86/9 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-982580
4/10 ม.3 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง
โทร.081-3719755 คุณวิทยา

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

คนพิการ

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

-มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้
-พึ่งพาตนเองได้ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
-เป็นพลังในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

เล่นเกมส์ลนุ้ รางวัล

เรียนรูภ้ าษาเมียนมา

 ..หาคาว่า “จัดหางานระนอง” ให้ได้ 3 คา และลากเส้นลงในคา
ภาษาไทย

ภาษาเมียนมา

เปิด
ปิด
ทำงำน
หิว
กิน
อิ่ม
ร้อน
สบำย

พ้วย
เป้ก
อะ-โละ-โล่ะ
ไบ้-ส่ำ
ซำ
วำ-บี
ปู-่ แด่
เหน่

แล้วถ่ายรูปส่งมาทาง INBOX > Facebook : สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
>ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นี้...ส่งก่อนมีสท
ิ ธิก์ อ่ นนะจ้ะ

จัด
ระ
นอง
จัด
หา

ระ
หา
จัด
หา
งาน

นอง
ระ
งาน
งาน
จัด

จัด
หา
งาน
ระ
นอง

หา
ระ
จัด
นอง
นอง

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

ภาพกิจกรรมเดือนพฤษภาคม
2562
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วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายพิ ทู ร ด าสาคร จั ด หางาน
จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงาน
จัด หางานจั ง หวั ด ระนอง จัด กิ จกรรมร่ วมงานวั นแรงงาน
แห่งชาติ ประจาปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมือง
ระนอง อาเภอเมืองระนอง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางาน
จัง หวัดระนอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานจัดหา
งานจังหวัดระนอง ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะ ลงนาม
ถวายพระพรและชมการถ่ายทอดสดพระบรมราชาภิเษก
ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง อาเภอเมืองระนอง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางาน
จังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงาน
ทาและแนะแนวอาชีพ ร่ว มจั ดโครงการหน่ วยบาบัด ทุก ข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านปาก
แพรก หมู่ 3 อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางาน
จังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สานักงานจัดหางาน
จังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวานพระพร
ชั ย มงคลฯ ณ อาคารพุ ท ธยั น ตี วั ด สุ ว รรณคี รี วิ ห าร
(วัดหน้าเมือง) พระอารามหลวง อาเภอเมืองระนอง

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ

นายพิทูร ดาสาคร
จัดหางานจังหวัดระนอง
นางสาวบุษยา หอสุชาติ นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางสาวรัชนก ส่งศรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กองบรรณาธิการ
นางสาวจีรนันท์ ชูภู่
นักวิชาการแรงงาน
นางสาวปริยากร บุญสนอง
นางสาวตัสนีม ย่าสัน นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยา) นายฤทธิเดช พลสินธุ์
นางสาวโรสิตา ช่างแห นักวิชาการแรงงาน
นายประธาน ธีระวร
นายกมลชัย มยาเศษ เจ้าพนักงานแรงงาน
นางสาวรุ่งนภา อินทร์พิลา
นางสาวน้าทิพย์ โลหกุล เจ้าพนักงานแรงงาน
นางสาวระพีพรรณ ณ ระนอง

เจ้าพนักงานแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน

