ฉบับที่ ประจาเดือน เมษายน พ.ศ.2562
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วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

คุยกับ บก....

2

พบกับวารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง...ฉบับประจาเดือนเมษายน ซึ่งมีวันสาคัญ คือ วันสงกรานต์
สาหรับคาว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสกฤตว่า "ส-กรานต" ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือการย้ายที่
เคลื่อนที่ โดยหมายความอีกนัยหนึ่งว่า เป็นการเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเอง ส่วนเทศกาลสงกรานต์
นั้น เป็นประเพณีเก่าแก่ของคนไทยสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กันมากับประเพณีตรุษจีน จึงมีการเรียกรวมกันว่า
"ประเพณีตรุษสงกรานต์" ซึ่งหมายถึง ประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นั่นเองทุกๆ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี
วารสารฉบับนี้มีสาระดีๆมาฝาก อาทิ สถานการณ์ตลาดแรงงาน,ข่าวประชาสัมพันธ์สานักงานฯ
อาชีพสร้างรายได้ ตาแหน่งงานว่างที่น่าสนใจในจังหวัดระนองและตาแหน่งงานว่างคนพิการจังหวัดระนอง
นอกจากนี้ยังมีภาพกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมาไว้ให้ติดตามทั้งหมดนี้สิ่งดีๆ
ที่วารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองนามาฝากทุกท่านค่ะ...

กิจกรรมเดือน เมษายน
กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพือ่ การจ้างงานครบวงจร
สถานที่: นายจ้าง/สถานประกอบการ อ.เมือ จ.ระนอง

โครงการแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
สถานที่ : ต.กาพวน อ.สุขสาราญ จ.ระนอง
โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ปอ้ งกันการหลอกลวงและ
ลักลอบไปทางานต่างประเทศ
สถานที่ : ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
โครงการจัดทาข้อมูลกาลังแรงงานทีม่ ที กั ษะพิเศษ
สถานที่ : นายจ้างสถานประกอบการ อ.เมือง จ.ระนอง
 กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
สถานที่ : ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
โครงการจัดหางานเคลือ่ นที่ ประจาอาเภอกระบุรี
สถานที่ : ณ ที่ว่าการอาเภอกระบุรี จ.ระนอง

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 มีนาคม 2562 ปรากฏว่าความ
ต้องการแรงงานผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เปรียบเทียบกับเดือนก่อน สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ดังนี้
ตาแน่งงานว่าง
บรรจุงาน
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

มีนาคม
จานวน 132 คน
กุมภาพันธ์ จานวน 161 คน

มีนาคม จานวน 184 คน
กุมภาพันธ์ จานวน 165 คน

มีนาคม
กุมภาพันธ์
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จานวน 97 คน
จานวน 93 คน

ผู้ลงทะเบียนสมัครงานแยกเพศหญิงชายเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
ชาย

72

กุมภาพันธ์
81

หญิง
0

มีนาคม

103

50

93
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150

เมื่ อ เปรีย บเที ยบกั บ เดือ นที่ ผ่ านมาพบว่ า ความผู้ ล งทะเบี ย น
สมัครงานเพศชายมากที่สุด จานวน 103 คน เพิ่มขึ้น 31 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.09 และเพศหญิง น้อยที่สุด จานวน 81 คน
ลดลง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81

ตาแหน่งงานที่ผู้ลงทะเบียนสมัครงานเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
50

อาชีพงานพื้นฐาน
43
42

เสมียน เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ

34

ช่างเทคนิคและ…
ผู้ประกอบวิชาชีพ…

56

17
1

40

21

มีนาคม
กุมภาพันธ์

3

เมื่อเปรียบเที ยบกับเดือนที่ผ่ านมาพบว่าความต้องการด้า น
อาชี พ งานพื้ น ฐาน มากที่ สุ ด จ านวน 50 คน ลดลง 6 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12 และผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ต่ า งๆน้ อ ยที่ สุ ด
จานวน 1 คน ลดลง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 200

วุฒิการศึกษาของผู้ลงทะเบียนสมัครงานเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
62

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.

18

ปวส.

19

32
26

23
24

ประถมศึกษา
ปริญญาตรี

7

72

มีนาคม
กุมภาพันธ์

10

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บเดื อ นที่ ผ่า นมาพบว่า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มากที่สุด จานวน 62 คน ลดลง 10 คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 16.12 และวุฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
น้อยที่สุด จานวน 10 คน เพิ่มขึ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30

ภาวะความต้องการแรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) แยกประเภท
ภาวะความต้องการแรงงานเปรียบเทียบจากเดือนที่ผ่านมมา ดังนี้
อายุผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 4 อันดับแรก
65
63

อายุ 18-24 ปี
36

อายุ 25-29 ปี
19

อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี

12

20

31

47

มีนาคม
กุมภาพันธ์

เมื่ อเปรีย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่านมาพบว่ า ช่ว งอายุ 18-24 ปี
มากที่สุด จานวน 65 คนเพิ่มขึ้น 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07
และช่วงอายุ 40-49 น้อยที่สุด จานวน 12 คน ลดลง 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.66

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

วุฒิการศึกษาที่นายจ้างแจ้งความต้องการเรียงจากมากที่สุด
ไปน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
62

มัธยมศึกษาตอน…
ปวช.

18

ปวส.

19

ปริญญาตรี

7

เมื่ อเปรี ย บเทีย บกับ เดื อนที่ ผ่า นมาพบว่า วุฒิ ก ารศึก ษา
ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย มากที่สุด จ านวน 62 คน
ลดลง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.12 และวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี น้อยที่สุด จานวน 10 คน ลดลง 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 30

72

32
26

23
24

ประถมศึกษา

มีนาคม

10

4

กุมภาพันธ์

ตาแหน่งงานที่นายจ้างแจ้งความต้องการเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
47

อาชีพพื้นฐาน
22

เสมียน เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ
10

ผู้ประกอบวิชาชีพ

40
33

18

ช่างเทคนิคและ…

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่ าอาชีพตาแหน่งงาน
อาชีพพื้ นฐาน มากที่ สุด จ านวน 47 อั ตรา ลดลง 24 คน
คิด เป็น ร้ อยละ 51.06 และต าแหน่ง ผู้ ประกอบวิช าชี พ
น้อยที่สุด จานวน 4 คน เพิ่มขึ้น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25

71

มีนาคม

15

กุมภาพันธ์

4
3

อุตสาหกรรมที่ต้องการผู้สมัครงานเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร

1

9
58
58

การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร
41

ขายส่ง ขายปลีก
ที่พักแรม และบริการด้าน…
การขนส่ง และสถานที่เก็บ…

9
6

70

มีนาคม

13

กุมภาพันธ์

9

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมาพบว่ า อุ ต สาหกรรม
การขายส่ง ขายปลีก ต้องการผู้สมัครงานมากที่สุดจานวน 41
อัตรา ลดลง 29 คนคิดเป็นร้อยละ 70.73 และอุตสาหกรรม
ข้อมูลข่าวสาร น้อยที่สุด จานวน 1 คน ลดลง 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 500

การบรรจุงาน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน แยกประเภทภาวะความต้องการแรงงานเปรียบเทียบจากเดือนที่ผ่านมา ดังนี้
ตาแหน่งงานที่ผสู้ มัครงานบรรจุงานมากที่สุด เรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
36
37

อาชีพงานพื้นฐาน
18
18

เสมียน เจ้าหน้าที่
15
15

พนักงานบริการ
10
11

ช่างเทคนิค
ผู้บัญญัติกฎหมาย

1

2

มีนาคม
กุมภาพันธ์

เมื่อเปรียบเทีย บกับเดือนที่ผ่านมาพบว่า อาชีพ งานพื้ นฐาน
บรรจุงานมากที่สุด จานวน 36 อัตรา ลดลง 1 อัตรา คิดเป็น
ร้ อ ยละ 2.77 และผู้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายบรรจุ ง านน้ อ ยที่ สุ ด
จานวน 2 คน ลดลง 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 50

อายุผู้สมัครงานที่ได้งานทาเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 อันดับแรก

อายุ 30-39 ปี
อายุ 25-29 ปี

48

18
18

6

อายุ 18-24 ปี

12

มีนาคม
กุมภาพันธ์

15

อุตสาหกรรมที่รับเข้าทางานมากที่สุดเรียงจากมากที่สุด
ไปน้อยทีส่ ุด 3 อันดับแรก
การผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อาหาร
29
31

ที่พักแรมและ
บริการอาหาร

8
2

มีนาคม
กุมภาพันธ์

5

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ านมาพบว่ า ช่ ว งอายุ 30-39 ปี
บรรจุงานมากที่สุด จานวน 48 คน ลดลง 3 คน คิดเป็นร้อยละ
62.5 และช่วงอายุ 18-24 ปี บรรจุงานน้อยที่สุด จานวน 15 คน
ลดลง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20

วุฒิการศึกษาที่ได้งานทาเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
3 อันดับแรก
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

42
41

ขายส่ง ขายปลีก

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

43
39

ปวส.

13

ปวช.

12
10

16

มีนาคม
กุมภาพันธ์

เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ เดื อนที่ผ่ านมาพบว่ า อุต สาหกรรม
การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าทางานมากที่สุด จานวน
42 อัตรา เพิ่มขึ้น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 และที่พัก
แรม และบริการอาหาร น้อยที่สุด จานวน 8 คน เพิ่มขึ้น
6 คน คิดเป็นร้อยละ 75

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่ าวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ง านทา มากที่สุด จานวน 43 อัตรา
เพิ่มขึ้น 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 และวุฒิการศึกษาระดับ
ปวช.ได้ ท างานน้ อ ยที่ สุ ด จ านวน 12 คน เพิ่ ม ขึ้ น 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.66

 เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดระนอง กับเดือนที่ผ่านมาพบว่าผู้ลงทะเบียนสมัครงานมีจานวน
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ณ ห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาระนอง จึงทาให้มีผู้ว่างงานและต้องการเปลี่ยนมาลงทะเบียนเป็นจานวนมาก และบางส่วนต้องการเปลี่ยนงานเนื่องจาก
ต้องการทางานในบ้านเกิดของตนเอง

ตู้หางาน JOB BOX

จับคู่คนให้ตรงงาน จัดหางานให้ตรงใจ
สามารถใช้บริการตูง้ าน (JOB BOX)
ได้ท.ี่ .ด้านหน้า ห้าง บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน)
สาขาระนอง อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
ว่างงาน ..ตกงาน.. ไม่ต้องตกใจ ?
4 ขั้นตอนหางานไว ใน 1 นาที กับตู้หางาน

สาระ ดีดี

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
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ที่มา : http://www.amarintv.com/lifestyle-update
2/90439/%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%82%

ส่วนผสมข้าวเหนียวและแตงโมหน้าปลาแห้ง
• แตงโม สาหรับเสิร์ฟ
ข้าวเหนียวมูน
• ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเก่า 250 กรัม
• หัวกะทิ 125 กรัม
• น้าตาลทราย 112 กรัม
• เกลือ 6 กรัม
• น้าใบเตยคั้นข้น 1 ช้อนโต๊ะ
หน้าปลา
• ปลาช่อนแดดเดียวคั่วแห้งป่น 100 กรัม
• น้ามันที่เหลือจากการเจียวหอม 20 กรัม
• หอมเจียว 60 กรัม
• งาขาวคั่ว 50 กรัม
• น้าตาลทราย 200 กรัม
วิธีทาข้าวเหนียวและแตงโมหน้าปลาแห้ง

1. แช่ข้าวเหนียวในน้าสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
2. ใส่น้าในลังถึงสูงประมาณ ¾ ของลังถึง ตั้งน้าให้ร้อน นาข้าวเหนียวที่แช่แล้ว
สะเด็ดน้า ห่อด้วยผ้าขาวบางชุบน้าหมาดๆ นึ่งด้วยความร้อนกลางเป็นเวลา 30 นาที
3.หัวกะทิ น้าตาลทราย และเกลือใส่หม้อตั้งไฟ คนให้น้าตาลทราย และเกลือละลาย
ดี พอเดือด ยกลงจากความร้อน ใส่น้าใบเตยคั้นข้น พักให้เย็นลง
4.นาน้ามันทีเหลือจากการเจียวหอมใส่ลงในกระทะ ใช้ไฟอ่อนๆ ใส่เนื้อปลาช่อนป่น
งาขาวคั่วและหอมเจียวครึ่งหนึ่ง ผัดให้ส่วนประกอบพอแห้งลง ใส่น้าตาลทรายตามลง
ไป เคล้าให้เข้ากัน แล้วยกออกจากความร้อน จัดใส่จาน โรยด้วยหอมเจียวที่เหลือ
5.เตรียมแตงโม สาหรับเสิร์ฟ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
6. เมื่อข้าวเหนียวสุก เตรียมภาชนะที่มีฝาปิด นาข้าวเหนียวร้อนๆ ใส่ลงในภาชนะ นา
น้ากะทิมูนข้าวเหนียวที่เย็นลงแล้ว ใส่ลงไปคนให้เข้ากัน ปิดฝา และมูนข้าวเหนียวเป็น
เวลา 10 นาที จากนั้นเปิดฝาคนข้าวเหนียว เพื่อเป็นการพลิกข้าวเหนียว ปิดฝา มูน
ข้าวเหนียวอีกรอบเป็นเวลา10 นาที พักข้าวเหนียวให้เย็นลงเล็กน้อย พร้อม
รับประทาน
7. ปั้นข้าวเหนียวเป็นก้อนเล็กๆ หั่นแตงโมเป็นชิ้นแต่งด้านล่าง โรยด้วยหน้าปลาแห้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์
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แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
ผ่อนผันให้เดินทางกลับประเทศต้นทางช่วงสงกรานต์

นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามมติครม. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เห็นชอบ
ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา รวมถึงผู้ติดตามซึ้งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน
18 ปี เดินทางกลับประเทศทางต้น เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน
2562 ต้องเดินทางกลับมาในประเทศภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม (Re-Entry Permit)
และในกรณีที่แรงงานต่างด้าว เดินทางเข้า ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2562 จะต้องยื่นคาขอรับการตรวจลงตรา
(Visa) ใหม่และเสียค่าธรรมเนียม 2000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โทร 077-862 026 8
การทางานของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานใน เดือน มีนาคม 2562
เปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยแยกเป็น…
ประเภทคนต่างด้าว
กุมภาพันธ์(คน)
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย
8
ประเภทชั่วคราวมาตรา 9
คนต่างด้าวนาเข้าตาม MOU
3
คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเดิม
2
ชนกลุ่มน้อย
10
คนต่างด้าว ไป-กลับหรือตามฤดูกาล มาตรา 64
2,069
คนต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู
คนต่างด้าว มาตรา 83
รวมทั้งสิ้น
2,092

มีนาคม(คน)
11
2
394
10
1,770
286
2,473

หน่วยงานใดที่ประสงค์จะใช้
ข้อมูลสถิติแรงงานต่างด้าว
สามารถสแกน QR CODE
ลงทะเบียนรับรหัส

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
โทร.077-862 026-8
โทรสาร 077-862 050
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ตาแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
สามารถดูตาแหน่งงานเพิม่ เติมได้ที่ www.doe.go.th/ranong
หรือ FB :สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่

นายจ้าง/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

1

บริษัท ตันปุ้นเซลล์ แอนด์เซอร์วิซ จากัด
232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.077-811522

ช่างบริการ
พนักงานขาย
พนักงานขับรถ

วุฒิ
เงื่อนไข
การศึกษา
ปวช-ปวส. -ซ่อมบารุงและชี้แจงรายละเอียดการซ่อม
ม.6-ปวส.
ม.6-ปวส.

2

น้าใส เขาสวย รีสอร์ต
14/19 ถ.เพิ่มผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.087-6461444

ผู้ช่วยช่าง
พนักงานบัญชี

ปวช-ปวส. -จบไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพช่าง
ปวส.-ป.ตรี -ดูงานบัญชี และการเงิน

3

บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จากัด
311/1 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-880945

แคชเชียร์
ปวส.-ป.ตรี -สามารถใช้โปรมแกรม excel ได้
พนักงานต้อนรับ ปวช.-ป.ตรี
พนักงานเสริฟ ม.6-ปวส.

4

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จากัด
73/3 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-811 889 ต่อ 305

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ปวช.-ป.ตรี -เบิก-จ่าย พัสดุ

5

บริษัท โกล์ดเด้น ซีฟูดส์ อินเตอร์ฯจากัด
6/188 6/199 ต.บางนอน อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.088-7580265

พนักงาน QC

ม.3-ปวส. -ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์

6

บจก.สยามแมคโคร สาขาราะนอง
86/9 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-982580

หัวหน้า
แผนกเบเกอรี่

ปวส.-ป.ตรี -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

7

บจก.แกรนด์ อันดามัน (อันดามันคลับ)
9 ม.5 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-82148

ช่าง
อิเลคทรอนิกส์

ปวช.-ป.ตรี -จบสาขาอิเลคทรอนิกส์

8

โรงแรมทินิดี
41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.077-826003-6

พนักงาน
รับจองห้องพัก

ปวส.-ป.ตรี -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
*ด่วน*

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 สามารถยื่นการขอใช้สิทธิมาตรา 35
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

คนพิการ

- มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้
- พึ่งพาตนเองได้ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
- เป็นพลังในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

เรียนรูภ้ าษาเมียนมา
ภาษาเมียนมา
ดั้ด สี่ ไส่
ลแพ่ด เหย่ ไส่
มก ไส่
ส่าน ไส่
ส่าเย กรี่ หย่าไส่
แซ่ด เบงน์เปี่ยนไส่
ปันไส่
หน่า หยี่ ปยิ่น ไส่

ภาษาไทย
ปั๊มน้้ามัน
ร้านขายน้้าชา
ร้านขายขนม
ร้านขายข้าวสาร
ร้านขายเครื่องเขียน
ร้านซ่อมจักรยาน
ร้านขายดอกไม้
ร้านซ่อมนาฬิกา

ภาษาเมียนมา
เหย่เกโดะ
เหย่ต้ะ
เหย่นวย
เหย่เอะ
หงะปยาเหย่
กะจา
ทะมิ้น
ซามปะยื่ว

ภาษาไทย
น้้าแข็งก้อน
น้้าเปล่า
น้้าร้อน
น้้าเย็น
น้้าปลา
น้้าตาล
ข้าวสวย
ข้าวต้ม
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วั น ที่ 7 มี น าคม 2562 นายพิ ทู ร ด าสาคร จั ด หางานจั ง หวั ด ระนอง
มอบหมายให้นางสาวบุษยา หอสุชาติ นักวิชาการแรงงานชานาญการ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ง านแนะแนวอาชี พ ร่ ว มด าเนิ น งานโครงการ บ าบั ด ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ เ สพยาเสพติ ด ศู น ย์ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมจั ง หวั ด ระนอง
กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 415 อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

วั น ที่ 14 มี น าคม 2562 นายพิ ทู ร ด าสาคร จั ด หางานจั ง หวั ด ระนอง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพ ออกสารวจข้อมูลตามโครงการ
ขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุกิจกรรมสารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ ต้องการ
ประกอบอาชีพหรือทางาน ณ หมู่ 3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางาน
จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการ
จ้ า งงานผู้ สู ง อายุ ใ นอาชี พ ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย และ
ประสบการณ์ฯ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ “นวด คอ บ่า
ไหล่ ” ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 ส านั ก งานจั ด หางาน
จังหวัดระนอง อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจัง หวัด
ระนอง มอบหมายให้นางสาวบุษยา หอสุชาติ นักวิชาการแรงงานชานาญการ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพ จัดฝึกอบรม “การทาพรมเช็ดเท้า”โครงการ
ขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุกิจกรรมสารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการ
ประกอบอาชีพหรือทางาน ณ ชมรมผู้สูงอายุบ้านละออง หมู่ที่ 1 ต.ราชกรูด
อ.เมือง จ.ระนอง


กองบรรณาธิการ
นางสาวจีรนันท์ ชูภู่
นางสาวตัสนีม ย่าสัน
นางสาวโรสิตา ช่างแห
นายกมลชัย มยาเศษ
นางสาวน้้าทิพย์ โลหกุล

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ

นายพิทูร ด้าสาคร
จัดหางานจังหวัดระนอง
นางสาวบุษยา หอสุชาติ นักวิชาการแรงงานช้านาญการ
นางสาวรัชนก ส่งศรี
นักวิชาการแรงงานช้านาญการ

นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยา)
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน

นางสาวปริยากร บุญสนอง
นายฤทธิเดช พลสินธุ์
นายประธาน ธีระวร
นางสาวรุ่งนภา อินทร์พิลา
นางสาวระพีพรรณ ณ ระนอง

คณะผู้จัดทา

เจ้าพนักงานแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน

